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RESUMO 

 

 

LIMA, Rochelly Euzébio de. O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 
FAMÍLIA NO CONTEXTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: Um estudo de caso do primeiro CRAS do município de 
Caucaia/CE. Fortaleza. 2009. 107 p. Dissertação de Mestrado. Universidade 
Estadual do Ceará. 
 

 

Este estudo tem como objeto o processo de adequação do Programa de 
Atenção Integral à Família (PAIF) ao contexto de implementação do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), no primeiro Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS)/Casa da Família do município de Caucaia/CE. A 
relevância dessa pesquisa concerne à sistematização das principais 
estratégias adotadas por técnicos e gestores para consolidar a proteção social 
básica de assistência social, além da análise das condições em que essa 
proteção social é efetuada, o que é um elemento de fundamental importância 
no processo de organização do SUAS. O objetivo geral dessa pesquisa foi 
realizar um estudo crítico-analítico acerca das ações de proteção social básica 
do PAIF no contexto da implementação do SUAS, efetuadas pelo CRAS do 
Parque das Nações, no município de Caucaia/CE, enfocando as mudanças que 
o novo sistema trouxe para o cotidiano de trabalho do CRAS. Os instrumentais 
utilizados foram: estudo bibliográfico, pesquisa documental e entrevistas com 
roteiro semi-estruturado. Percebeu-se como critérios de elegibilidade das 
famílias: morar no território de abrangência, ou nas áreas descobertas 
atendidas; ter inscrição no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo 
Federal – CadÚnico, independente de ser beneficiário do Programa Bolsa 
Família, ou não; ter pessoas idosas ou adolescentes na família; necessidade 
de relatório de visita domiciliar para elaboração de parcer social a ser emitido 
ao Poder Judiciário, geralmente em famílias com casos de processos de 
adoção ou guarda/ tutela de menores. Quanto à promoção da participação das 
famílias constatou-se que se trata de um trabalho de constante busca da 
conquista da confiança e atenção dos usuários pela equipe de referência, 
perpassando pelo o que os usuários consideram importante ser abordado e da 
metodologia utilizada. O discurso dos profissionais revela a preocupação com o 
trabalho intersetorial, integrado com outras políticas públicas. O processo de 
articulação e de promoção de parcerias se dá através dos técnicos do CRAS e 
de outras instituições. 
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ABSTRACT 

 

 

LIMA, Rochelly Euzébio de. THE PROGRAM OF INTEGRAL ATTENTION TO 
THE FAMILY IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE 
UNIFIED SOCIAL SERVICES SYSTEM: A case study of the first CRAS of city 
of Caucaia/CE. Fortaleza. 2009. 107 p. Dissertation. State University of Ceará. 
 

 

This paper studied the process of adaptation of the Program of Integral 
Attention to the Family (PIAF) to the context of implementation of the Unified 
Social Services System (USSS) in the first Social Assistence Reference Center 
(SARC) / House of Family municipality Caucaia/CE. The relevance of this 
research concerns the systematization of the main strategies adopted by staff 
and managers to strengthen the basic social protection, social assistance, 
besides the analysis of conditions in which social protection is carried out, which 
is an element of fundamental importance in the organization the USSS. The 
general objective of this study was a critical and analytical about the actions of 
basic social protection of PIAF in the implementation of USSS, performed by 
SARC Nations Park in the city of Caucaia/CE, focusing on the changes that the 
new system brought to the daily work of SARC. The instruments used were: 
bibliographic, documentary research and interviews with semi-structured. It was 
perceived as eligibility criteria for families, live in the territory covered, or the 
uncovered areas served; whether they had entered in the Unified Register of 
Social Programs of the Federal Government – CadÚnico, whether it be the 
beneficiary of Bolsa Familia, or not, have people elderly and adolescents in the 
family, need for home visit report for development of social partnership to be 
issued to the judiciary, usually in families with cases of adoptions or custody / 
guardianship of children. In promoting the participation of families found that it is 
a work in constant pursuit of gaining the trust and attention of users by the 
reference team, passing by the users consider it important to be addressed and 
the methodology used. The professional discourse reveals a concern with the 
intersectoral work, integrated with other public policies. The process of 
articulation and promotion of partnerships is done by the technicians of the 
SARC and other institutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objeto desse estudo de caso é o processo de adequação do 

Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) ao contexto de implementação 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no primeiro Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS)/Casa da Família do município de 

Caucaia/CE. Essa unidade atende a população em situação de vulnerabilidade 

social residente no território que abrange o Parque das Nações, São Miguel, 

Novo São Miguel, Parque Boa Vista, Parque Albano, Zizi Gavião e adjacências.  

 

O interesse por esse tema foi despertado por ocasião do 

envolvimento, durante os dois anos e meio em que a autora da pesquisa atuou 

como Assistente Social da então Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania – SEDESC de Caucaia/CE, tendo coordenado o processo de 

implantação de dois CRAS co-financiados pelo Governo Federal e um com 

recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, além de acompanhar o 

CRAS já existente no Parque das Nações, lócus desse estudo. 

 

Nesse período foram efetuados os primeiros contatos com o trabalho 

das equipes técnicas de referência e as condições em que estas tentam galgar 

a inclusão social das famílias em situações de vulnerabilidade social do 

território onde atuam. 

 

Outro fator preponderante para a escolha do objeto de estudo foi sua 

relevância social e acadêmica. Num período em que o Governo Federal e os 

demais entes federados se unem a partir de uma agenda de trabalho só em 

prol da construção de um Sistema Único de Assistência Social, que tem a 

família como foco de atuação, a condução de uma pesquisa sobre o Programa 

de Atenção Integral à Família se torna uma contribuição para a sociedade por 

duas razões: 
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Primeiro, porque sistematiza as principais estratégias adotadas por 

técnicos e gestores para consolidar a proteção social básica de assistência 

social. Segundo, porque analisa as condições em que essa proteção social é 

efetuada, o que é um elemento de fundamental importância no processo de 

organização do SUAS. 

 

É ainda um estudo relevante para o meio acadêmico, em especial 

para o Serviço Social e as demais áreas do conhecimento que compõem o 

SUAS, porque traz discussões teóricas e práticas sobre as categorias família e 

assistência social, referenciais presentes tanto nos projetos sociais que 

elaboram, quanto na sua prática cotidiana de atuação, portanto pertinentes de 

maior aprofundamento. 

 

Para tentar explicar o processo de adequação do Programa de 

Atenção Integral à Família ao contexto de implementação do SUAS, o presente 

estudo conjeturou cinco hipóteses, quais foram: 

 

1. Com o advento do SUAS, a principal mudança ocorrida foi o fato 

do PAIF deixar de ser um projeto conveniado entre municípios e 

Governo Federal e, portanto, de caráter temporário, para se tornar 

o principal programa de ação continuada de proteção social 

básica da PNAS, ganhando maior visibilidade e perenidade no 

cotidiano de trabalho dos CRAS. 

2. O PAIF, bem como a nova configuração da Política Nacional de 

Assistência Social são estratégias de consolidação de políticas 

compensatórias e focalizadas nos mais pobres dentre os pobres 

em nível de Estado e não apenas de governo, como pode ser 

observado na sua precariedade e insuficiência decorrente da 

desvinculação de uma política macroeconômica estrutural. 

3. O discurso dos profissionais que trabalham com as famílias 

atendidas no CRAS é carregado de sentidos transformadores, 
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devido à sua formação acadêmica com enfoque nas formulações 

marxistas. Suas práticas cotidianas, contudo, reproduzem o 

assistencialismo e o conservadorismo uma vez perpassados 

pelas contradições peculiares à política de assistência social no 

interior do sistema capitalista neoliberal. 

4. As ações intersetoriais e as estratégias de articulação e de 

promoção de parcerias são realizadas apenas em nível local, 

como forma de potencializar a rede de proteção social. 

5. O esgotamento das políticas segmentadas conduziu ao processo 

de matricialidade sócio-familiar dentro da Política Nacional de 

Assistência Social, haja vista que o atendimento aos indivíduos de 

forma isolada do contexto familiar mostrou-se ineficiente e ineficaz 

na prevenção das situações de risco social em virtude da falta 

e/ou da baixa participação das famílias no acompanhamento dos 

grupos específicos. 

 

No delineamento da pesquisa a questão central que permeou a 

pesquisa foi a necessidade de verificar em que consiste a adequação do 

Programa de Atenção Integral à Família ao contexto de implementação do 

Sistema Único de Assistência Social? Foram elaboradas ainda as seguintes 

questões norteadoras: 

 Que tipo de mudanças o SUAS trouxe para o cotidiano de 

trabalho dentro do CRAS? 

 Qual o significado das intervenções propostas no plano de 

trabalho do PAIF em nível nacional e a flexibilidade de adequação 

às demandas da comunidade para exeqüibilidade do mesmo? 

 Que conceitos estão embutidos no discurso e na prática dos 

profissionais que trabalham com as famílias? 

 As ações intersetoriais e as estratégias de articulação e de 

promoção de parcerias estão sendo realizadas a contento? 
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 Como a participação e a matricialidade familiar propostas pelo 

PAIF são compreendidas pelas famílias atendidas no CRAS do 

Parque das Nações, em Caucaia/CE e pelos profissionais 

enquanto fatores de prevenção às situações de risco social? 

 

As respostas para essas questões foram sintetizadas nos objetivos 

propostos pelo presente estudo, que de um modo geral, buscou realizar um 

estudo crítico-analítico acerca das ações de proteção social básica do 

Programa de Atenção Integral à Família no contexto da implementação do 

Sistema Único de Assistência Social, efetuadas pelo Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS)/Casa da Família do Parque das Nações, no 

município de Caucaia/CE, enfocando as mudanças que o novo sistema trouxe 

para o cotidiano de trabalho do CRAS. De forma mais específica, os objetivos 

traçados foram os seguintes: 

 Compreender o significado das intervenções propostas no plano 

de trabalho do PAIF em nível nacional, verificando os critérios de 

elegibilidade das famílias atendidas com os serviços de proteção 

social básica ofertados pelo CRAS do Parque das Nações, em 

Caucaia/CE. 

 Desvendar os conceitos embutidos no discurso dos profissionais 

que trabalham com as famílias atendidas no CRAS do Parque das 

Nações, em Caucaia/CE, atentando para as contradições 

existentes entre condições de trabalho e ideal de atuação. 

 Identificar as ações intersetoriais e as estratégias de articulação e 

de promoção de parcerias efetuadas pela equipe do CRAS do 

Parque das Nações, em Caucaia/CE. 

 Analisar o nível de participação das famílias atendidas pelo CRAS 

do Parque das Nações, em Caucaia/CE, nas ações de proteção 

social básica efetuadas em seu território, em especial as que têm 

por objetivo prevenir situações de risco social junto a crianças, 

adolescentes, idosos, pessoas com deficiência dentre outros 

segmentos vulneráveis. 
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Este trabalho foi então estruturado em quatro capítulos, acrescidos 

da introdução ao tema e das considerações finais. O primeiro capítulo discorre 

sobre o processo histórico da assistência social brasileira a partir da atuação 

dos principais órgãos existentes na área no período da focalização em 

segmentos: Legião Brasileira de Assistência – LBA e a Fundação Nacional de 

Bem-Estar do Menor – FUNABEM. Em seguida é feita uma análise da 

dicotomia existente a matricialidade sócio-familiar como paradigma dominante 

na atual condução da Política Nacional de Assistência Social, com vistas à 

universalização da proteção social, na contramão das principais tendências 

observadas na condução dessa política que são: a regressão de ações 

redistributivas em prol das políticas compensatórias e a prevalência de 

programas de transferência de renda. 

 

O segundo capítulo é dedicado à análise dos principais autores que 

trabalham a questão da relação entre as categorias família e assistência social, 

com foco na construção de uma política pública de garantia de direitos. O 

terceiro capítulo trata dos caminhos metodológicos da pesquisa, desde a 

natureza e tipo de pesquisa, passando pela descrição sucinta da área 

geográfica de análise, universo, amostra e caracterização dos informantes, 

encerrando com o processo de coleta e organização dos dados. 

 

No quarto capítulo são apresentados os principais indicadores de 

resultado da pesquisa. Estes, por sua vez, foram concebidos da seguinte 

forma: perfil sócio-econômico das famílias atendidas e referenciadas pelo 

CRAS, perfil dos profissionais, as condições de reprodução social dessas 

famílias e os critérios de elegibilidade para atendimento, dentre outros fatores 

considerados pertinentes para a consecução dos objetivos da pesquisa. 

 

Nas considerações finais se apresentam, criticamente, os resultados 

alcançados com a pesquisa e algumas propostas de colaboração para melhoria 

do Programa de Atenção Integral à Família, em consonância com a conjuntura 

local. 
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1 A FAMÍLIA NO FOCO DE INTERVENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

A família aparece como foco de intervenção da política social 

brasileira a partir do acirramento do processo de reforma do Estado e da questão 

social, mais precisamente no início dos anos 1990, quando aquele perde 

definitivamente o caráter protecionista e as redes de solidariedade e 

sociabilidade tendo por base a família ganham maior importância e vitalidade, 

conforme mostra Carvalho: 

 

A família é re-valorizada na sua função socializadora. Mais que isso: é 
convocada a exercer autoridade e definir limites. Espera-se uma 
socialização mais disciplinar e menos permissiva junto a crianças e 
adolescentes. (...) Ela é ao mesmo tempo beneficiária, parceira e pode-
se dizer uma „mini-prestadora‟ de serviços de proteção e inclusão 
social. (CARVALHO, 2003: 17-18) 

 

Para tanto, programas sociais e a prestação de serviços de ação 

continuada são implementados no âmbito da assistência social, com vistas ao 

desenvolvimento das potencialidades de famílias em situação de vulnerabilidade 

social decorrente da pobreza, exclusão sócio-econômica, dentre outros fatores. 

 

Contudo, para chegar a esse nível de desenvolvimento, um longo 

caminho foi percorrido pela assistência social, que teve início através da ajuda 

aos mais necessitados, efetuada pela iniciativa privada de alguns setores aliados 

à Igreja Católica, que queriam abafar as manifestações populares e garantir à 

burguesia o controle político. Um misto de caridade e repressão marcou o 

período de instauração da assistência social no Brasil. 

 

Posteriormente, na década de 1930, com o surgimento das primeiras 

Escolas de Serviço Social no país, começou a atuação de cunho especializado, 

voltada essencialmente para a educação popular e para a pesquisa social, tendo 
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como público preferencial as famílias operárias, onde os profissionais 

direcionavam suas ações especialmente para as mulheres e crianças. 

(IAMAMOTO E CARVALHO, 1986). 

 

Em 1937, durante o Estado Novo, é criado o Conselho Nacional de 

Serviço Social – CNSS, em uma tentativa de inaugurar a ação governamental na 

área da assistência social no Brasil, apesar da Constituição Federal de 1934 já 

fazer referência à obrigatoriedade do Estado em assegurar assistência aos 

necessitados e fixar 1% (um por cento) das rendas tributáveis à maternidade e 

infância. 

 

Conforme IAMAMOTO e CARVALHO (Idem), o CNSS não chegou a 

ser uma instituição atuante no campo da assistência social, estando direcionado 

para a centralização e organização das obras assistenciais públicas e privadas 

existentes até então. Quem de fato, executará suas funções será a Legião 

Brasileira de Assistência – LBA, que se constituirá na primeira – e praticamente 

a única, durante um longo período – grande instituição nacional de assistência 

social. 

 

A LBA teve sua origem no trabalho feminino da elite, que apoiou a 

entrada do Brasil na II Guerra Mundial, através da prestação de serviços 

assistenciais às famílias dos convocados. Essa instituição tenta substituir a 

filantropia religiosa por formas de atendimento social fundadas no conhecimento 

técnico-científico das recém-instaladas Escolas de Serviço Social. 

 

Com o fim dessa guerra, em 1945, a LBA reformulou seus estatutos 

e, por conseguinte, seu público alvo, tendo como finalidade a defesa da 

maternidade e da infância. A instituição desenvolvia ações em parceria com 

estados e municípios, tendo na figura da primeira-dama sua principal 

articuladora. É importante frisar que nesse momento a lógica imperante era a do 

convênio e não a do co-financimento das ações. 
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Em 1977, com a criação do Ministério da Previdência e Assistência 

Social – MPAS, a LBA foi encarregada de implantar e executar a Política 

Nacional de Assistência Social, bem como orientar, coordenar e supervisionar 

outras entidades executoras dessa política. Esse período foi marcado pela 

centralidade e exclusividade da ação federal no campo assistencial. 

 

A Constituição de 1988 é um marco na trajetória da assistência social 

no Brasil, uma vez que esta tornou-se um direito do cidadão e dever do estado, 

com vistas a deixar o caráter assistencialista e emergencial que marcou a 

intervenção do poder público nessa área, especialmente no período que 

antecede a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (1993), 

que regulamenta os artigos 203 e 204 da referida Constituição. 

 

A partir da aprovação dessa lei, a assistência social tornou-se uma 

política pública a ser realizada “de forma integrada às políticas setoriais, visando 

ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de 

condições para atender as contingências sociais e à universalização dos direitos 

sociais.” (Parágrafo único do Art. 2º, LOAS). 

 

Em 1997, a primeira edição da Norma Operacional Básica da 

Assistência Social conceitua o sistema descentralizado e participativo, ampliando 

assim o âmbito da política de assistência para os estados e municípios e exige a 

instituição do Conselho, do Fundo e do Plano Municipais de Assistência Social 

para que os recursos federais possam ser tranferidos para os demais entes 

federados. 

 

Mediante à incompletude constatada na NOB/1997, especificamente 

no que tange ao financimento das ações, que estava regulamentado em duas 

instruções normativas, sendo uma para projetos e outras para convênios de 

serviços, em 1998 uma nova edição da NOB foi editada, de modo a regular a 

Política Nacional de Assistência Social de 1998. 
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Esse documento deixou mais transparante o mecanismo de 

financimento dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, além de ter 

ampliado as atribuições dos conselhos e criado os espaços de negociação de 

pactuação permanente, a saber: a Comissão Intergestores Tripartite – CIT, em 

nível nacional e a Comissão Intergestores Bipartite – CIB, de representação 

estadual. 

 

No ano de 2004 é criado o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome – MDS, que veio fortalecer o processo de construção do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com a elaboração da nova Política 

Nacional de Assistência Social, atualmente em vigor. 

 

A Norma Operacional Básica também foi revisada, sendo editada 

uma nova versão em 2005, que consolidou o SUAS como um modelo nacional 

de gestão pública da assistência social enquanto política pública de garantia de 

proteção social para quem dela necessitar. 

 

Mediante o conteúdo exposto, as idas e vindas na delimitação do 

público prioritariamente beneficiário das ações e serviços prestados no âmbito 

da assistência social é o tema abordado no tópico que segue, no sentido de 

resgatar sua historicidade. 

 

1.1 Assistência social e o dilema entre o atendimento por segmento e a 

matricialidade sócio-familiar 

 

As ações da Igreja Católica no sentido de ajudar ao próximo, 

pregando o cultivo e a prática de valores como a caridade e a solidariedade 

consolidaram uma restrita visão assistencialista e compensatória da assistência 

social que ainda está presente sobre as práticas denominadas de enfrentamento 

das desigualdades sociais efetuadas pelo poder público, uma vez que o 

humanismo cristão marcou profundamente a formação dos profissionais que 



23 
 

lidam com a questão social no país, em especial dos assistentes sociais. De 

acordo com YASBEK: 

 

Historicamente a assistência social brasileira se estruturou acoplada ao 
conjunto de iniciativas benemerentes e filantrópicas da sociedade civil. 
Mais do que isso, a assistência social brasileira se desenvolveu 
mediada por entidades do setor filantrópico, bem como acompanhada 
dessas formas filantrópicas, caritativas e benemerentes de socorrer os 
pobres, que se constituíram em mediações fundamentais para o 
exercício da assistência social (não apenas no Brasil). (YAZBEK, 2004: 
16-17) 

 

Essa ação tradicionalmente paternalista e clientelista do poder 

público, associada à benevolência das primeiras damas, mantém o usuário na 

condição de "assistido", "favorecido" ao invés de promover sua cidadania no 

usufruto de um serviço a que o mesmo tem direito. Da mesma forma confundia-

se a assistência social com a caridade da Igreja, com a ajuda aos pobres e 

necessitados. Por essas razões a assistência social carrega em si o ranso do 

assistencialismo.  

 

Para JOVCHLOVITCH (1993), a assistência sempre se apresentou 

aos segmentos progressistas da sociedade como uma prática e não como uma 

política. Era vista até como necessária, mas vazia de "consequências 

transformadoras". Sua operação era revestida de um sentido de provisoriedade, 

mantendo-se isolada e desarticulada de outras práticas sociais.  

 

No entanto, para SPOSATI (2003), o usuário da assistência social 

precisa ser reconhecido socialmente como merecedor, desamparado ou 

portador de algo; “deparamo-nos com a contradição entre direito do cidadão e o 

mérito da necessidade.”  

 

A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, de 1993, visa a 

ampliação da cidadania, através da regulamentação de uma assistência social 

universalista, para quem dela necessitar e que de fato venha propiciar maior 
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inclusão social por meio da ação integral e integrada com as demais políticas 

sociais.  

 

Em contrapartida, a reforma estatal decorrente do modelo neoliberal 

de economia implica a concessão de um outro tipo de assistência social, 

focalizada, seletiva, ineficiente e ineficaz, uma vez que não consegue atingir 

níveis satisfatórios de inclusão social. 

 

Conforme indica PEREIRA (1995), a assistência social deve funcionar 

como “uma rede de proteção para impedir que os cidadãos situados 

imediatamente acima da linha de pobreza resvalem para baixo dessa linha”, 

contudo, “não deve limitar-se as necessidades biológicas, mas estender-se às 

necessidades cognoscitivas e emocionais do cidadão”. A autora considera a 

assistência social uma política distinta das demais no sentido que seria uma 

ponte para as demais políticas sociais setoriais. 

 

Segundo BONADÍO (2004), a política de assistência social se define a 

partir deste público, heterogêneo, fragmentado, fracionado, que estão em graus 

elevados de exclusão e pobreza profunda. São os desfiliados, os destituídos, 

subalternizados e vulnerabilizados. Essa imagem de público alvo associou a 

política de assistência social a uma imagem de política secundária, supletiva e 

coadjuvante por identificá-la com a segmentação, fragmentação e grau de 

exclusão desses grupos que dela necessitam. 

 

Sob a égide das determinações neoliberais, a assistência social viu seu 
público expandir-se em conseqüência do desmonte dos sistemas de 
proteção social, da precarização das relações de trabalho, do aumento 
do desemprego e da elevação dos índices de desigualdades sociais, 
que remeteu aos serviços sócio-assistenciais segmentos não 
contemplados com as seguranças sociais básicas. Esta conjuntura 
demarca a implantação da assistência social como política pública na 
esfera municipal, mas também revela o compromisso de diversos 
atores no processo de construção e de gestão desta política baseada 
no direito do usuário e orientada pela participação popular. (PASTOR, 
2007: 04) 
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Partindo dessas considerações, conjetura-se relevante discorrer 

sobre essa tendência observada na trajetória da assistência social no Brasil, ora 

se reportando a família como um todo, ora priorizando segmentos específicos 

como usuários potenciais dos serviços prestados, dependendo do contexto 

vivenciado pelo país. 

 

1.1.1 A assistência social focalizada em segmentos específicos da 

população 

 

Os principais órgãos de assistência social existentes nesse período 

são a Legião Brasileira de Assistência – LBA e a Fundação Nacional de Bem-

Estar do Menor – FUNABEM. 

 

Foi mencionado anteriormente o processo de criação da LBA, sendo 

desnecessário, portanto relembrá-lo aqui. Muito embora, é importante frisar que 

a LBA tinha como principais programas: as creches-casulo, a distribuição de leite 

em pó para famílias de baixa renda, a educação para o trabalho, o registro civil, 

a assistência ao idoso, a assistência ao excepcional e o Programa Nacional de 

Voluntariado. 

 

São programas que apresentam centralidade em determinados 

segmentos considerados carentes de cuidados e atenção especial, tais como: 

crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Observa-se que não 

havia uma preocupação acentuada – como se observa na atualidade – nos 

segmentos de mulheres e jovens. Segundo Sposati: 

 

[...] Trata-se, portanto, de uma relação de cidadania invertida, já que o 
indivíduo passa a ser beneficiário do sistema pelo motivo mesmo do 
reconhecimento de sua incapacidade de exercer plenamente a 
condição de cidadão. Nesta condição política de cidadania invertida, o 
indivíduo entra em relação com o Estado no momento em que se 
reconhece como um não-cidadão. Os seus atributos jurídicos e 
institucionais são, respectivamente, a ausência de uma relação 
formalizada de direito ao benefício, o que se reflete na instabilidade das 
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políticas sociais nesta área, e uma base institucional inspirada em um 
modelo de voluntariado das organizações de caridade, mesmo quando 
são instituições estatais (por exemplo, o exercício da presidência da 
LBA foi tradicionalmente reservado às primeiras-damas do país). 
(SPOSATI, 1989: 44) 

 

A FUNABEM foi criada em 1964, vinculada ao Ministério da Justiça, 

com a atribuição de definir e implantar a Política Nacional do Bem-Estar do 

Menor – PNBEM. Com a criação do Sistema Nacional de Previdência e 

Assistência Social, em 1978, participa da estrutura organizacional da Secretaria 

de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS, 

junto com a LBA. 

 

No período compreendido entre os anos de 1965 até 1970 observa-se 

uma fase de organização da estrutura institucional da FUNABEM. Trata-se da 

absorção da estrutura carcerária do Sistema de Atenção ao Menor – SAM, já 

existente desde o Código de Menores1 e da criação de um novo formato 

institucional adequado às necessidades da nova PNBEM. 

 

Durante os anos de 1971 a 1979, a FUNABEM vivencia um momento 

de hegemonia na condução da política de assistência social, em que se formula 

uma PNBEM também difundida interna e externamente à instituição, a partir da 

absorção de um corpo técnico de profissionais graduados, responsáveis pela 

formulação de modelos teórico-conceituais com vistas à racionalização da 

política para assegurar a normatização das práticas. 

 

Segundo VASCONCELOS (2003), no ano de 1978, já estaria 

cunhada a expressão menor desassistido, nos discursos institucionais da 
                                                 
1 Código de Melo Mattos, Decreto nº 17943-A, de 12 de outubro de 1927. Baseava-se no direito 
do juiz em tutelar o menor em situação irregular, configurando-se como objeto de medidas. 
Vale salientar que o controle social dos menores em situação irregular quase sempre era 
estabelecido através do internamento provisório, medida aplicada pelo juiz justificada pela 
incapacidade dos pais em mantê-los financeiramente ou que não tivessem tempo e condições 
para fazê-lo, podendo gerar até mesmo a destituição do pátrio poder. In: AZEVEDO, Renata 
Custódio. O Conselho Tutelar e seus operadores: o significado social e político da instituição – 
um estudo sobre os Conselhos Tutelares de Fortaleza/ Ceará. Fortaleza: UECE, 2007. 
Dissertação de Mestrado.  
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FUNABEM, de onde se subdividiam duas categorias: o menor carenciado e o 

menor de conduta anti-social. 

 

O menor carenciado tinha menos de dezoito anos e que, “em virtude 

do não-atendimento de suas necessidades básicas e da ausência ou 

incapacidade dos pais ou responsáveis, se encontra em situação de abandono 

total ou de fato, ou está sendo vítima de exploração.” O menor de conduta anti-

social, por sua vez, é aquele que “infringe as normas éticas e jurídicas da 

sociedade”. (MPAS/FUNABEM, 1978: 21). 

 

Ainda conforme VASCONCELOS (2003), mediante essa 

classificação, foram criadas duas linhas de ação para o trabalho 

socioassistencial com menores, no âmbito da FUNABEM, sendo a preventiva 

voltada para o primeiro grupo e a terapêutica para o segundo. 

 

Antes de apresentar no que essas linhas de atuação estavam 
constituídas, abro espaço para assinalar que a família pobre, como fica 
claro, continua, mesmo na versão do discurso de política social, sendo 
percebida como incapaz, como responsável por tudo que se configure 
como comportamento distinto ou desviante do que a normalização 
coloca como aceito ou aceitável, em relação a seus filhos. Até mesmo, 
quando tais comportamentos podem ser ditos resultantes do não 
atendimento das necessidades básicas de seus “menores”, e ocorrem 
em razão de impossibilidades contrárias a sua própria vontade, as 
famílias vêem-se sob condenação. Não raro, são classificadas de 
irresponsáveis, de pouco interessadas em cuidar de seus filhos, e, 
sobretudo, de transferir para o Estado uma responsabilidade que lhes é 
devida. (VASCONCELOS, 2003: 170-171) 

 

No ano de 1980 as estruturas internas da FUNABEM começam a ser 

desorganizadas em decorrência do rompimento definitivo com a chamada 

herança do SAM, efetuada pela dispensa de antigos funcionários e diretores, 

bem como pela alteração de normas políticas, pedagógicas e sociais. A questão 

do menor infrator começa a deixar de ser tratada como caso de polícia para ser 

enfrentada como questão social. 
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Uma última fase na história da FUNABEM é percebida nos anos de 

1981 a 1989: a de politização e paralisia. Esse momento caracteriza-se pela 

tentativa de colocar toda a estrutura organizacional existente como instrumento 

das práticas clientelistas com fins eleitoreiros. 

 

Mesmo com a desestruturação da FUNABEM, as medidas sócio-

educativas continuam sendo aplicadas aos adolescentes infratores, tais como: 

advertência, obrigação de reparo de danos, prestação de serviços à 

comunidade, regime de semi-liberdade, liberdade assistida e internação em 

estabelecimento educacional. 

 

Essas medidas são tomadas dependendo da gravidade da infração 

cometida pelo adolescente, bem como pela reiscindência. Nos centros 

educacionais, para onde são geralmente encaminhados, os infratores recebem 

reforço escolar, praticam esportes e participam de oficinas de arte. 

 

1.1.2 A assistência social hoje: primazia da família 

 

Historicamente os assistentes sociais desenvolveram intervenções 

sociais junto à família, embora após o Movimento de Reconceituação do Serviço 

Social, ocorrido no início da década de 1980, essa modalidade de trabalho tenha 

sido alvo de uma série de críticas, tendo sido até mesmo desqualificada e 

considerada como reprodutora do sistema capitalista, uma vez que não gerou as 

transformações sociais almejadas na época. 

 

Nos dias atuais a família aparece não somente como o público alvo 

da ação, mas como um paradigma dominante para a assistência social, na 

intervenção estatal, tal como foi o desenvolvimento de comunidade nos anos 

1950-60. 
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Dessa forma, a família está presente nas políticas em geral, ou ainda, 

é pensada como espaço de proteção social, como parceira na “luta” contra a 

pobreza, tendo como parâmetro de (des)proteção a proposta dos mínimos 

sociais, estruturado a partir do acesso a uma renda mínima e a serviços básicos 

voltados para os pobres, especialmente saúde e educação – articulados a uma 

perspectiva de privatização e assistencialização da proteção e da justiça social 

(MOTA, 1995). 

 

Nesse contexto, ganha relevância a discussão sobre esse padrão de 

política social, destacando o foco na família, colocado aqui como mecanismo de 

controle social, apesar de aparecer como estratégia de proteção social. 

 

É importante frisar que a assistência social hoje não pode mais se 

deter a um modelo padrão de família, como alerta OSTERNE (2006), que 

“mesmo nas práticas profissionais ditas mais cuidadosas, ocorre uma tendência 

a que os técnicos conceituem família a partir de suas próprias famílias.” Nesse 

sentido, a autora sugere a necessidade de “desidealizar” a família e o mundo 

familiar. 

 

A família é vista como uma instância de proteção, ao passo que, 

contraditoriamente, precisa de cuidados e promoção para cumprir sua função 

protetora. 

 

Segundo MIOTO (2000), o trabalho dos assistentes sociais dessa 

área se integra em três níveis, sendo o primeiro deles o da proposição, 

articulação e avaliação de políticas sociais; o segundo nível consiste na 

organização e articulação de serviços; e por fim, a intervenção em situações 

familiares. 
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O primeiro nível visa a sustentabilidade das famílias, por meio da 

realização de pesquisas sobre o impacto que as políticas sociais têm gerado no 

cotidiano das famílias, com vistas a formulação de novas ações. 

 

Os demais níveis têm por objetivo “identificar as fontes de dificuldades 

familiares, as possibilidades de mudanças e todos os recursos (tanto os das 

famílias quanto os do meio social) que contribuam para que as famílias 

consigam articular respostas compatíveis com uma melhor qualidade de vida” 

(MIOTO, 2000: 222). 

 

A centralidade na família responde a uma estratégia do Estado de 

intervir no campo privado dos indivíduos, enquanto mecanismo de controle 

social das relações, das práticas, do tempo, dos valores. Esse controle pode ser 

entendido a partir da responsabilização da família, sob o que se denomina aqui 

de pacto pedagógico Família-Estado, através da utilização das 

condicionalidades, que trazem embutido um conteúdo culpabilizador da família 

e, mais do que isso, a normatização de aspectos da vida familiar, em que o 

Estado determina de forma coercitiva e punitiva as tarefas da família negando 

direitos incondicionais. 

 

1.2. Sistema Único de Assistência Social – SUAS: avanço rumo à 

universalização ou retrocesso conservador? 

 

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS foi concebido na 

perspectiva de atender à principal deliberação da IV Conferência Nacional de 

Assistência Social, ocorrida em dezembro de 2003, em Brasília. As discussões 

e propostas apresentadas nesse evento indicaram que a construção do SUAS 

se tornava inadiável para a consecução dos objetivos da Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS e consolidar a assistência social enquanto política 

pública e direito social da população brasileira. 
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O que se pretende com este tópico é aprofundar uma questão 

levantada por MOTA (2008). Os artigos dessa publicação, como a própria 

autora apresenta, nos remetem ao que ela denomina de constituição da 

assistência social num fetiche social. 

 

Na impossibilidade de garantir o direito ao trabalho, seja pelas 
condições que ele assume contemporaneamente, seja pelo nível de 
desemprego, ou pelas orientações macro-econômicas vigentes, o 
Estado capitalista amplia o campo de ação da Assistência Social. As 
tendências da Assistência Social revelam que, além dos pobres, 
miseráveis e inaptos para produzir, também os desempregados 
passam a compor a sua clientela. 

Eis porque as classes dominantes invocam a política de Assistência 
Social como solução para combater a pobreza e nela imprimem o selo 
do enfrentamento “moral” da desigualdade. Mas, até quando as 
classes dominantes e o seu Estado poderão tratar a pobreza como 
uma questão de Assistência Social? (MOTA, 2008: 16 – grifo nosso) 

 

A problemática ora apresentada por MOTA (2008) vai de encontro a 

uma das hipóteses colocadas no presente estudo, no que concerne a 

consideração do Programa de Atenção Integral à Família – PAIF, bem como a 

nova configuração da PNAS enquanto estratégias de consolidação de políticas 

compensatórias e focalizadas nos mais pobres dentre os pobres em nível de 

Estado e não apenas de governo, como pode ser observado na sua 

precariedade e insuficiência decorrentes da desvinculação de uma política 

macroeconômica estrutural. 

 

Os números oficiais do período que antecede a crise mundial 

mostravam que os índices de crescimento econômico do país se mantinham 

dentro das metas estipuladas pelo Governo Federal, mesmo com o alardeado 

aumento da renda dos brasileiros e, conseqüentemente, do consumo, 

principalmente nas regiões mais pobres, como Norte e Nordeste. 

 

Contudo, esse aumento da renda e do consumo não estava 

associado ao pleno emprego, e sim, à ampliação do número de beneficiários 

dos programas de transferência de renda preconizados pela proteção social de 
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assistência social, através da garantia social de renda, conforme retrata o 

quadro de quantitativo de atendimentos e dos recursos executados pelo MDS, 

que pode ser acompanhado nos anexos. 

 

Sabe-se que a política de pleno emprego tem metas a serem 

alcançadas em longo prazo e que para que estas se concretizem se fazem 

necessários maiores investimentos na educação formal. O primeiro passo foi 

dado, no sentido em que o maior programa de transferência de renda do país 

apresenta como uma das condicionalidades para o benefício à freqüência 

escolar das crianças e adolescentes das famílias atendidas. 

 

Esses indicadores revelam que a Assistência Social tem sim, 

caminhado na perspectiva da universalização, uma vez que o número de 

beneficiários dos programas de transferência de renda tem sido expandido ano 

após ano, no entanto esse crescimento não tem se refletido na oferta de 

atendimento das demais ações que compõem a rede socioassistencial, onde o 

CRAS deveria ser a principal porta de acesso aos serviços, programas, 

projetos e benefícios operados nessa rede, dentre eles o PAIF e o próprio 

Programa Bolsa Família. 

 

O município tem total autonomia para o desenvolvimento dessas 

ações complementares, sendo orientado a custeá-las com recursos próprios ou 

em parcerias com outras instituições. Todavia, a falta de delimitação de um 

percentual mínimo de investimento em assistência social por parte dos 

municípios faz com que essas ações não aconteçam por falta de orçamento. 

 

Segundo a Norma Operacional Básica SUAS – NOB/SUAS, a 

proteção social básica tem por referência o serviço de acompanhamento de 

grupos territoriais de até 5.000 famílias referenciadas pelos CRAS, no caso de 

municípios de grande porte. 
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Essa definição de família referenciada indica que o SUAS tem 

também caminhado rumo à universalização, se considerarmos cada família 

referenciada como família beneficiária dos programas de transferência de 

renda assistenciais. 

 

A unidade de medida “família referenciada” deve alcançar as famílias 
de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, de benefícios 
financeiros na forma de bolsa familiar, auxílio financeiro voltado às 
ações de Erradicação do Trabalho Infantil, de bolsa para juventude, 
com adolescentes sob medidas socioeducativas, crianças e 
adolescentes sob medida provisória de abrigo e demais situações de 
risco. (NOB/SUAS, 2005: 23) 

 

1.2.1. A conjuntura de implantação do Sistema Único de Assistência 

Social e o seu modelo de proteção social às famílias 

 

O sistema de proteção social no Brasil está passando por um 

momento de re-conceituação em decorrência das demandas advindas da 

contra-reforma neoliberal do Estado. Apesar da universalização dos direitos 

sociais prevista na Constituição de 1988, na prática, grande parcela da 

população vive com uma cobertura deficiente dos serviços públicos. Isso 

porque o Estado contemporâneo mantém-se enquanto espaço contraditório 

oscilante entre a defesa dos interesses privados e o atendimento às demandas 

sociais das camadas populares. 

 

As inovações tecnológicas provocaram transformações nos modos 

de produção, que impulsionam a produtividade e eliminam os postos de 

trabalho, por meio da automação e da informatização, trazendo consigo cortes 

em gastos com mão-de-obra e, conseqüentemente, com os encargos sociais 

que as empresas pagavam aos trabalhadores.  

 

Esse processo associado a uma nova divisão social do trabalho, 

onde a fragmentação da indústria nacional, integrando-se às empresas 

multinacionais dos países desenvolvidos, que transferiram para os países 
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pobres as linhas de produção que não exigiam mão-de-obra qualificada, 

barateando assim os custos com a produção por meio dos baixos salários e da 

precarização do trabalho tem gerado a reprodução do desemprego estrutural.  

 

Mediante esses fatores, as principais tendências observadas na 

condução da política de assistência social são: a regressão de ações 

redistributivas em prol das políticas compensatórias e a prevalência de 

programas de transferência de renda, como o Programa Bolsa Família, 

focalizado em famílias em situação de miséria, que são beneficiadas com 

valores mensais que variam de R$ 20,00 (vinte reais) a R$ 182,00 (cento e 

oitenta e dois reais), de acordo com a renda mensal por pessoa da família e o 

número de crianças e adolescentes até 17 anos. 

 

O PBF marca uma nova era na economia brasileira, uma vez que 

garante uma renda mínima para milhões de famílias em situação de pobreza, 

ao passo que assegura ainda o poder aquisitivo das classes populares. Além 

disso, são ofertadas outras ações complementares, como o PAIF, tema do item 

que segue. 

 

1.2.2. O Programa de Atenção Integral à Família – PAIF 

 

O Programa de Atenção Integral à Família – PAIF é o principal 

serviço de proteção social básica da política de assistência social na 

atualidade, uma vez que tem caráter permanente, por ser uma ação 

continuada, independente da mudança de gestão federal, estadual ou 

municipal. 

 

O PAIF é garantido também através do co-financiamento entre os 

entes federados, através do Piso Básico Fixo, que destina até R$ 9.000,00 por 

mês para os CRAS que atendam 1.000 famílias e referenciem 5.000 famílias/ 

ano, no caso de municípios de grande porte, como Caucaia/CE. 
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Visa trabalhar o desenvolvimento de potencialidades nas famílias em 

situação de vulnerabilidade social e seus relatórios devem oferecer subsídios 

para as ações de vigilância social implementadas pelos Conselhos Setoriais.  

 

A introdução dos Centros de Referência de Assistência Social em 

todo o Brasil configurou-se como uma das estratégias de execução do Plano 

Nacional de Atendimento Integral à Família – PNAIF, implantado em 2003 pelo 

então Ministério da Assistência Social, atual Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. Em 19 de maio de 2004, o PAIF tornou-se “ação 

continuada da Assistência Social”, passando a integrar a rede de serviços de 

ação continuada da Assistência Social co-financiada pelo Governo Federal 

(Decreto 5.085/2004).  

 

O PAIF é necessariamente ofertado no CRAS, no entanto, os 

municípios têm autonomia para implantar unidades do CRAS sem o co-

financiamento do Governo Federal, o que permite a prestação de outros 

serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica relativo às 

seguranças de rendimento, autonomia, acolhida, convívio ou vivência familiar e 

comunitária e de sobrevivência a riscos circunstanciais previstos na PNAS. 

 

De acordo com o Guia de Orientação Técnica SUAS da Proteção 

Social Básica, o CRAS é a unidade prestadora dos serviços de proteção social 

básica e de referência para o encaminhamento dos serviços ofertados pelas 

demais políticas públicas. Em síntese, os serviços e ações do PAIF 

desenvolvidos nos CRAS/Casa da Família são: 

 

 Apoio às famílias e indivíduos na garantia de seus direitos de 

cidadania, com ênfase no direito à convivência familiar e 

comunitária; 

 Serviços continuados de acompanhamento social às famílias ou 

seus representantes; 
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 Proteção social pró-ativa, por meio de visitas às famílias que 

estejam em situações caracterizadas como de quase risco social; 

 Acolhida para recepção, escuta qualificada, orientação e 

referência, efetuada por técnicas das áreas de serviço social e 

psicologia. 

 

O PAIF é ofertado por meio dos serviços sócio-assistenciais, sócio-

educativo e de convivência e projetos de preparação para a inclusão produtiva 

voltado para as famílias, seus membros e indivíduos, conforme suas 

necessidades identificadas no território.  

 

Este programa é uma importante estratégia do SUAS de integração 

dos serviços sócio-assistenciais e dos programas de transferência de renda, 

como o Programa Bolsa Família, ProJovem Adolescente, Benefício de 

Prestação Continuada e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.  

 

O público-alvo do PAIF são as famílias que, em decorrência da 

pobreza, estão vulneráveis, privadas de renda e do acesso a serviços públicos, 

com vínculos afetivos frágeis, discriminadas por questões de gênero, etnia, 

deficiência, idade, entre outras. 

 

São acompanhadas, com prioridade, às famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (em especial, as famílias que apresentarem 

dificuldade no cumprimento das condicionalidades2) e do Benefício de 

Prestação Continuada – BPC. Viabiliza-se, desse modo, a inserção das 

famílias beneficiárias em atividades de educação e capacitação, garantindo a 

melhoria de suas condições de vida, convivência social e a realização de 

atividades produtivas e de geração de ocupação e renda, proporcionando a 

                                                 
2
 As condicionalidades são compromissos que devem ser cumpridos pela família para que 

possa receber o benefício. O objetivo das condicionalidades é assegurar o acesso dos 
beneficiários às políticas sociais básicas de saúde, educação e assistência social. 
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emancipação dessas famílias do benefício assistencial e promovendo sua 

autonomia financeira. 

 

A participação de famílias ou seus representantes, beneficiários do 

PBF ou do BPC, nos grupos sócio-educativos, é uma oportunidade de reflexão 

mais global sobre a situação social e econômica dos beneficiários envolvidos, 

oportunidade de construção coletiva de alternativas aos seus problemas, 

fortalecimento das suas condições de cumprimento das condicionalidades do 

PBF e de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  

 

O conceito de família empregado no programa remete ao “núcleo 

afetivo, cujos membros se vinculam por laços consangüíneos, de aliança ou de 

afinidade, onde os vínculos circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, 

organizadas em torno de relações de geração e de gênero.” (MDS, 2005:16). 
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2 TEORIAS DA FAMÍLIA E SUA INFLUÊNCIA NA PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOBRE A ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

A família veio passando por inúmeras transformações ao longo da 

história e perceber a complexidade das relações intrafamiliares sem enquadrá-la 

em um único modelo é o primeiro passo para compreendê-la. Não se pode ter 

apenas um olhar, já que o tema é estudado multidisciplinarmente. 

 

Há que se fazer a devida revisão de literatura no sentido de 

compreender a importância dessa categoria para o delineamento da Política de 

Assistência Social que se tem hoje e dos rebatimentos no próprio conceito de 

assistência social. 

 

2.1   Concepção de família sob o viés interdisciplinar 

 

É preciso ter clareza que, atender o grupo familiar exige uma série de 

ações e programas que se apresentem articulados  diante das inúmeras e 

complexas demandas  requisitadas pelos diferenciados  segmentos 

populacionais. 

 

As políticas públicas desenvolvidas na atualidade descartaram as 

alternativas institucionalizadoras, o que foi possível retomando a família e a 

comunidade como lugares e sujeitos imprescindíveis de proteção social. 

(CARVALHO, 2007: 270) 

 

Contudo, houve uma sobrecarga de funções atribuídas à família, 

sendo que esta não passou por um processo de preparação para re-assumir 

tantas tarefas. O grupo familiar constitui condição objetiva e subjetiva de 

pertença, que não pode ser descartada quando se projetam processos de 
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inclusão social. Contraditoriamente, as famílias transferem para as demais 

instituições, principalmente a escola, seu papel de socialização de formação 

cidadã, havendo o choque de concepções e condutas. 

 

CARVALHO e RIBEIRO (2007) indicam como principais equívocos do 

olhar da política pública: 

 Eleger a mulher na família como suporte de relação e parceria; 

 Pensar idealizadamente num padrão de desempenho da 

família, que ostenta diversas formas de expressão, condições 

de maior ou menor vulnerabilidade afetiva, social ou 

econômica, ou ainda fases de seu ciclo vital com maior 

vulnerabilidade, disponibilidade e potencial; 

 Oferecer transferência direta de renda, com escasso 

investimento no desenvolvimento da autonomia do grupo 

familiar. 

 

MIOTO (2006) critica o discurso sobre a importância da família no 

contexto social, a partir de sua valorização no âmbito dos programas de 

orientação e apoio sócio-familiar, sem que haja um debate aprofundado acerca 

de suas ambigüidades e contradições no campo do ideário de defesa dos 

direitos sociais. 

 

Muitas vezes, no bojo dessa diversidade de proposições e sob a 

égide de um discurso “homogêneo” de justiça e cidadania, os programas de 

apoio sócio-familiar trazem embutidos princípios assistencialistas e 

normatizadores da vida familiar que se julgavam ultrapassados. 

 

A partir de então, assistimos, ao longo do tempo, à interferência do 

Estado nas famílias através de três grandes linhas: da legislação, das políticas 

demográficas e da difusão de uma cultura de especialistas nos aparatos 



40 
 

policialescos e assistenciais do Estado destinados especialmente às classes 

populares. (MIOTO, 2006: 45) 

 

Conforme as reflexões da autora isso se constitui num paradoxo: 

como o reconhecimento da centralidade da família no âmbito da vida social pode 

coexistir com uma prática e uma negação sistemática de tal reconhecimento, 

havendo uma penalização da família por parte das instituições que deveriam 

promovê-la? 

 

O fato é que a ideologia ainda vigente de que as famílias devem ser 

capazes de proteger e cuidar de seus membros é um dos pilares da construção 

dos processos de assistência às famílias, permitindo a distinção entre as famílias 

capazes e famílias incapazes. Ou seja, são merecedoras de ajuda pública as 

famílias que falharem na responsabilidade do cuidado e proteção de seus 

membros. (ibidem: 51) 

 

Para a autora em questão os princípios que têm norteado a condução 

das ações assistenciais direcionadas às famílias são: 

 Predominância de concepções estereotipadas de família e 

papéis familiares; 

 Prevalência de propostas residuais; 

 Centralização de ações em situações-limite e não em 

situações cotidianas. 

 

A partir das considerações de CARVALHO (2007) e MIOTO (2006), 

sentiu-se a necessidade de aprofundar o estudo da história e desenvolvimento 

da categoria família, de modo a dar maior suporte teórico ao processo de 

compreensão da mesma, objeto do tópico que segue. 
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2.1.1. História e desenvolvimento da categoria família 

 

A família antiga tinha por missão – sentida por todos – a conservação 
dos bens, a prática comum de um ofício, a ajuda mútua cotidiana num 
mundo em que um homem, e mais ainda uma mulher isolados não 
podiam sobreviver e ainda, nos casos de crise, a proteção da honra e 
das vidas. Ela não tinha função afetiva. (ARIÈS, 1981: 10-11) 

 

A exemplo da revisão de literatura empreendida no projeto de 

pesquisa, não se pode tratar da história da família sem consultar ARIÈS (1981) 

e sua análise iconográfica da família. A partir de sua leitura, temos no século 

XV a ausência de crianças nas imagens, já no século seguinte o homem não 

está mais sozinho, aparece a figura da mulher e da família, apesar das poucas 

imagens com crianças, há uma preocupação com a intimidade antes 

desconhecida. 

 

A análise iconográfica leva-nos a concluir que o sentimento da família 
era desconhecido da Idade Média e nasceu nos séculos XV-XVI, para 
se exprimir com um vigor definitivo no século XVII. [...] A família 
conjugal moderna seria, portanto a conseqüência de uma evolução 
que, no final da Idade Média, teria enfraquecido a linhagem e as 
tendências à indivisão. (IBIDEM: 211) 

 

A iconografia permite acompanhar a ascensão de um sentimento 

novo: o sentimento da família. O sentimento era novo, mas não a família, 

embora esta sem dúvida não desempenhasse em suas origens o papel 

primordial que lhe atribuíram. Segundo o autor, seria em vão contestar a 

existência de uma vida familiar na Idade Média, pois não se conferia um valor 

suficiente à família. (IBIDEM: 223) 

 

No caso brasileiro, o modelo patriarcal da família nuclear burguesa 

foi o mais atacado por um processo de modernização desencadeado na 

década de 1930 e consolidado nos anos 1950. Identificada com uma estrutura 

forte, extremamente centralizadora e autoritária, a família patriarcal era vista 
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como uma instituição normatizadora, organizando as formas de reprodução e 

reposição da vida social. 

 

Conforme Osterne, a idéia de relações familiares predominante é 

baseada na hierarquia, na subordinação, no poder e na obediência. Se aceita a 

prevalência da autoridade masculina, admitem-se as relações desiguais, 

acredita-se na crença de que o mundo externo pertence ao masculino e a casa 

ao feminino. Fora deste referencial, as famílias são consideradas “incompletas” 

ou “desestruturadas”. (OSTERNE, 2004: 36) 

 

Segundo a autora, “a definição legitimada de família acaba sendo 

um privilégio instituído como norma universal. Um privilégio de fato que 

determina um privilégio simbólico. Isto é, aqueles que possuem o privilégio de 

ter uma família “adequada” passam a exigir que todos a tenham igualmente 

sem questionar as condições de universalização que lhes garantiriam a 

exigência de equiparação.” (ibidem: 61) 

 

Conforme SARTI (2007) as famílias pobres têm sua configuração em 

rede e não em núcleo, em virtude de uniões instáveis e empregos incertos, o 

que geram expectativas não cumpridas. É assim que são providos os meios 

materiais e afetivos com que contam. A noção de família se configura a partir 

da rede de obrigações estabelecida, ou seja, são da família aqueles com quem 

se pode contar nas horas difíceis, em quem se pode confiar. A família é 

definida em torno de um eixo moral, onde a casa é identificada com a mulher e 

a família com o homem, que detém a chefia, por ser o provedor. 

 

2.1.2. A crise da instituição familiar percebida como questão social 

 

No contexto atual assiste-se a uma valorização sem precedentes do 

privado e da subjetividade, a uma dilatação do eu e da retórica do “auto”, 

concomitantemente a uma desconfiança do público. (SAWAIA, 2007: 42) 
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A família corre o risco de se transformar em um grupo que permite o 

excesso de violência contra os pares e os outros, em lugar de novas formas de 

nós. O poder é transvertido de amor, com associação do amor e autoritarismo, 

ao invés do respeito mútuo, é comum os pais trocarem afeto por obediência 

dos filhos. 

 

Em contraponto à concepção de outros autores, BILAC (2003) 

observa que a idéia de que a família, como instituição, vem perdendo funções e 

importância social; seu papel gradativamente se minimiza. A crise das famílias 

reais seria a crise do esvaziamento da instituição familiar, que não mais teria 

condições de referenciar ou organizar a reprodução. (BILAC, 2003: 34). 

 

No mundo contemporâneo, as mudanças ocorridas na família 
relacionam-se com a perda do sentido da tradição. [...] a individualidade 
conta decisivamente e adquire cada vez maior importância social. [...] A 
partir do momento em que existe espaço social para o desenvolvimento 
desta dimensão individual, os papéis familiares se tornam conflitivos na 
sua forma tradicional, embora a vida familiar continue tendo o mesmo 
valor social que sempre teve. O problema da nossa época é, então, o 
de compatibilizar a individualidade e a reciprocidade familiares. (SARTI, 
2003: 43) 

 

É nesse sentido que se propõe, a partir desta noção de totalidade, a 

ampliação do trabalho social a todo o grupo familiar e, não apenas 

especificamente a segmento A ou B, justamente por entender que os sujeitos 

não se constituem isoladamente e não podem ser dissociados do contexto 

onde estão inseridos. 

 

Como ressalta MIOTO (1997) a fragmentação das políticas públicas, 

voltadas para o trabalho excessivamente individualista, direcionadas em sua 

maioria para os “usuários-problemas” em suas particularidades, sem uma 

atenção ao núcleo familiar a que pertence, restringe as demandas sociais 

implicando em uma atuação limitada e parcial. É fundamental a reformulação 

do modelo assistencial envolvendo a família na sua totalidade e numa 

perspectiva interdisciplinar. 



44 
 

2.2. Assistência Social como política pública de garantia de direitos 

 

A matricialidade sócio-familiar é considerada na atual conjuntura 

como elemento decisivo na consolidação da assistência social como política 

pública de proteção social e de garantia de direitos. 

 

Os desafios impostos são inúmeros e complexos, que incluem: 

 Novo modelo de gestão, dividida em níveis inicial, básica e 

plena, em conformidade com o porte e a capacidade do 

município em assumir a política; 

 Interlocução com a sociedade civil, na garantia de um sistema 

descentralizado e participativo; 

 Definição de indicadores e sistema de monitoramento e 

avaliação padronizado para a promoção da vigilância social; 

 Desenvolvimento de um programa permanente de formação 

de atores sociais, mediante o apoio técnico e contínuo por 

parte do Estado. 

 

Conforme COUTO (2009) a consolidação do SUAS como sistema 

implica a determinação de oferta contínua e sistemática de uma rede constituída 

e integrada, com padrões de atendimento qualificados e pactuados, com 

planejamento, financiamento e avaliação. 

 

Assim, a rede socioassistencial prevista no SUAS está articulada em 

torno da proteção social que, do ponto de vista do sistema, articula-se em 

proteção básica e especial e deve prever a existência de serviços, programas, 

projetos e benefícios.  
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Assim sendo, a proteção social básica visa ao atendimento das 

famílias em situação de vulnerabilidade social, em decorrência da pobreza, 

privação (ausência de renda, precária ou nulo acesso aos serviços públicos) e/ 

ou fragilização dos vínculos afetivos (discriminação etária, étnicas, de gênero ou 

por deficiência).  

 

A proteção social especial de média e alta complexidade caracteriza-

se pelo atendimento das famílias em situação de risco social em virtude da 

ocorrência de abandono; vítimas de maus tratos físicos e/ou psíquicos; abuso e 

exploração sexual; usuários de drogas; adolescentes em conflito com a lei ou 

ainda moradores de rua. 

 

Nesse sentido, o presente estudo adota os conceitos de 

vulnerabilidade e risco social utilizadados pela PNAS, tendo em vista que 

apontam para a realização de ações direcionadas a proteger os cidadãos contra 

eventualidades inerentes aos ciclos de vida e para o atendimento das 

necessidades sociais. 

 

O SUAS trouxe dois avanços importantes, sendo o primeiro a 

perspectiva da universalização da assistência social. O segundo remete ao 

trabalho com uma instituição universal, que é a família. 

 

Desse modo, pode-se dizer que família e assistência social estão 

intrinsecamente relacionadas no âmbito da atual PNAS, mas para que essa 

relação seja bem-sucedida, é necessário ter em vista as limitações e fragilidades 

das famílias atendidas e das referenciadas, tendo a devida clareza que a 

assistência social, sozinha não provocará a transformação social esperada na 

vida dessas famílias. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

Os estudos necessários para a delimitação do objeto de pesquisa 

tiveram início em novembro de 2007. Foi realizado primeiramente um 

levantamento bibliográfico acerca das categorias família e assistência social. 

 

Paralelo a isso foi encaminhada uma pesquisa documental sobre os 

registros existentes na então Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

– SEDESC, hoje Secretaria da Assistência Social e Combate à Fome – SAS, de 

Caucaia/CE, referentes às atividades desenvolvidas no Centro de Referência da 

Assistência Social – CRAS do Parque das Nações, no sentido de resgatar o 

processo histórico de atuação do Programa de Atenção Integral à Família – PAIF 

junto aquela localidade.  

 

Após esses procedimentos, elaborou-se o projeto de estudo de caso 

intitulado O Programa de Atenção Integral à Família no contexto de 

implementação do Sistema Único de Assistência Social, que orientou a 

pesquisa. 

 

O passo seguinte à elaboração do projeto foi a estruturação dos 

instrumentais de pesquisa e pré-teste dos mesmos. Em julho deste ano foram 

realizadas vinte entrevistas com chefes de famílias atendidas pelo CRAS. Como 

foi observado que algumas pessoas apresentaram dificuldade em compreender 

e/ ou responder as perguntas, foi necessário alterar o roteiro proposto para a 

entrevista semi-estruturada. 

 

A pesquisa baseou-se na organização e sistematização das 

informações e dados documentais obtidos junto à Secretaria da Assistência 
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Social e Combate à Fome – SAS, considerando-se o período compreendido 

entre janeiro a julho de 2009, além das entrevistas com roteiro semi-estruturado. 

 

A apreciação do material coletado nas entrevistas e depoimentos foi 

encaminhada concomitantemente à revisão de literatura, para que a redação 

final da dissertação pudesse ser desenvolvida. 

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

A pesquisa desenvolvida é de caráter qualitativo, haja vista se tratar 

de um estudo de caso, porém combina alguns aspectos quantitativos. Além da 

principal técnica escolhida, atenta-se para a natureza subjetiva dos dados 

coletados a partir da contribuição direta dos atores sociais envolvidos no PAIF, 

sejam eles técnicos do CRAS do Parque das Nações, em Caucaia/CE, ou 

usuários dos serviços de proteção social básica lá ofertados. 

 

A título de caracterização da população atendida pelo CRAS do 

Parque das Nações, utilizou-se a pesquisa quantitativa, de modo a traçar o perfil 

do usuário do PAIF naquela localidade, bem como descrever as condições de 

reprodução social dessas famílias. 

 

3.2 Tipo da pesquisa 

 

A presente pesquisa combinou elementos exploratórios, descritivos e 

analíticos, sendo, portanto, caracterizada como do tipo teórico-empírica. 

 

A pesquisa bibliográfica foi o primeiro passo para o desenvolvimento 

do projeto, a fim de fundamentar teórica e metodologicamente o 

desenvolvimento de todo os procedimentos deste estudo, bem como as análises 
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realizadas. Deu-se através de livros, publicações, relatórios de pesquisa e 

informações disponíveis na internet sobre as categorias analisadas. 

 

A pesquisa documental, por sua vez, procurou investigar o conteúdo 

dos planejamentos, relatórios e avaliações das ações realizadas na unidade do 

CRAS estudada. Os relatórios de desempenho foram analisados tendo como 

referência às metas definidas pela Secretaria da Assistência Social e Combate à 

Fome do município de Caucaia/CE (SAS) para o período em questão, mostrando 

as que foram alcançadas e apontando os motivos para a não consecução das 

demais metas. 

 

A pesquisa de campo consistiu no momento mais marcante do 

processo invetigativo, onde se pôde colher a maior parte dos dados necessários 

para a consecução dos objetivos da pesquisa de um modo geral e dar respostas 

às questões propostas, após a devida classificação e análise das informações 

obtidas. 

 

3.3 Área geográfica de análise 

 

O recorte geográfico da pesquisa constitui-se da área de abragência 

do CRAS do Parque das Nações, de modo a enfocar especificamente a 

implementação do PAIF no contexto do SUAS, caso a que se refere este estudo. 

Essa unidade atende a população em situação de vulnerabilidade social 

residente no Parque das Nações, São Miguel, Novo São Miguel, Zizi Gavião, 

Parque Albano e Parque Boa Vista, na Grande Jurema. 

 

Conforme diagnóstico da então Secretaria da Assistência Social de 

Caucaia, produzido para o projeto de formação das Redes de Atenção à 

Criança, Adolescente e Jovem de Caucaia, em 2007, foram identificados 2.974 

habitantes abaixo da linha de pobreza no território de abrangência do CRAS 
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pesquisado, dentro de um universo de 8.338 habitantes. Segundo dados do 

CadÚnico nesta localidade existem 1.159 famílias cadastradas. 

 

No que tange à disponibilidade de infra-estrutura urbana, foi 

constatada a precariedade das condições de habitabilidade, uma vez que o 

sistema de saneamento básico e de coleta de lixo são insuficientes para a 

demanda da população e o abastecimento de energia elétrica e de água é, em 

muitas moradias, de origem clandestina, sendo que esta última, muitas vezes é 

consumida sem o devido tratamento, ocasionando a proliferação de doenças. O 

bairro não dispõe de praças, nem de áreas de lazer coletivo. Com relação à 

religiosidade, várias igrejas evangélicas foram detectadas no local. 

 

A comunidade do Parque das Nações sofre com duas realidades 

distintas. De um lado da rua, os moradores sofrem com alagamentos no período 

chuvoso e mesmo durante o verão, as ruas estão sempre enlameadas, por se 

tratar de uma área de risco físico. O bairro não dispõe de posto de saúde – 

apesar de ser coberto pela equipe do NASF – a escola pública municipal 

existente é pequena, de modo que os alunos têm que utilizar o transporte 

escolar para assistirem as aulas nas escolas de outro bairro, o Tabapuá. No 

outro lado da comunidade, a infra-estrutura urbana é um pouco melhor, com a 

presença de mercearias que movimentam o comércio local, no entanto, a 

população sofre com a insegurança, mesmo com a implantação do Programa 

Ronda do Quarteirão, do Governo do Estado, na área. Como não há posto fixo 

de policiamento, os moradores contam apenas com a disponibilidade de telefone 

para entrar em contato com os policiais. 

 

O Conjunto São Miguel está localizado em uma área de risco próximo 

ao rio Maranguapinho, que eventualmente transborda durante o período 

chuvoso, de modo a provocar enchentes e alagamentos nas ruas e imóveis, 

causando prejuízos e sérios transtornos às famílias. Trata-se de uma área que 

sempre sofreu com o descaso dos órgãos governamentais, tendo em vista estar 

localizada no território limítrofe entre os municípios de Caucaia e Fortaleza. 
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Nenhum projeto social de qualquer esfera governamental está sendo 

desenvolvido no local. 

 

A população de lá é muito rotativa, geralmente vinda do interior em 

busca de emprego na Capital. Como não o conseguem, estão constantemente 

se mudando para outras áreas de risco, onde ficam sabendo da existência de 

projetos habitacionais. O Conjunto São Miguel tem poucas ruas pavimentadas 

em pedra tosca, o sistema de abastecimento d‟água e de saneamento básico é 

precário, não atendendo a totalidade da população. Quanto às ligações de 

energia elétrica, muitas são de origem clandestina. O bairro não tem praças, 

nem áreas de lazer coletivo. Muitas igrejas evangélicas foram encontradas em 

diversos pontos do conjunto, que conta ainda com uma associação de 

moradores.  

 

Com o fechamento do antigo Frigorífico de Fortaleza – FRIFORT, o 

terreno foi ocupado por famílias, dando origem à comunidade Zizi Gavião. Lá, 

encontram-se problemas de toda ordem, sendo o mais freqüente o “tele-droga”, 

onde os usuários ligam para os traficantes, os mesmos retornam à ligação para 

anotarem o pedido da quantidade e local de entrega do crack e cocaína. Além 

disso, a total situação de miséria em que vivem as famílias, associada à falta de 

urbanização da área, complicam ainda mais suas condições de reprodução 

social. 

 

Tanto no Conjunto São Miguel, quanto no Parque Boa Vista existem 

ainda muitas moradias edificadas em taipa ou madeira, em risco de 

desabamento. Essas construções improvisadas têm, em média, dois cômodos, 

geralmente sem banheiro, ou, quando o tem, as instalações sanitárias são 

inadequedas. 

 

A comunidade do Parque Boa Vista também sofre dois contextos 

divergentes. Na chamada “Cidade Alta”, os moradores contam com maior 
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facilidade de acesso ao serviço público de saúde, escola e transporte coletivo, 

além do grande potencial para o setor de comércio e serviços. As ruas dispõem 

de pavimentação em pedra tosca, de modo que a viatura policial e o transporte 

coletivo têm viabilidade de tráfego, diferentemente da chamada “Cidade Baixa”, 

onde as ruas são de piçarra e bastante estreitas, impossibilitando a circulação de 

automóveis. O meio de transporte utilizado é o trem. Além de enfrentar essas 

dificuladades, a população vive monitorada pelos traficantes, que controlam a 

entrada e saída de todos. 

 

O Conjunto Novo São Miguel, por sua vez, também constitui-se de 

uma área carente, tendo em vista sua origem foi um mutirão habitacional 

organizado pelo Governo do Estado do Ceará, mas sem prever a infra-estrutura 

urbana necessária, nem oferta de equipamentos públicos. O único prédio do 

Estado lá existente é o do Projeto Aprender, Brincar e Crescer – ABC, que 

acaba de ser entregue ao Município, onde futuramente, o Secretário da 

Assistência Social e Combate à Fome – SAS pretende transferir o CRAS. A 

comunidade sofre ainda com a falta de oportunidades de emprego e renda, 

principalmente para a juventude. 

 

O Parque Albano é o bairro mais contrastante do território de 

abrangência do CRAS. As famílias detêm um poder aquisitivo e estabilidade 

financeira melhores, além das excelentes condições de moradia, apresentando 

vários casarões com muitos cômodos e vagas na garagem para três, e até 

quatro carros. O bairro conta com a oferta e bom funcionamento dos serviços 

públicos de saúde, educação e assistência social, sendo urbanizado, 

apresentando ruas pavimentadas em pedra tosca e outras asfaltadas. A maior 

dificuldade encontrada pelos moradores, segundo os técnicos do CRAS é a 

desinformação com relação aos direitos sociais. 

 

Para além desse território de abrangência oficial do CRAS, foi 

constatado o atendimento em áreas descobertas, que são limítrofes, tais como o 

bairro Tabapuá, Tabapuazinho, Vila Nova, Nova Brasília e Prados. 
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Contudo, a pesquisa concentrou-se nos bairros Parque das Nações, 

São Miguel, Novo São Miguel e Parque Boa Vista, em virtude da precariedade 

em que vivem as famílias lá residentes, além da facilidade de acesso aos 

entrevistados. 

 

3.4 Universo e amostra 

 

Com relação aos profissionais, todo o universo foi investigado, pois 

cada CRAS é composto por duas assistentes sociais, duas psicólogas, um 

coordenador e um agente administrativo, não havendo, portanto, necessidade de 

definição de amostra. 

 

Durante a aplicação do pré-teste dos instrumentais de pesquisa, o 

CRAS contava com a equipe de referência completa, no entanto, por ocasião da 

realização da entrevista semi-estrutuda, foi verificado o funcionamento do 

equipamento social com apenas a metade dos técnicos recomendada pela 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB-RH/SUAS. Desse 

modo, foram aplicados três questionários, sendo um com a assistente social, 

outro com o pedagogo e o terceiro com o Chefe de Núcleo do CRAS, que não 

pode ser considerado coordenador do equipamento social, uma vez que a NOB-

RH/SUAS determina que essa função seja desempenhada por um profissional 

de nível superior, preferencialmente um assistente social.  

 

No que tange às famílias, como cada CRAS de municípios de grande 

porte, caso de Caucaia/CE, atende, em média, 1.000 famílias por ano, foi 

imprescidível o uso e a definição de uma amostra da população analisada. 

 

Como a pesquisa é predominantemente qualitativa, optou-se pelo uso 

da amostra não probabilística do tipo intencional, que não requer a utilização de 
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formas aleatórias de seleção. Foram utilizados os cadastros existentes no 

arquivo do CRAS em questão, para conhecimento prévio da totalidade existente 

e, em seguida, foram separadas as famílias em duas categorias, a saber: a) 

atendidas sistematicamente e b) referenciadas. Dessa forma, pôde-se obter o 

perfil e a opinião dos usuários que representam cada uma dessas categorias. 

 

O contato inicial para o pré-teste deste instrumental foi feito com dez 

famílias atendidas permanentemente, dez famílias referenciadas e duas técnicas 

envolvidas na implantação do CRAS para verificação da validade das perguntas, 

ajustando-as aos objetivos da pesquisa. Após este procedimento, as demais 

entrevistas foram realizadas com o restante da amostragem selecionada. 

 

3.5 Caracterização dos informantes 

 

Conforme mencionado anteriormente, os informantes desta pesquisa 

foram classificados em dois tipos: profissionais e famílias, sendo que estas 

últimas foram sub-divididas em duas categorias, a das famílias atendidas 

sistematicamente e a das famílias referenciadas. 

 

Essa classificação dos usuários se fez necessária, de modo a traçar 

com maior rigor científico o perfil do usuário do PAIF, destacando os elementos, 

critérios de elegibilidade para o atendimento prioritário e para apenas o 

referenciamento da família. Foram analisados a faixa etária, sexo, etnia, 

escolaridade, naturalidade, estado civil, profissão, chefia da família, renda 

familiar, dentre outros aspectos que foram considerados pertinentes no decorrer 

da pesquisa. 

 

Quanto aos profissionais, sabe-se que dois deles têm nível superior 

completo, caso da assistente social e do pedagogo, e dois tem nível médio 

completo (coordenador e agente administrativo). 
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Todos foram caracterizados como informantes principais, tendo em 

vista a importância de suas informações no problema investigado, além da 

capacidade potencial que têm de identificar suas necessidades, pontuar seus 

problemas e organizar sua ação a partir do conhecimento produzido por esta 

pesquisa. 

 

3.6 Processo de coleta e organização dos dados 

 

Por estudo de caso, utiliza-se nesse pesquisa a concepção de YIN 

(2001, 32), que o define como: “[...] uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”. O problema ora apresentado insere-se na definição de Yin, pois para 

ser estudado, precisa ser resguardada a utilização das técnicas de observação e 

entrevistas, que não exigem controle sobre eventos comportamentais que 

possam vir a comprometer os resultados da pesquisa. 

 

Assim sendo, a observação participante foi necessária para 

interpretar qualitativamente o cotidiano das atividades desenvolvidas com as 

famílias e suas formas de socialização dentro do PAIF, além de viabilizar a 

coleta de dados e o acompanhamento in loco das informações levantadas na 

pesquisa documental. 

 

É importante deixar claro que a postura da pesquisadora foi de 

participante-observadora, onde tanto os técnicos do CRAS, quanto as famílias 

atendidas estavam cientes que a relação estabelecida tinha como finalidade a 

investigação científica. 

 

Esta técnica foi utilizada ainda durante as reuniões com a equipe 

técnica do CRAS, conforme os objetivos, resultados esperados e atividades 
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definidas no plano de trabalho das mesmas e nas reuniões com a Secretaria da 

Assistência Social e Combate à Fome – SAS e instituições parceiras. 

 

Por fim, foi necessária ainda a aplicação de questionários 

estruturados, com vistas a obtenção do perfil das famílias usuárias do PAIF no 

Parque das Nações, em Caucaia/CE, e de entrevistas com roteiro semi-

estruturado, que foram realizadas junto aos profissionais e uma pequena 

amostra dos usuários, de modo a possibilitar a compreesão do significado das 

intervenções, verificar os critérios de elegibilidade das famílias e desvendar os 

conceitos embutidos no discurso dos profissionais. 
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4 ESTUDO DE CASO: O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 

DE CAUCAIA/CE NO CONTEXTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS 

 

 

Este capítulo visa tratar do estudo de caso propriamente dito, 

apresentando os dados obtidos nas entrevistas de roteiro semi-estruturado, as 

informações coletadas na pesquisa documental efetuada nos relatórios e 

registros existentes na Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome – 

SAS, além das observações efetuadas por ocasião da participação da 

pesquisadora em encontros dos grupos de convivência e no atendimento social. 

 

4.1. As famílias referenciadas no CRAS do Parque das Nações 

 

Para efeito da pesquisa de campo, foi utilizado o conceito de família 

referenciada do Programa de Capacitação de Gestores, Técnicos e 

Conselheiros Municipais de Assistência Social, realizado pelo Governo do 

Estado do Ceará, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, 

Módulo 03 – Serviço de Proteção Social Básica – Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS, que diz: 

 

Família referenciada são as famílias vinculadas territorialmente, por 
situações de vulnerabilidade e risco social e pessoal, aos Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS), instalados próximos ao seu 
local de moradia. Ou seja, são aquelas que vivem em áreas 
caracterizadas como de vulnerabilidade, definidas a partir de 
indicadores estabelecidos por órgão federal pactuados e deliberados. 
Tais indicadores relacionam informações sociais, econômicas, 
demográficas e cadastrais com as escalas territoriais e as diversidades 
regionais presentes no desenho federativo do país. Esta unidade de 
referência foi escolhida em razão da metodologia de fortalecimento do 
convívio familiar, do desenvolvimento da qualidade de vida da família 
na comunidade e no território onde vive. O conceito de família 
referenciada designa aquelas famílias que são atendidas no CRAS e 
também utilizadas para estabelecimento do piso de financiamento aos 
Municípios. (CEARÁ/ STDS, 2009: 23) 
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O CRAS do Parque das Nações de Caucaia/CE, por se tratar de um 

Município de grande porte, deve referenciar 5.000 famílias em seu território de 

abrangência e possuir capacidade de atendimento de 1.000 famílias por ano. 

 

As famílias referenciadas procuram eventualmente o CRAS, por 

ocasião da realização de cursos profissionalizantes, cadastramento em 

programas sociais, tais como: Minha Casa, Minha Vida e do Plano Setorial de 

Qualificação e Inserção Profissional para os Beneficiários do Programa Bolsa 

Família – Planseq, além da atualização cadastral do Programa Bolsa Família, 

que foi possível através da descentralização do Cadastro Único dos Programas 

Sociais do Governo Federal – CadÚnico. 

 

As famílias referenciadas também buscam no CRAS orientações e 

encaminhamento ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, para 

obtenção do Benefício de Prestação Continuada – BPC, assegurado pela Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS aos idosos e pessoas com deficiência 

provenientes de famílias com renda per capita inferior a um quarto de salário 

mínimo. 

 

Na administração anterior3, as famílias referenciadas obtinham no 

CRAS acesso também aos benefícios eventuais, constituído pelo auxílio 

natalidade e pelo auxílio funeral, também garantidos na LOAS. Atualmente a 

concessão desses benefícios está centralizada na SAS. 

 

Os membros das famílias referenciadas entrevistadas na pesquisa 

participaram de um curso de corte e costura ofertado no CRAS no ano de 2007 

e, segundo as mesmas, desse período em diante, não buscaram mais os 

serviços lá ofertados, nem foram contactadas pela busca ativa. Ao todo, seis 

pessoas foram entrevistadas. Os dados coletados são os que seguem. 

                                                 
3
 A Prefeita Municipal de Caucaia na gestão 2005-2008 era Inês Arruda, que tentou a reeleição 

no pleito de 2008, mas foi derrotada por Washington Goes, atual Prefeito.   
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Na análise da faixa etária, percebeu-se que as mulheres estão 

representadas em todas as faixas etárias consideradas pela pesquisa, havendo, 

no entanto, a maior ocorrência de mulheres na faixa compreendida entre os 

intervalos de 31-40 anos e de 51-60 anos, representando 66,6% dos casos. 

 

No tocante ao bairro, todas as entrevistadas residem no Parque das 

Nações, sendo que metade delas têm sua residência localizada no lado semi-

urbanizado e a outra metade no lado totalmente carente de infra-estrutura 

urbana e de serviços públicos, tais como saúde, educação, saneamento básico, 

pavimentação das ruas, dentre outros. 

 

No que concerne à cor da pele das entrevistadas, verifcou-se a 

predominância das pardas e brancas, que representam, juntas, 66,6% do total 

da amostra considerada. Pela localização do equipamento social, esperava-se 

pelo menos uma ocorrência indígena, já que o CRAS atende o Tabapuazinho e 

Vila Nova – áreas descobertas do território de abrangência oficialmente – onde 

está localizado a terra indígena Tapeba, em situação de estudo jurídico da 

situação para o processo de regularização fundiária.  

 

Um fato que confirmou a expectativa da pesquisa foi quanto à 

naturalidade das entrevistadas. Todas nasceram em outros municípios do 

interior, tendo migrado para Caucaia, devido sua proximidade com a Capital, em 

busca de maiores oportunidades de emprego. 

 

Quanto ao estado civil, quatro entrevistadas declararam viver em 

regime de convivência marital, e somente duas são casadas. Não houve 

nenhuma ocorrência de entrevistadas separadas, divorciadas ou viúvas. Ao 

analisar-se a chefia da família, onde observou-se que 66,6% são chefes de 

família. Isto pode indicar que, mesmo com a presença do homem em casa, as 

mulheres das famílias referenciadas pelo CRAS assumem a chefia não somente 

da casa, mas da família, sendo, se não a principal provedora, mas em muitos 
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casos, a única provedora do lar, em virtude do desemprego de seus 

companheiros. 

 

Outro fator de vulnerabilidade social constatado foi o tipo de família, 

havendo a predominância do tipo nuclear extensa, com ocorrência de uma 

família constituída por 10 membros, outra de 08 e duas com 06. As outras 

famílias eram compostas por menos de 05 membros.   

 

Na análise da profissão, três declararam ser costureira, graças ao 

curso realizado no CRAS. Todas costuram em casa e garantem a renda familiar. 

Uma outra entrevistada é comerciante, tem duas máquinas de costura, uma do 

tipo reta e a outra galoneira, e confecciona as peças vendidas no seu comércio, 

que variam entre roupas femininas, infantis e peças íntimas. Apenas duas 

declararam ser dona-de-casa. No que tange à situação ocupacional, 66,6% das 

entrevistadas declararam ser autônomas e as demais são desempregas. 

 

No tocante à escolaridade das entrevistadas, 50% apresentam 

apenas o Ensino Fundamental incompleto, enquanto que duas delas informaram 

ter concluído o Ensino Médio e uma declarou não ter concluído este último nível 

de ensino. 

 

Quanto à renda familiar, a predominância foi da faixa de rendimentos 

compreendida entre um e dois salários mínimos, com 50,1% das ocorrências. 

33,3% percebem renda variando entre zero e um salário mínimo e apenas a 

comerciante declarou rendimento entre dois e três salários mínimos. 

 

Estes dados confirmam o conceito utilizado para o perfil de família 

referenciada, que indica que os fatores preponderantes para a situação de 

vulnerabilidade social é a pobreza, associada à baixa escolaridade e a 

residência em comunidades carentes, com pouca ou nenhuma oferta de serviços 

e equipamentos públicos, além da baixa oportunidade de emprego e renda. 
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4.1.1. O perfil dos usuários do PAIF 

 

Para efeito da pesquisa de campo, também foi utilizado o conceito de 

família atendida do Programa de Capacitação de Gestores, Técnicos e 

Conselheiros Municipais de Assistência Social, realizado pelo Governo do 

Estado do Ceará, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, 

Módulo 03 – Serviço de Proteção Social Básica – Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS, que diz que os públicos prioritários atendidos pelo 

PAIF são: 

 

Famílias do Programa Bolsa Família, especialmente as que não estão 
cumprindo as condicionalidades; Beficiários do Benefício de Prestação 
Continuada – BPC, especialmente famílias com crianças, adolescentes 
e jovens com deficiência e idosos dependentes e os não inseridos em 
serviços locais (educação, saúde, assistência social, esporte, lazer); 
Famílias com crianças e adolescentes inseridas no PETI; Famílias com 
situações de negligência e violência ou antecipadoras das mesmas; 
Jovens e adolescentes grávidas e suas crianças; Famílias com 
crianças sob cuidados de outras crianças ou que permanecem 
sozinhas em casa; Famílias com ocorrência de fragilização ou 
rompimento de vínculo; Familias com indivíduos sem documentação 
civil. (CEARÁ/ STDS, 2009: 53) 

 

Desse público total, averiguou-se que o CRAS do Parque das Nações 

desenvolve atualmente atividades apenas com os adolescentes de 15 a 17 anos 

do Projovem Adolescente e com os idosos do Grupo de Convivência da Terceira 

Idade. Os demais públicos que deveriam ser atendidos, conforme preconiza a 

Política Nacional de Assistência Social, não o são, segundo os técnicos 

entrevistados, por falta de material de consumo. 

 

Os técnicos informaram que havia um grupo sócio-educativo de 

gestantes, custeado pelo Piso Básico de Transição, para o serviço de Ações 

Sócio-Educativas junto às Famílias – ASEF, além de um grupo de roda de 

conversa intergeracional e da oferta de cursos profissionalizantes para membros 

de famílias do Programa Bolsa Família – que tinham, por sua vez, o material de 

consumo garantido com o recurso do Índice de Gestão Descentralizada do 

Programa Bolsa Família – IGD. 
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Esses repasses financeiros continuam sendo efetuados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, através da 

transferência do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS para o Fundo 

Municipal de Assistência Social – FMAS de Caucaia, todavia, conforme 

declaração dos técnicos: “Se não fosse o apoio das doações da comunidade e 

das associações, nós já teríamos fechado as portas”. 

 

Segundo informações obtidas na SAS, o material de consumo 

encontrado no almoxarifado no início do ano – tais como: de uso administrativo, 

pedagógico, de limpeza e alimentício – era insuficiente para a manutenção das 

atividades, havendo a necessidade de priorização do atendimento dos 

adolescentes e dos idosos. Associado a isso, o processo licitatório para 

aquisição do material de consumo dos programas, serviços e benefícios sócio-

assistenciais não foi concluído este ano, mesmo os técnicos terem participado 

em fevereiro de uma oficina onde foram orientados a elaborar o plano de ação 

anual de cada equipamento, programa e projeto social, com respectivos 

materiais necessários. 

 

Mediante esse contexto, foram abordados para a realização da 

pesquisa com as famílias atendidas 10 pessoas assim distribuídas: 05 atendidas 

com o Projovem Adolescente e 05 atendidas com o Grupo de Convivência da 

Terceira Idade, tendo em vista que são os únicos públicos que são atendidos 

atualmente no PAIF. 

 

Por esse motivo, a idade dos entrevistados varia entre a faixa etária 

de 15 a 17 anos, com 50% das ocorrências e os demais estão distribuídos entre 

61 a 70 anos, com duas ocorrências, 71 a 80 anos, com dois registros e uma 

entrevistada com idade acima dos 80 anos. 
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Quanto à procedência, 40% dos entrevistados residem no Parque das 

Nações, os demais estão distibuídos igualmente no Parque Boa Vista, Conjunto 

São Miguel e Novo São Miguel com dois registros cada. 

 

A exemplo do que foi averiguado nas famílias referenciadas, somente 

um entrevistado é natural de Caucaia, sendo 40% de outros municípios e 50% 

provenientes de Fortaleza. É importante frisar que os entrevistados nascidos na 

Capital são os adolescentes. A maioria dos idosos é do interior, o que reforça a 

conclusão de que o território de abrangência do CRAS é formado por famílias 

que não têm vínculo de pertencimento com a comunidade em que vivem, o que 

é outro fator de vulnerabilidade social. 

 

A análise da cor revela que 80% dos entrevistados são pardos, com a 

representação de somente 20% de brancos, o que confirma o atendimento a 

famílias com outro fator de vulnerabilidade social indicado na PNAS, que é a 

etnia. 

 

No tocante ao estado civil, chamou atenção o fato de todos os 

adolescentes atendidos serem solteiros e sem filhos, não estando 

necessariamente em situação que exija atenção especial por parte dos técnicos, 

diferente das adolescentes grávidas que deveriam ser priorizadas pelo PAIF. 

Dentre os idosos, apenas uma é viúva, os demais são casados, o que diverge do 

estado civil das mulheres das famílias referenciadas entrevistadas que, em sua 

maioria, convivem maritalmente. Ao analisarmos o tipo de família dos 

adolescentes pesquisados, temos duas ocorrências de monoparentalidade 

feminina. O outro registro semelhante, refere-se à idosa viúva entrevistada. Um 

família nuclear extensa também foi representada. As demais famílias 

pesquisadas são do tipo nuclear simples. 

 

Quanto ao número de pessoas na família, foi verificado apenas uma 

ocorrência de família com sete membros, as demais eram constituídas por três a 
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cinco membros. Apenas dois idosos assumem a chefia da família, sendo um 

homem e uma mulher. Os demais entrevistados não são chefe de família. É 

importante frisar que dos entrevistados, três são do sexo masculino e sete são 

do sexo feminino. 

 

Todos os idosos entrevistados apresentaram baixa escolaridade, com 

apenas o Ensino Fundamental incompleto. Dois adolescentes também estavam 

no mesmo nível de escolaridade, porém, frequentando a escola, condição para a 

manutenção no Projovem Adolescente. Os outros adolescentes pesquisados 

estão cursando o Ensino Médio. 

 

A baixa escolaridade se reflete na profissão e na renda familiar. 

Todos os adolescentes são estudantes e, dentre os idosos pesquisados, três 

recebem o BPC/ LOAS e somente dois são aposentados. A família de um dos 

adolescentes entrevistados sobrevive apenas com R$ 92,00 provenientes do 

Programa Bolsa Família. Duas famílias têm renda de até um salário mínimo, 

60% dos entrevistados declararam renda familiar entre um a dois salários 

mínimos e, somente uma família afirmou perceber renda de dois a três salários 

mínimos. Esses dados revelam que a transferência de renda dos benefícios 

assistencias assegura a sobrevivência de 40% das famílias atendidas 

pesquisadas. 

 

Segundo a definição dos técnicos entrevistados, dois deles acreditam 

que o perfil das famílias atendidas no CRAS é predominante das 

vulnerabilizadas pela pobreza. O chefe de núcleo acha que as famílias 

referenciadas têm realidades diferentes, em virtude da infra-estrutura, oferta de 

serviços públicos e oportunidades de emprego e renda em cada bairro que 

compõe o território de abrangência do CRAS. 

 

Pelo que pôde ser observado  junto aos profissionais e as famílias 

atendidas pelo PAIF, verificou-se: 



64 
 

 o acompanhamento insuficiente das famílias em 

descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa 

Família; 

 o não acompanhamento das pessoas com deficiência 

beneficiárias do BPC/ LOAS; 

 nenhuma referência às famílias com crianças e adolescentes 

inseridos no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 

PETI; 

 nenhuma família com o traços de fragilidade dos vínculos 

familiares e/ou comunitários descritos no conceito de família 

atendida, conforme citação na página 59. 

 

As famílias atendidas pesquisadas têm sim, outros fatores de 

vulnerabilidade social, como a pobreza, a presença de adolescentes ou idosos – 

o que exige cuidados e atenções especiais – a etnia e o tipo de família. Contudo, 

a precariedade das condições de trabalho não permite a oferta dos serviços e 

programas que compõem o PAIF à meta total de famílias que a PNAS estipula 

que sejam atendidas pelo CRAS. O MDS tem um sistema de monitoramento 

ainda deficiente sobre o desempenho dos municípios, mediante um aplicativo on 

line, onde o gestor municipal dos programas co-financiados que são 

responsáveis pelas informações.  

 

4.1.2. Condições de reprodução social das famílias referenciadas e 

atendidas no CRAS do Parque das Nações 

 

Foram consideradas como condições de reprodução social das 

famílias: a área onde a família reside, se é de risco físico ou não; o tipo e 

situação da moradia e a infra-estrutura urbana existente no bairro, 

compreendendo os equipamentos sociais necessários para a formação da rede 

proteção social. 
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Dentre as famílias referenciadas, foi constatado apenas uma 

ocorrência de moradia em área de risco físico, as demais declararam que 

quando chove, a água empoça as ruas, mas não chega a alagar a casa. Três 

entrevistadas declararam morar em casa própria, havendo uma ocorrência de 

habitação cedida, uma de casa alugada e uma de co-habitação. Esses fatores, 

levam à conclusão de que o CRAS ainda está distante das famílias 

vulnerabilizadas pelas condições de habitação, priorizando o referenciamento 

aos locais onde o acesso é mais viável, tendo em vistas as dificuldades materiais 

de atingir essas famílias, como por exemplo, a falta de transporte ofertado pela 

Prefeitura. 

 

No tocante à infra-estrutura urbana e de equipamentos sociais, foi 

verificada a existência de uma pequena escola pública municipal, que cobre 

somente o Ensino Fundamental, e de um Centro de Educação Infantil, também 

municipal, mas que não se carateriza como creche, pois não atende as crianças 

em período integral, somente pelo período da manhã ou tarde, impossibilitando 

as mães de assumirem vagas de empregos que necessitem de carga horária de 

oito horas diárias. 

 

Além disso, o Parque das Nações é coberto pelos serviços de coleta 

de lixo e de iluminação pública. O transporte coletivo trafega em apenas duas 

ruas do bairro, ficando muito distante das demais residências, especificamente 

as localizadas na área mais carente do bairro, obrigando os moradores a 

andarem cerca de um a dois quilômetros para conseguirem pegar um transporte. 

Os demais itens considerados pela pesquisa, a saber: posto de saúde, hospital e 

saneamento básico são inexistentes na área. 

 

Dentre as famílias atendidas também constatou-se que nenhuma 

delas mora em área de risco físico, todas moram em casa própria e de alvenaria. 

Já no que concerne à oferta de infra-estrutura urbana e de equipamentos 

sociais, como os entrevistados eram provenientes de quatro localidades – 

Parque das Nações, Parque Boa Vista, São Miguel e Novo São Miguel – 
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constatou-se as informações que seguem. O Ensino Fundamental e a 

iluminação pública têm cobertura total dos entrevistados. Nenhum dos bairros 

têm hospital, o mais próximo está localizado no Distrito da Jurema. O serviço 

ofertado de forma mais deficitária é o transporte coletivo, cobrindo apenas 40% 

dos entrevistados. Até mesmo a coleta de lixo não atinge a totalidade das 

famílias pesquisadas, muitas delas têm que improvisar o destino de seus 

resíduos sólidos, queimando-os ou jogando-os na rua, o que facilita a 

proliferação de doenças, associado à precariedade do sistema de saneamento 

básico, que atende somente metade dos entrevistados. O posto de saúde e o 

Centro de Educação Infantil atendem igualmente pouco mais da metade dos 

entrevistados. 

 

4.1.3. Critérios de elegibilidade das famílias atendidas 

 

Mediante as informações obtidas na SAS sobre o monitoramento 

dos relatórios mensais de atendimento do CRAS do Parque das Nações foram 

verificados os seguintes indicadores: 

 

TABELA 1 – INDICADORES DE ATENDIMENTO EFETUADO PELO CRAS 

DO PARQUE DAS NAÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2009 

MÊS 

FAMÍLIAS
REFE-

RENCIA-
DAS 

IDOSOS 
ADOLES-
CENTES 

VISITAS 
DOMICI-
LIARES 

VISITAS 
INSTITU-
CIONAIS 

ATENDI-
MENTOS 

ENCA-
MINHA-

MENTOS 

ORIEN-
TAÇÕES 

JANEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 

FEVEREIRO 60 0 100 0 0 0 0 0 

MARÇO 0 40 100 25 04 02 0 0 

ABRIL 0 40 100 20 0 03 0 0 

MAIO 300 50 100 04 09 30 01 14 

JUNHO 0 50 100 0 0 0 0 0 

TOTAL 360 50 100 49 13 35 01 14 
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Para efeito do monitoramento, o grupo de convivência dos idosos e 

os coletivos do Projovem Adolescente não somados mês a mês, como nos 

demais indicadores de atendimento, tendo em vista que são os mesmos idosos 

e adolescentes atendidos. 

 

Durante os meses de janeiro e fevereiro, praticamente não houve 

nenhuma atividade, devido à falta de definição da continuidade da contratação 

ou não da equipe técnica de referência e das discussões sobre o aumento da 

carga horária, sem o respectivo aumento proporcional do salário. Nos meses 

de março e abril, a equipe de referência estava incompleta. Associado a isso, a 

insuficiência de material de consumo existente no almoxarifado não permitia o 

pleno funcionamento de todos os CRAS. Esses problemas foram ocasionados 

em razão da mudança de gestão municipal, em virtude do pleito eleitoral de 

2008, onde um novo Prefeito foi eleito. Como os funcionários do CRAS são 

contratados por tempo determinado, ficam a mercê de questões políticas 

locais.  

 

Somente o Projovem teve assegurada sua continuidade porque os 

orientadores e facilitadores tinham contrato anual que venceria em agosto de 

2009. As atividades desenvolvidas com os adolescentes nesse período foram: 

encontros sócio-educativos; oficinas de cultura, esporte e lazer; dinâmicas de 

grupo; exibição de vídeos; debates e palestras sobre drogas, higiene bucal, 

DST/ AIDS; workshops de pintura em telha, porte-retrato e rosas em E.V.A.; 

realização de campanhas contra a violência doméstica contra a mulher, o idoso 

e crianças e adolescentes. Além disso, é feita a busca ativa dos evadidos. 

 

Em março as atividades com os idosos foram retomadas, mesmo 

que precariamente, pois os ônibus para passeios e atividades externas foram 

suspensos e não houve a aquisição de gêneros alimentícios para o lanche para 

os usuários. A alimentação servida é proveniente de doações da comunidade. 

Segundo o chefe de núcleo: “Nós não temos material, mas nunca faltou lanche, 
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por causa das parcerias. Se não houver parceria, nós não temos retaguarda, 

não.” 

 

As atividades do grupo de convivência dos idosos consistem em 

encontros quinzenais com: debate sobre o Estatuto do Idoso; informações 

sobre aposentadoria; dança; exibição de vídeos; campanhas sobre violência 

doméstica contra o idoso; confraternizações em datas comemorativas.  

 

No mês de maio observou-se um aumento expressivo na quantidade 

de famílias referenciadas, em virtude da adesão ao Programa Minha Casa, 

Minha Vida. As demais atividades desenvolvidas, tais como: visitas domiciliares 

e institucionais, atendimentos psicossociais, encaminhamentos para outras 

instituições e orientações sobre benefícios e serviços, tiveram um aumento 

significativo, proporcionado pela contratação de uma nova assistente social. 

 

Em junho, observou-se uma nova queda nos atendimentos, 

ocasionada pela indisponibilidade de transporte, já que o mesmo estava em 

uso exclusivo da equipe de atualização cadastral do Programa Bolsa Família. 

Somando-se a isso, foram relatadas dificuldades de material de consumo, 

manutenção das instalações físicas, espaço e equipe de referência insuficiente. 

 

Face às informações apresentadas, fica claro que as famílias 

atendidas no PAIF estão aquém da meta anual de 1.000 famílias. Já os 

critérios de elegibilidade observados são: 

 morar no território de abrangência, ou nas áreas descobertas 

atendidas; 

 ter inscrição no Cadastro Único dos Programas Sociais do 

Governo Federal – CadÚnico, independente de ser beneficiário 

do Programa Bolsa Família, ou não; 

 ter pessoas idosas ou adolescentes na família; 
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 necessidade de relatório de visita domiciliar para elaboração 

de parcer social a ser emitido ao Poder Judiciário, geralmente 

em famílias com casos de processos de adoção ou guarda/ 

tutela de menores.   

 

Nesse tópico, o primeiro objetivo específico da pesquisa pôde ser 

alcançado, que trata de compreender o significado das intervenções propostas 

no plano de trabalho do PAIF em nível nacional, verificando os critérios de 

elegibilidade das famílias atendidas com os serviços de proteção social básica 

ofertados pelo CRAS do Parque das Nações, em Caucaia/CE. 

 

Os critérios de elegibilidade das famílias atendidas não passa pela 

focalização nos mais pobres que se esperava encontrar, tendo em vista a 

precariedade das condições de oferta dos serviços de proteção social básica 

no CRAS do Parque das Nações. Por isso as famílias já nem procuram o 

equipamento. 

 

O PAIF que, segundo as intervenções propostas em nível nacional, 

deveria ser a mola mestra do CRAS, de modo a potencializar as famílias 

atendidas, praticamente não é executado, porque não estão sendo 

desenvolvidas as ações específicas do PAIF, que incluem: 

 a disseminação de informações sobre direitos, em forma 

dialogada; 

 o desenvolvimento do conhecimento sobre a comunidade, o 

território e os serviços sociais ofertados; 

 o apoio a ações de interação cultural entre as famílias; 

 a abordagem da agenda de compromissos da família 

beneficiária do Programa Bolsa Família; 

 a busca ativa das famílias, a acolhida e escuta qualificada das 

demandas da família; 
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 o trabalho em grupos sócio-educativos, de convivência e/ou de 

desenvolvimento familiar. 

 

Assim sendo, o CRAS do Parque das Nações, em Caucaia/CE tem 

se limitado a uma unidade física em si, que desenvolve trabalhos com grupos 

que tem recursos provenientes de pisos de transferência com valores 

satisfatórios – como o caso do Projovem Adolescente e do ASEF, que mantêm 

o Grupo de Convivência de Idosos – onde é possível garantir o atendimento 

das metas estipuladas. 

 

Já o trabalho de promoção das famílias dos usuários desses grupos 

específicos é totalmente distanciado do significado proposto em nível nacional. 

Além do valor do Piso Básico Fixo, que mantém as atividades do PAIF ser 

insuficiente para as metas de atendimentos, o recurso não é bem gerenciado a 

ponto de deixar faltar material e recursos humanos para as atividades. É 

notório também que o município não tem investido a contrapartida necessária 

para custear a manutenção das atividades do PAIF com recursos próprios. As 

portarias do MDS são claras, trata-se de um co-financiamento, onde a 

Prefeitura deve arcar com uma parte dos custos, o que não vem ocorrendo em 

Caucaia.   

 

4.1.4. As estratégias e o nível de participação das famílias nos 

serviços prestados no CRAS 

 

Este tópico trata do quarto objetivo específico da pesquisa, que era 

analisar o nível de participação das famílias atendidas pelo CRAS do Parque 

das Nações, em Caucaia/CE, nas ações de proteção social básica efetuadas 

em seu território, em especial as que têm por objetivo prevenir situações de 

risco social junto a crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência 

dentre outros segmentos vulneráveis. 
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Para tanto, além da observação de reuniões e do atendimento diário, 

tanto os técnicos, quanto os representantes das famílias referenciadas e das 

famílias atendidas entrevistados foram questionados acerca das estratégias e 

do nível de participação das famílias nos serviços prestados no CRAS. 

 

Os técnicos, ao serem questionados sobre quais estratégias eram 

utilizadas por eles para incentivar a participação das famílias nas atividades do 

CRAS, responderam da seguinte forma: 

 Reuniões – duas ocorrências; 

 Palestras e oficinas sócio-educativas temáticas/ informativas 

– 02 registros; 

 Grupos de convivência – 01 registro; 

 Atendimento social diário com apoio ao CadÚnico, incentivo à 

inscrição nos cursos do Planseq – 01 ocorrência; 

 Visitas sociais da agente da cidadania ou da assistente social 

– 01 registro. 

 

Pelo o que pôde ser verificado no curto período de observação 

participante, a principal fortaleza do CRAS para estimular a participação das 

famílias são as reuniões – principalmente as referentes ao Programa Bolsa 

Família – e as oficinas sócio-educativas – especialmente com a proximidade de 

datas comemorativas, onde os usuários confeccionam pequenas 

lembrancinhas relacionadas ao tema abordado. 

 

Os grupos de convivência são bem trabalhados, como pôde ser 

constatado nos relatórios de atividades e acompanhamento de alguns 

encontros, porém a dificuldade de material de consumo, especificamente os 

gêneros alimentícios para o lanche, acaba por provocar a evasão de alguns 

usuários que são atraídos pela refeição gratuita. Conforme declaração de um 

dos técnicos: “Eles lá da SAS querem que a gente dê o nosso jeito pras 



72 
 

pessoas não evadirem, mas eu não tô aqui pra dançar bambolê, nem tapar 

buraco da Prefeitura! A instituição não ajuda, então não dá pra fazer milagre!” – 

Assistente Social. 

 

Já o atendimento social diário depende da busca da família pelo 

atendimento, tendo em vista que as visitas sociais de acompanhamento das 

famílias atendidas estão paralisadas pelo uso exclusivo do transporte para a 

atualização cadastral do Programa Bolsa Família, como já fora dito. 

 

Outro profissional enfatizou a importância da acolhida e do 

tratamento digno e com respeito: “Tô sempre fazendo corpo a corpo na 

comunidade, perguntando como foi atendido, o que achou.” – Chefe de Núcleo. 

 

Junto às famílias referenciadas e atendidas foram feitos três 

questionamentos acerca do tema estratégias e nível de participação das 

famílias. O primeiro deles tratava como elas souberam da implantação do 

CRAS; o segundo, das razões que o(a) levaram a participar das atividades do 

CRAS e o último, indagava como a participação das famílias no PAIF pode 

ajudar a prevenir todas as formas de violência dentro de casa? 

 

Na amostra das famílias referenciadas, 50% das entrevistadas 

afirmaram que souberam da implantação do CRAS através de amigas, uma 

entrevistada declarou que mora próximo ao CRAS, outra declarou que viu um 

cartaz e a última relatou que nem lembra mais. 

 

Nas famílias atendidas, temos as seguintes formas de conhecimento 

da implantação do CRAS: dentre os adolescentes, cada um relatou um 

mecanismo diferente, sendo que uma procurou informações na SAS, outro 

ouviu um carro de som divulgando, outra assistiu à propaganda na televisão, 

outra participou de uma reunião porque fora convidada pela busca ativa e a 

última soube através de uma amiga. Dentre os idosos, duas também souberam 
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através de amigas, um senhor disse ter sido convidado para tocar violão e 

aderiu ao grupo e as demais declararam que moram perto. 

 

O fato do “boca a boca” dentro da comunidade ter sido a principal 

forma como tanto os representantes das famílias referenciadas, quanto das 

famílias atendidas indica que o CRAS tem sido sim uma referência de 

atendimento sócio-assistencial, pois se as pessoas estão indicando para outras 

é porque tiveram suas demandas supridas, independente do motivo que a 

levou ao equipamento social. Na avaliação da pesquisadora, não há melhor 

“cartão de visitas” do que uma boa acolhida e escuta qualificada. Inclusive, um 

dos profissionais relatou: “Você instruindo a família, orientando, muitas vezes é 

melhor que dar uma cesta básica.” 

 

Contudo, o fato de três entrevistados terem declarado que ficaram 

sabendo por que moram perto, pode ser um alerta de que a equipe de 

referência não está realizando a busca ativa das famílias, afastando-se das que 

mais necessitam de atendimento e não o tem pela distância física do 

equipamento. 

 

Ao serem indagadas sobre as razões que as levaram a participar 

das atividades do CRAS, todas as representantes das famílias referenciadas 

foram unânimes em apontar os cursos profissionalizantes, o que não foi 

nenhuma surpresa, pois já era sabido que a única atividade que elas 

freqüentaram foi o curso de corte e costura (ofertado em 2007). Apenas uma 

das entrevistadas indicou a cesta básica, além do curso profissionalizante. 

 

Dentre os membros das famílias atendidas entrevistados, 50% 

apontaram a necessidade de interagir com outras pessoas como principal 

razão para participar das atividades do CRAS. 40% dos entrevistados, a 

exemplo das famílias referenciadas, também indicaram os cursos 
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profissionalizantes e somente uma idosa afirmou que “só freqüentava para não 

deixar o marido ir só, pois ele é doente”. 

 

É inquestionável a procura por cursos de qualificação profissional e 

oportunidades de inserção no mercado de trabalho como o grande atrativo do 

CRAS. Em territórios vulneráveis principalmente pela pobreza, esse tipo de 

ação não pode deixar de acontecer nunca, por motivo algum. Mesmo dentre os 

idosos, foi constatado esse motivo para participação no grupo de convivência, 

pois a aposentadoria ou o benefício do BPC/ LOAS é insuficiente para a 

subsistência da família e para o alto custo de vida das pessoas nessa faixa 

etária. Os idosos se vêem obrigados a complementar a renda familiar com 

alguma atividade remunerada, desenvolvida em casa mesmo. Os jovens 

buscam a primeira oportunidade, já as mulheres se vêem na mesma situação 

dos idosos, de ajudar o companheiro nas despesas, ou simplesmente de 

manterem sozinha o lar, pois aqueles estão desempregados. 

 

Outro motivo que também não pode deixar de ser trabalhado pelos 

técnicos de referência é a necessidade de interagir, verificada principalmente 

entre os adolescentes e os idosos. Os primeiros, pelas dúvidas e conflitos que 

permeiam essa fase da vida, fazendo com que eles busquem alguma “válvula 

de escape”. Os idosos, por sua vez, encontram-se em um momento da vida 

extremamente peculiar, onde a família os deixam de lado por considerá-los 

improdutivos, tratando-os muitas vezes como crianças ou incapazes; a 

aposentadoria muitas vezes vem associada a idéia de que a vida não tem mais 

sentido sem o trabalho; em suma, os idosos entrevistados reclamam que 

passam o dia isolados do restante do mundo e o grupo de convivência é um 

momento esperado para quebrar essa realidade. 

 

No que concerne ao terceiro questionamento, que era de resposta 

subjetiva, as entrevistadas das famílias referenciadas apontaram com 

freqüência em seu discurso a importância do acompanhamento psicossocial, 

do diálogo com pais e filhos orientado pelos profissionais e das rodas de 
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conversa inter-geracional na prevenção de todas as formas de violência, 

mediante a participação das famílias no PAIF. Seguem alguns depoimentos: 

 

“Assistindo uma reunião, eles participando, procurando conversar 
com as pessoas que não tem o meio de vida, aconselhar os 
adolescentes. Você já sabe conviver, mostrando o que é ruim e bom, 
dizendo „venha cá, vamos conversar.‟ Não pode gritar, nem 
espancar.” – Mãe representante das famílias referenciadas, 58 anos. 

“Eles sempre dão orientação, tipo palestra sobre gravidez, uso do 
preservativo, grupo de mulheres para conversar o que cada uma tava 
sentindo. As assistentes sociais se tinha problema de agressão, você  
tinha pra onde recorrer.” – Mãe representante das famílias 
referenciadas, 34 anos. 

 

As declarações dos entrevistados representantes das famílias 

atendidas também não foram diferentes, enfatizando as reuniões informativas, 

oficinas sócio-educativas, palestras e encaminhamentos para outros órgãos em 

caso de violação de direitos: 

“Se nós precisarmos, já tem eles pra orientar a gente. Tem gente que 
só vai pra receber presente, se não tiver, eles acham que não vale de 
nada. Eu gosto de todo mundo, tratam a gente bem.” – Usuária do 
grupo de idosos, 88 anos. 

“Através das palestras sobre respeito, igualdade, direitos humanos, 
pessoas com deficiência...Através da ajuda dos técnicos, 
principalmente nos casos de famílias com dependentes químicos, 
através de encaminhamentos para outros órgãos.” – Usuária do 
Projovem Adolescente, 17 anos. 

 

Essa mesma questão foi aplicada junto aos técnicos, que 

priorizaram em seu discurso as atividades desenvolvidas como mecanismo de 

prevenção da violência e das situações de risco social: 

“Ajuda a solucionar os problemas de carência, necessidade. Auxilia 
na prevenção, como alerta à população. No entanto, a demanda é 
enorme para cada técnico.” – Assistente Social. 

 

Como se pode ver, a promoção da participação das famílias trata-se 

de um trabalho lento e gradual, de constante busca da conquista da confiança 

e atenção dos usuários pela equipe de referência. Perpassa pelos valores dos 

usuários, do que consideram importante ser abordado e da metodologia 

utilizada. 
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4.2. O papel dos profissionais do CRAS 

 

Em 2007, o Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, em 

parceria com o Conselho Federal de Psicologia – CFP, lançou a cartilha 

“Parâmetros para a atuação de assistentes sociais e psicólogos na Política de 

Assistência Social”, com orientações aos trabalhadores do SUAS das duas 

categorias profissionais, em conformidade com seus respectivos Códigos de 

Ética. No módulo 03 do Programa de Capacitação de Gestores, Técnicos e 

Conselheiros Municipais da Assistência Social as competências específicas de 

cada exercício profissional no âmbito do CRAS foram sintetizadas da seguinte 

forma: 

 

 Assistente Social: [...] englobam as abordagens individuais, 
familiares ou grupais na perspectiva de atendimento às necessidades 
básicas e acesso aos direitos, bens e equipamentos públicos [...]. 
Como também o fortalecimento do coletivo através da informação, 
mobilização e organização dos atores sociais [...]. Suas competências 
referem-se ainda a realização de estudos e pesquisas que 
apresentem as reais demandas da população. (CEARÁ/ STDS, 2009: 
40) 

 Psicólogo: [...] Seu trabalho envolve proposições de políticas e 
ações relacionadas à comunidade em geral e aos movimentos sociais 
de grupos [...]. Deve realizar estudos, pesquisas e supervisão sobre 
temas pertinentes à relação do indivíduo com a sociedade, [...] pode 
atender crianças, adolescentes e adultos, de forma individual e/ou em 
grupo, priorizando o trabalho coletivo, possibilitando 
encaminhamentos psicológicos [...]. (CEARÁ/ STDS, 2009: 41) 

 

O referido documento explicita ainda as funções do coordenador do 

CRAS e dos estagiários (quando houver), mas não faz referência às 

competências dos demais profissionais que compõem o SUAS, tais como: 

terapeuta ocupacional, pedagogo, sociólogo, antropólogo (caso dos CRAS 

indígenas ou em comunidades quilombolas). 

 

Pelo relato dos profissionais do CRAS, podem-se elencar as 

seguintes atribuições para cada categoria: 
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 Assistente social – responsável pelas orientações sobre 

programas, projetos e benefícios sócio-assistenciais, direitos 

sociais e encaminhamentos para instituições da rede de 

proteção social. Encaminha pessoas com perfil do BPC/ 

LOAS para o INSS. Acompanha o grupo de convivência dos 

idosos e a roda de experiência com as famílias atendidas, 

além de realizar visitas institucionais aos parceiros e ONGs 

locais e domiciliares às famílias. 

 Psicólogo – responsável pela socialização de crianças e 

idosos (encontro entre gerações). Realiza atendimento 

individualizado mediante triagem da assistente social. Em 

casos de serviço de orientação psicológica, faz o devido 

acompanhamento do indivíduo e da família. Quando o caso é 

clínico, encaminha para a Secretaria da Saúde e, nos casos 

de violência, encaminha para o Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social – CREAS. 

 Pedagogo – apóia o planejamento das atividades lúdicas e 

didáticas com idosos e do Projovem Adolescente. Auxilia na 

atualização cadastral das famílias do Programa Bolsa Família 

e nas informações sobre as condicionalidades. 

 

Ao serem indagados sobre como percebiam a divisão de papéis 

entre psicólogos e assistentes sociais no cotidiano de trabalho do CRAS, 

somente um profissional declarou considerar bem definida. Dois deles tiveram 

dificuldade em responder, pois não tinham experiência em CRAS, haviam 

começado a trabalhar há pouco tempo e alegaram que a equipe estava 

incompleta, não tinham subsídios para responder. 

 

As competências de cada profissional são bem distribuídas e 

delimitadas no papel, como pode ser averiguado nas cartilhas e materiais 

produzidos para capacitações de equipes técnicas de referência. O que falta é 

a definição dos papéis dos demais profissionais que compõem o SUAS, pois o 
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que se observa na prática são técnicos assumindo atribuições de outras 

categorias, por falta de esclarecimento do que é de sua competência e/ou pela 

falta daquele profissional no equipamento social. 

 

O CRAS do Parque das Nações hoje está sem psicólogo. Quem 

desenvolve as atividades específicas de quem tem essa formação? A 

assistente social, o pedagogo, ou ambos? Quem dá conta da ausência de outro 

profissional de Serviço Social? São questões que devem ser levadas em 

consideração para o pleno funcionamento das atividades e a garantia da oferta 

de serviços de qualidade à população, por profissionais adequados. 

 

4.2.1. O perfil dos técnicos do CRAS 

 

Mediante os dados coletados nas entrevistas de roteiro semi-

estruturado, verificou-se que a maioria dos técnicos reside no Município de 

Caucaia, o que facilita a inserção do profissional na comunidade atendida, bem 

como o conhecimento da conjuntura local, apesar de dois deles serem naturais 

de Fortaleza. 

 

Todos são profissionais de meia idade, variando entre 31 e 40 anos, 

com duas ocorrências e 41 a 50 anos, com um registro. Com relação à cor da 

pele, constatou-se o predomínio dos pardos, com apenas uma ocorrência da 

etnia branca. 

 

No tocante à escolaridade, o que chamou atenção foi o fato do 

Chefe de Núcleo do CRAS possuir apenas o Ensino Médio completo, o que 

não é recomendado pela NOB-RH/SUAS para o profissional que se propõe a 

coordenar o CRAS, mas como se trata de um cargo comissionado, onde se 

sabe, prevalece a indicação política. A assistente social tem somente a 

graduação em Nível Superior, já o pedagogo é pós-graduado. Ambos são 

contratados por tempo determinado. 
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Os dois homens entrevistados são chefe de família, já a mulher 

entrevistada não, mesmo sendo a única técnica com renda familiar superior a 

dez salários mínimos, proveniente dos rendimentos do marido, já que o salário 

pago ao profissional de Nível Superior é de R$ 1.200,00. Com relação à renda 

dos demais, um percebe entre dois a três salários mínimos e o outro, entre três 

a quatro. 

 

4.2.2. Os conceitos embutidos no discurso dos profissionais: 

condições de trabalho x ideal de atuação dos profissionais 

 

O segundo objetivo específico da pesquisa, que é desvendar os 

conceitos embutidos no discurso dos profissionais que trabalham com as 

famílias atendidas no CRAS do Parque das Nações, em Caucaia/CE, 

atentando para as contradições existentes entre condições de trabalho e ideal 

de atuação é atingido neste tópico.  

 

Isso foi possível, mediante a observação da postura no ambiente de 

trabalho e da análise do discurso dos profissionais ao responderem as duas 

primeiras questões da entrevista. Uma questão era objetiva – mas que todos 

fizeram questão de argumentar sua resposta – que tratava do que os motivou a 

trabalhar no CRAS. A segunda pergunta abordava o que eles compreendiam 

sobre atenção integral à família. 

 

No primeiro questionamento, cada um respondeu uma opção 

diferente. O primeiro entrevistado relatou sua necessidade de trabalhar pelo 

salário mesmo. Tem uma família nuclear extensa e passou por dificuldades 

financeiras. Além disso, argumentou que gosta de trabalhar na comunidade, 

valorizar os laços das lideranças, das entidades. Outro profissional declarou o 

desafio de trabalhar com famílias carentes, além da oportunidade em si, haja 

vista ter passado sete anos fora do mercado de trabalho. E o último 

depoimento foi o mais direto possível: disse que estava ali por indicação 
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política, que não conhecia o CRAS, mas que tinha muita vontade de colaborar 

com as famílias da área. 

 

Face essas afirmações, é possível deduzir que apenas um 

profissional dos entrevistados está no CRAS porque é nesse ambiente, com 

esse tipo de atividade que se sente realizado profissionalmente. Os demais 

estão ali praticamente sem ter a real noção do que é um CRAS, do que é a 

proposta do PAIF, completamente perdidos no ativismo da atualização 

cadastral do Programa Bolsa Família e sem o devido apoio e orientação por 

parte da SAS. Um dos profissionais disse claramente: “A Prefeitura ainda está 

desorganizada, sem estrutura para dar apoio ao nosso trabalho. Falta 

comunicação na SAS.” – Assistente Social. 

 

Faz-se necessário uma formação continuada desses técnicos, 

muitos deles não conheciam sequer o SUAS e “caíram de pára-quedas” no 

equipamento social que, como o próprio nome diz, deve ser referência na 

política de assistência social, que deveria ser a principal porta de entrada dos 

usuários aos demais serviços, programas, projetos e benefícios que compõem 

a rede sócio-assistencial. 

 

No tocante ao segundo questionamento, que abordava o que eles 

compreendiam sobre atenção integral à família, obtivemos as seguintes 

declarações: 

“Tanta coisa... Tentar suprir todas as necessidades das famílias, dos 

indivíduos com vulnerabilidade social. Elas (famílias) têm os direitos, onde 

buscar, mas não têm a informação. Só há inclusão quando há integração da 

rede. Aqui eu consigo contribuir melhor, porque consigo contato com PSFs, 

escolas, associações, igrejas, órgãos do Estado, para articular os serviços.” – 

Chefe de Núcleo. 

“Fundamental a estruturação do CRAS. A carência, necessidade 

dessas famílias é grande. Tem muita coisa a ser trabalhada e pouco recurso. 
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Temos carência de transporte, recursos humanos e defasagem de técnicos de 

nível superior.” – Assistente Social. 

“Envolve vários aspectos: saúde, educação, renda, cultura, lazer. 

Precisa de políticas integradas em nível federal, estadual e municipal.” – 

Pedagogo. 

 

Essa pergunta foi mantida na entrevista com roteiro semi-estruturado 

não porque o objetivo de sua aplicação fosse averiguar se os profissionais 

entrevistados sabiam o conceito de atenção integral à família da PNAS, mas 

sim para apreender o que eles consideravam necessário para atender de forma 

integral uma família em situação de vulnerabilidade social. Talvez esse 

questionamento não tenha sido feito com a devida clareza e objetividade de 

redação, mas o fato é que os entrevistados interpretaram a indagação da 

mesma forma e as respostas obtidas revelam a preocupação com o trabalho 

intersetorial, integrado com outras políticas públicas. A leitura que eles 

apresentaram é de que a assistência social, sozinha, não consegue avançar 

muito. 

 

Foi a partir desse questionamento que se puderam compreender as 

disparidades existentes entre condições de trabalho e ideal de atuação. Os 

profissionais estão cumprindo com a parte deles, solicitando material 

necessário para as atividades, estrutura mínima de funcionamento, mas o 

suporte oferecido é bastante deficitário. Entraves como planejamentos anuais 

realizados tardiamente, processos licitatórios demorados e má distribuição dos 

equipamentos e materiais dentre os equipamentos sociais acabam por 

desestruturar a rede sócio-assistencial. Isso se reflete na avaliação que as 

famílias referenciadas e as famílias atendidas têm no formato como foi 

implantado o CRAS na sua comunidade. 

 

Os membros das famílias referenciadas e atendidas foram 

indagados acerca das vantagens e desvantagens que observavam no CRAS. 

Dentre os entrevistados das famílias referenciadas obtivemos como principal 
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vantagem apontada o atendimento e os encaminhamentos. Já as 

desvantagens referem-se à falta de novidades, encontram sempre as mesmas 

coisas. Segundo uma entrevistada: “Eles não comentam em implantar mais 

nada. Tá tudo parado.” 

 

Dentre os entrevistados das famílias atendidas, as principais 

vantagens apontadas foram: atendimento e aprendizagem. No tocante às 

desvantagens, 50% dos entrevistados relatou nenhuma, dentre os que se 

pronunciaram 20% apontaram a distância e 30% indicaram também a falta de 

novidade. Uma idosa declarou: “Hoje não tem mais nada.” 

 

Os usuários, assim como os técnicos têm o seu ideal de atuação do 

CRAS, esperam que ele amplie o atendimento. Para isso é necessário 

investimento em recursos humanos qualificados e com plano de cargos, 

carreiras e salários implantados; infra-estrutura física e equipamentos 

adequados e material de consumo para as atividades, além do transporte para 

deslocamento da equipe técnica. 

 

4.2.3. A relação entre os técnicos e as famílias usuárias do PAIF 

 

Esse item foi de avaliação exclusiva por parte dos usuários, sejam 

provenientes de famílias referenciadas ou atendidas. De um modo geral, 

ambas as categorias de entrevistados apresentaram uma boa avaliação da 

relação entre os técnicos e os usuários. 

 

Dentre as entrevistadas das famílias referenciadas, 50% avaliaram 

como muito boa, 33,3% consideram regular e 16,7% afirmaram como 

excelente. Já as famílias atendidas 40% avaliaram como excelente, 30% como 

boa, 20% como muito boa e somente 10% como regular. 
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A questão também considerava as opções ruim e péssima, que não 

foram citadas por nenhum dos participantes. A maior insatisfação foi verificada 

no âmbito das famílias referenciadas, se comparadas com o percentual obtido 

pelo conceito regular dentre as famílias atendidas. Pela avaliação destas 

últimas, pode-se constatar que estão plenamente satisfeitas com a relação 

mantida entre os técnicos, o que é um bom sinal, imprime seriedade e 

compromisso com o usuário, fazendo com que ele volte a procurar o serviço. 

 

4.3. O CRAS do Parque das Nações sob a ótica da pesquisa 

 

Nesse tópico serão apresentadas algumas declarações dos 

entrevistados das famílias referenciadas e das famílias atendidas sobre o que 

eles consideram que o CRAS deve ofertar para atender as reais necessidades 

das famílias da sua comunidade. Esses dados são importantes para contrapor 

com o que fora dito pelos técnicos no tópico 4.2.2. 

 

50% das entrevistadas das famílias referenciadas indicaram que o 

CRAS deveria oferecer mais cursos e encaminhamentos para oportunidades 

de emprego e renda. Uma delas inclusive enfatizou a necessidade de priorizar 

as pessoas desempregadas e com idade avançada. 33,3% citaram a 

necessidade de alternativas de lazer tais como: colônia de férias para crianças, 

confraternizações no Dia das Mães, Dia da Mulher, atividades estas que 

objetivam a socialização das famílias. Uma entrevistada queixou-se da falta de 

orientação psicológica e outra da divulgação das atividades, que era feita para 

uma minoria. 

 

Dentre os entrevistados das famílias atendidas, 40% declararam que 

o bom atendimento é o que a comunidade precisa. 20% afirmaram a 

necessidade de cursos, outros 20% relataram que está bom do jeito que está; 

uma idosa nem soube o que dizer, segundo ela: “Elas fazem tanto sacrifício, 

até pedir alimentação.” 
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Mais uma vez se percebe a necessidade de integração das políticas 

públicas, que deveriam atuar intersetorialmente, presente no discurso também 

dos usuários. Quando metade das entrevistadas das famílias referenciadas se 

reporta à qualificação profissional e o encaminhamento para o mercado de 

trabalho, há que se indagar: onde estão os programas e projetos de trabalho e 

empreendedorismo e de promoção de desenvolvimento econômico? Quando 

as usuárias se queixam da falta de opções de lazer, o que fazem as 

Secretarias de Cultura e Lazer e a de Turismo para ajudar a reverter esse 

quadro? Será que o investimento público nessas áreas deve visar só o setor de 

comércio e serviços, com a atração de turistas? E a população local, como 

fica? 

 

Sob a ótica da pesquisa o CRAS é sim, uma porta de entrada para a 

rede de proteção social, mas não pode ser um fim em si mesmo, como devem 

achar as famílias atendidas, que consideram o bom atendimento como a maior 

necessidade. A boa acolhida e receptividade por parte dos técnicos já vem 

sendo feita, como as mesmas famílias avaliaram no tópico anterior. Há que se 

buscar a consolidação de parcerias que promovam a melhoria da qualidade de 

vida e a inclusão social dessas famílias referenciadas e atendidas. Esse é o 

tema do tópico que segue. 

 

4.3.1. Ações intersetoriais e estratégias de articulação de parcerias 

para a promoção das famílias 

 

Esse item foi abordado tanto com os profissionais, quanto com os 

usuários, sejam provenientes de famílias referenciadas ou atendidas, visando 

alcançar o terceiro e último objetivo da pesquisa, que era identificar as ações 

intersetoriais e as estratégias de articulação e de promoção de parcerias 

efetuadas pela equipe do CRAS do Parque das Nações, em Caucaia/CE. 

 

Junto aos profissionais foi questionado como se dá o processo de 

articulação e de promoção de parcerias. Já dentre os entrevistados das 
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famílias referenciadas e atendidas foi indagado como os mesmos avaliavam as 

ações realizadas pelo CRAS em parceria com outras instituições. 

 

Por se tratar de uma questão de múltipla resposta, os profissionais 

foram unânimes em responder que o processo de articulação e de promoção 

de parcerias se dava através dos técnicos do CRAS e através de outras 

instituições, como o Núcleo de Assistência à Saúde da Família – NASF. 

Somente um deles indicou também que era feita através da Secretaria e de 

lideranças comunitárias. Um dos técnicos afirmou: “Se a rede não estiver 

preparada para receber o usuário, desmancha toda a orientação do CRAS.” 

 

Esses dados mostram que os técnicos do CRAS têm buscado outras 

formas de garantir o atendimento às famílias, mediante o contato com outras 

instituições, mas que esses contatos têm se limitado ao contexto local, ao que 

existe dentro da comunidade. É importante procurar obter o apoio de outras 

instituições de fora do território de abrangência, que muitas vezes querem 

desenvolver alguma ação, mas que não tem um ponto de apoio. Além disso, é 

preciso avançar na intersetorialidade com as demais políticas públicas, como já 

foi indicado por profissionais e usuários.   

 

Dentre as entrevistadas das famílias referenciadas, 33,3% avaliaram 

as ações realizadas pelo CRAS em parceria com outras instituições como 

excelente, outras 33,3% consideram boa, 16,7% afirmaram como muito boa e o 

mesmo percentual como regular. Já as famílias atendidas, 40% avaliaram 

como boa, 20% como muito boa, 20% como regular, somente 10% como 

excelente e os outros 10% como ruim. 

 

A questão também considerava a opção péssima, que não foi citada 

por nenhum dos participantes. Desta vez os melhores índices de satisfação 

foram verificados no âmbito das famílias referenciadas, se comparadas com o 

percentual obtido pelo conceito regular e ruim dentre as famílias atendidas. 
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Pela avaliação destas últimas, pode-se indicar que não estão plenamente 

satisfeitas com as ações realizadas em parceria com outras instituições. 

 

4.3.2. O que o SUAS trouxe de novo para o cotidiano de trabalho do 

PAIF dentro do CRAS? 

 

Neste tópico considera-se ter atingido o objetivo geral da pesquisa, 

que era realizar um estudo crítico-analítico acerca das ações de proteção social 

básica do Programa de Atenção Integral à Família no contexto da 

implementação do Sistema Único de Assistência Social, efetuadas pelo Centro 

de Referência de Assistência Social – CRAS/Casa da Família do Parque das 

Nações, no município de Caucaia/CE, enfocando as mudanças que o novo 

sistema trouxe para o cotidiano de trabalho do CRAS. Para tanto, foi 

necessária a aplicação de três questionamentos junto aos profissionais, que 

tratavam: 

1. do tipo de mudanças que o SUAS trouxe para o cotidiano de 

trabalho; 

2. o grau de importância que atribuíam ao PAIF no âmbito do 

SUAS e, por fim; 

3. as reais contribuições que consideravam que foram efetuadas 

pelo PAIF para as famílias atendidas. 

 

Junto aos entrevistados das famílias referenciadas e atendidas foi 

indagado como avaliavam a atuação do CRAS na comunidade. Com relação às 

duas primeiras perguntas feitas aos profissionais, todos foram unânimes em 

suas respostas. Todos afirmaram que as mudanças trazidas pelo SUAS 

alteraram diretamente seu cotidiano de trabalho. Um deles complementou a 

resposta, que era objetiva, declarando: “É uma experiência boa, um desafio 

novo, outra realidade de trabalho.” – Assistente Social. Outro relatou o 

seguinte: “O SUAS é uma ferramenta que quando bem articulada, é um 

instrumento de transformação de vidas.” – Chefe de Núcleo. 
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Na segunda questão, todos concordaram acerca do alto grau de 

importância atribuído ao PAIF no âmbito do SUAS. Um profissional relatou: “O 

PAIF é a mola do trabalho social. Se tirar fica um buraco grande. Nós damos 

apoio à saúde e buscamos o maior alcance das políticas sociais.” – Chefe de 

Núcleo. 

 

Todavia, quando questionados sobre as reais contribuições que 

consideravam que foram efetuadas pelo PAIF para as famílias atendidas no 

território de abrangência, chamou atenção o fato de dois deles declararem que 

não tinham como avaliar, pois não encontraram nenhum documento 

relacionado ao trabalho realizado pela equipe anterior, portanto não tinham 

subsídios para comparar a situação inicial das famílias com a atual. Porém, a 

pesquisadora teve acesso aos relatórios de monitoramento das atividades do 

CRAS, arquivados na SAS, referentes ao período de 2004 (ano de implantação 

do CRAS) até os dias atuais. Fica uma questão obscura: não tiveram acesso 

ou não procuraram? 

 

O terceiro profissional relatou que, por morar na área, conseguia 

perceber contribuições sociais e econômicas no território. Declarou ainda: “O 

CRAS promoveu muitos cursos, o grupo de corte e costura gerou pequenos 

negócios, com apoio do micro-crédito. Já as mudanças sociais, a gente vê que 

as pessoas gostaram, mudaram, têm maior interesse da comunidade pelas 

atividades.” – Chefe de Núcleo. 

 

Essa declaração retrata a realidade averiguada junto às famílias 

entrevistadas, onde algumas usuárias conseguiram adquirir sua máquina de 

costura e ajudar na renda familiar. Não se observou o crescimento de novos 

negócios em decorrência dos cursos profissionalizantes ofertados no CRAS, e 

sim, um pequeno aumento das atividades autônomas, realizadas de forma 

isolada, no ambiente domiciliar.  
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A rotatividade dos profissionais dentro de um equipamento social 

como o CRAS prejudica muito a continuidade e efetividade das ações, em 

virtude de sua descontinuidade e falta de planejamento, monitoramento e 

avaliação. O trabalho social com as famílias requer confiança no técnico de 

referência, pois os usuários estão ali expondo seus problemas pessoais, suas 

vidas, no que lhes é mais íntimo, e se esses técnicos estão sempre mudando, 

os usuários acabam por evadir-se. 

 

Além dessa rotatividade, foi verificada a falta de qualificação mínima 

exigida para a equipe técnica de referência. Quando o município, por algum 

motivo, não dispõe de profissionais de nível superior indicados para a equipe 

técnica de referência ou coordenação do CRAS, deve comprovar a 

necessidade do município de substituir os profissionais, comunicando o fato 

oficialmente ao MDS. Para tanto, o documento deve ser referenciado pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e pela Comissão 

Intergestores Bipartite – CIB. 

 

Todavia, é importante ressaltar que ao habilitar-se à gestão básica 

ou plena da Política Municipal de Assistência Social, o município comprometeu-

se com a garantia de estruturar o CRAS, isso inclui a contratação dos técnicos. 

Esta não é a realidade que se encontra atualmente nos quatro CRAS de 

Caucaia, que além de não contar com a equipe de referência completa – em 

virtude dos baixos salários ofertados e do aumento da carga horária de 30 para 

40 horas semanais, sem o respectivo aumento proporcional no salário pago – 

ainda por cima foram nomeados para a coordenação do equipamento social 

profissionais de nível médio que, apesar da vontade de colaborar apresentada, 

não detém a formação necessária para a coordenação do CRAS e sua equipe 

técnica. Nenhuma dessas questões estão sendo acompanhadas pelo CMAS ou 

órgão congênere. 

 

Para que as mudanças almejadas por todos que ajudaram a 

construir o SUAS sejam atingidas, um longo caminho deverá ser percorrido por 
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gestores, técnicos, conselheiros, entidades e usuários no sentido de fazer 

cumprir o que preconiza a PNAS, a NOB/SUAS e a NOB-RH/SUAS, 

documentos que balizam o SUAS. 

 

Essa falta de propriedade dos profissionais se reflete na avaliação 

dos usuários. Dentre as entrevistadas das famílias referenciadas, 50% 

avaliaram como regular, 33,3% consideram muito boa e 16,7% afirmaram como 

péssima a atuação do CRAS na comunidade. Já nas famílias atendidas um 

empate surpreendente: 20% avaliaram como excelente, 20% como muito boa, 

20% como boa, 20% como regular e 20% não quiseram responder. 

 

A questão também considerava as opções ruim e péssima, que não 

foram citadas por nenhum dos entrevistados das famílias atendidas. A maior 

insatisfação novamente foi verificada no âmbito das famílias referenciadas, se 

comparadas com o percentual obtido pelo conceito regular dentre as famílias 

atendidas. Pela avaliação destas últimas, pode-se constatar que estão 

satisfeitas com a atuação do CRAS na comunidade, mas as pessoas 

entrevistadas que não quiseram responder, deixaram claro que têm dúvidas 

sobre o real papel do CRAS. 

 

Essa avaliação dos usuários indica mais uma vez a distância do 

CRAS dentro da comunidade e a divulgação insuficiente do trabalho 

desenvolvido, essenciais para impulsionarem não só o PAIF, mas o SUAS 

como um todo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para tentar explicar o processo de adequação do Programa de 

Atenção Integral à Família ao contexto de implementação do SUAS, o presente 

estudo conjeturou cinco hipóteses: 

 

1. Com o advento do SUAS, a principal mudança ocorrida foi o fato 

do PAIF deixar de ser um projeto conveniado entre municípios e 

Governo Federal e, portanto, de caráter temporário, para se tornar 

o principal programa de ação continuada de proteção social 

básica da PNAS, ganhando maior visibilidade e perenidade no 

cotidiano de trabalho dos CRAS. 

2. O PAIF, bem como a nova configuração da Política Nacional de 

Assistência Social são estratégias de consolidação de políticas 

compensatórias e focalizadas nos mais pobres dentre os pobres 

em nível de Estado e não apenas de governo, como pode ser 

observado na sua precariedade e insuficiência decorrente da 

desvinculação de uma política macroeconômica estrutural. 

3. O discurso dos profissionais que trabalham com as famílias 

atendidas no CRAS é carregado de sentidos transformadores, 

devido à sua formação acadêmica com enfoque nas formulações 

marxistas. Suas práticas cotidianas, contudo, reproduzem o 

assistencialismo e o conservadorismo uma vez perpassados 

pelas contradições peculiares à política de assistência social no 

interior do sistema capitalista neoliberal. 

4. As ações intersetoriais e as estratégias de articulação e de 

promoção de parcerias são realizadas apenas em nível local, 

como forma de potencializar a rede de proteção social. 

5. O esgotamento das políticas segmentadas conduziu ao processo 

de matricialidade sócio-familiar dentro da Política Nacional de 
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Assistência Social, haja vista que o atendimento aos indivíduos de 

forma isolada do contexto familiar mostrou-se ineficiente e ineficaz 

na prevenção das situações de risco social em virtude da falta 

e/ou da baixa participação das famílias no acompanhamento dos 

grupos específicos. 

 

O capítulo 1 verificou as duas primeiras hipóteses trabalhadas pela 

pesquisa quando analisou a dicotomia existente entre a matricialidade sócio-

familiar como paradigma dominante na atual condução da Política Nacional de 

Assistência Social, com vistas à universalização da proteção social, na 

contramão das principais tendências observadas na condução dessa política 

que são: a regressão de ações redistributivas em prol das políticas 

compensatórias e a prevalência de programas de transferência de renda. 

 

De fato o PAIF deixou de ser um projeto conveniado entre 

municípios e Governo Federal e, portanto, de caráter temporário, mas não vem 

sendo trabalhado pelo CRAS como o principal serviço de ação continuada de 

proteção social básica da PNAS. Os grupos de convivência por segmentos, tais 

como o de idosos e adolescentes, são o “carro-chefe” da atuação na unidade 

pesquisada, por falta de condições materiais de trabalho com as famílias. O 

que caracteriza que a família não vem sendo trabalhada a contento, 

reproduzindo a intervenção por segmento. 

 

Essa conclusão reporta à quinta hipótese trabalhada, que como 

pode ser acompanhada também no capítulo 1, através do resgate histórico da 

assistência social no Brasil, o atendimento aos indivíduos de forma isolada do 

contexto familiar mostrou-se ineficiente e ineficaz na prevenção das situações 

de risco social e esse tipo de atendimento vem se perpetuando mesmo com as 

novas diretrizes da PNAS e do SUAS. 
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A delimitação do perfil sócio-econômico dos entrevistados indicou 

que os fatores preponderantes para a situação de vulnerabilidade social são: a 

pobreza, associada à baixa escolaridade e a residência em comunidades 

carentes, com pouca ou nenhuma oferta de serviços e equipamentos públicos, 

a baixa oportunidade de emprego e renda, além da presença de adolescentes 

ou idosos – o que exige cuidados e atenções especiais – a etnia e o tipo de 

família. 

 

Mediante esses fatores verificados in loco, apontam que a segunda 

hipótese estava correta em parte. A pobreza não é o condicionante da 

vulnerabilidade social por si só. Outros fatores estão a eles associados, como 

prevê a PNAS. Desse modo, o termo vulnerabilidade social não se trata apenas 

de um modismo, em substituição de outros termos utilizados anteriormente, tais 

como: família em situação de miséria, abaixo da linha de pobreza, dentro 

outros. Vulnerabilidade social é um conceito abrangente, que retrata as reais 

situações vividas pelo usuário da proteção social básica de assistência social. 

 

Assim sendo, podemos afirmar que um dos maiores avanços que o 

SUAS trouxe com relação à assistência social de ontem refere-se ao público 

alvo dos serviços ofertados, que não se detém apenas ao atendimento à 

população pauperizada, mas outros fatores de vulnerabilidade social estão 

sendo avaliados como critérios de elegibilidade das famílias. No entanto, o 

ranço do trabalho social com segmentos ainda se faz presente. Há que se criar 

novas metodologias e tecnologias sociais de trabalho social que envolva todos 

os membros da família para que a segmentação por faixa etária ou função 

dentro do contexto familiar possa ser superada. 

 

Foi constatado no decorrer da pesquisa que a terceira hipótese 

estava equivocada. Ao observar a postura no ambiente de trabalho e da 

análise do discurso dos profissionais, averiguou-se que parte deles está ali 

praticamente sem ter a real noção do que é um CRAS, do que é a proposta do 



93 
 

PAIF, completamente perdidos no ativismo da atualização cadastral do 

Programa Bolsa Família e sem o devido apoio e orientação por parte da SAS. 

 

A formação acadêmica que se imaginava que os mesmos tivessem 

não influencia suas práticas profissionais, em virtude desse ativismo 

encontrado e mesmo da falta de um processo de formação continuada, que 

melhorasse o desempenho dos técnicos junto às famílias. 

 

Pode-se afirmar que nem os currículos acadêmicos estão 

atualizados para preparar os profissionais que estão ingressando no mercado 

de trabalho para atuar sob os parâmetros preconizados pelo SUAS, muito 

menos os entes federados estão investindo em capacitações para técnicos.  

Recentemente o Governo do Estado do Ceará, através da STDS, iniciou uma 

capacitação voltada para gestores, técnicos e conselheiros, dividida em cinco 

módulos, prevista para ter encerrado em junho último, mas até o momento, 

somente três módulos foram concluídos e não há previsão para oferta dos 

demais módulos. 

 

Já a quarta hipótese conjeturada também foi confirmada, através da 

declaração dos profissionais de que eles e as instituições locais que buscam a 

consolidação de novas parcerias. A retaguarda esperada pela SAS e demais 

órgãos públicos municipais não se dá a contento, dificultando a constituição de 

uma rede de proteção social abrangente, para além do território de referência 

do CRAS. 

 

Diante das reflexões apresentadas, foi possível elaborar as 

seguintes propostas de colaboração para melhoria do Programa de Atenção 

Integral à Família, em consonância com a conjuntura local: 

1. Implantar um novo sistema de repasse e gestão dos recursos co-

financiados, a exemplo do que o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE fez ao criar o Programa 
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Dinheiro Direto na Escola: ao invés de repassar o recurso para a 

Secretaria de Educação do Município, o recurso cai direto na 

conta da escola, devidamente representada juridicamente por 

uma Associação de Pais e Mestres da Comunidade, que se 

responsabiliza pela aquisição de material permanente, de 

consumo e pela prestação de contas, que deve ser submetida ao 

parecer favorável do Conselho Municipal de Educação. Caso esse 

sistema fosse adotado pelo Fundo Nacional de Assistência Social, 

certamente acarretaria na autonomia e independência em relação 

ao gestor municipal e no melhor planejamento do orçamento e na 

gestão democrática e transparente do CRAS como um todo, onde 

a própria comunidade, devidamente assessorada pelos técnicos, 

definiria que ações deveriam ser priorizadas; 

2. Providenciar a criação de um Conselho Gestor do CRAS, com um 

processo eleitoral com ampla divulgação para a população local, 

tendo por finalidade de que esta se envolva ativamente na 

articulação de parcerias para as ações, programas e serviços de 

proteção social básica, em especial o PAIF, cobrando da gestão 

pública o impedimento da reprodução de práticas clientelistas 

neste espaço e assegurando o envolvimento da família; 

3. Rever o número de profissionais e a formação da equipe técnica 

de referência a fim de proporcionar a multidisciplinariedade por 

meio da entrada de técnicos com formação profissional diferentes 

– devidamente orientados acerca de suas atribuições –, pois 

5.000 famílias referenciadas e 1.000 famílias atendidas, no caso 

de municípios de grande porte é uma meta inviável para quatro 

técnicos e um coordenador. É como se cada profissional fosse 

responsável por 250 famílias, número este que não há como 

intervir com qualidade no atendimento; 

4. Promover cursos de formação continuada para os profissionais 

pelo menos uma vez por mês. Essa medida elevaria o interesse 

em ampliar seus referenciais teóricos e metodológicos e, 

conseqüentemente, o comprometimento dos técnicos nas 
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atividades do CRAS, impedindo assim que a falta de definição dos 

papéis dos demais profissionais que compõem o SUAS, implique 

que um técnico assuma atribuições de outra categoria. 

 

Essas propostas foram formuladas no intuito de impedir que o PAIF, 

esse importante serviço continuado de proteção social básica se transforme em 

mais uma ação pontual, paliativa, sem provocar a esperada contribuição para a 

inclusão social das famílias. 
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ANEXO A 

 

FIGURA 1 – QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS DE 

RENDA DE CIDADANIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MDS 2004-2007 

Fonte: MDS – Folder Dados dos Programas do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome: Evolução 2004-2007. 

 

FIGURA 2 – RECURSOS EXECUTADOS PELOS PROGRAMAS DE RENDA 

DE CIDADANIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MDS 2004-2007 

Fonte: MDS – Folder Dados dos Programas do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome: Evolução 2004-2007. 
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ANEXO B 
 

PERFIL DO(A) TÉCNICO(A) 

NOME: IDADE: 

BAIRRO/ COMUNIDADE: 

COR:                     BRANCA             PRETA              AMARELA           PARDA 

NATURALIDADE: CAUCAIA            FORTALEZA    OUTROS MUNICÍPIOS 

ESTADO CIVIL:    SOLTEIRO(A)      CASADO(A)    DIVORCIADO(A)   VIÚVO(A) 

                              CONVIVE MARITALMENTE               SEPARADO(A) 

ESCOLARIDADE:  NÃO ALFABETIZADO                       ALFABETIZADO(A)           

                               FUNDAMENTAL INCOMPLETO       FUNDAMENTAL COMPLETO 

                               MÉDIO INCOMPLETO                      MÉDIO COMPLETO  

                               SUPERIOR INCOMPLETO               SUPERIOR COMPLETO 

                               PÓS-GRADUAÇÃO INCOMPLETA  PÓS-GRADUAÇÃO COMPLETA 

CHEFE DE FAMÍLIA:     SIM             NÃO SEXO:        F           M 

PROFISSÃO: RENDA FAMILIAR: 

TIPO DE FAMÍLIA: NUCLEAR SIMPLES NUCLEAR EXTENSA     RECONSTITUÍDA                                                                                             

MONOPARENTAL FEMININA               MONOPARENTAL MASCULINA 

QUANTIDADE DE PESSOAS NA FAMÍLIA: 01    02    03    04    05    06 

                                                                        07    08    09    10    MAIS DE 10     

ROTEIRO COM TÉCNICOS DO CRAS 

1. O que o(a) levou a trabalhar no CRAS? 

Indicação Política                Vontade de colaborar com as famílias da área 

Atribuições do cargo            Necessidade de trabalhar/ salário 

Outra(s) _________________________________________________________ 

2. Qual a sua compreensão sobre atenção integral à família? 
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3. Como o(a) sr(a). define o perfil das famílias usuárias do CRAS? 

Vulnerabilizada pela pobreza              Privada de serviços públicos 

Com vínculos afetivos fragilizados      Em situação de risco social 

Discriminadas pela raça, gênero, idade e/ou deficiência 

Outra(s) _________________________________________________________ 

4. Como o(a) sr(a). acha que a participação das famílias no PAIF pode ajudar a prevenir 
situações de risco social? 

 

5. Que tipo de mudanças o SUAS trouxe o seu cotidiano de trabalho? 

Diretamente                Indiretamente              Não influencia 

6. Como o(a) sr(a). percebe a divisão de papéis entre psicólogo(a)s e assistentes socais no 
cotidianos de trabalho do CRAS? 

Bem definida                      Incoerente       

Indefinida                           Outra(s) ________________________________ 

7. Qual o grau de importância que o(a) sr(a). atribui ao PAIF no âmbito do SUAS? 

Alto            Médio              Baixo           Indiferente 

8. Quais as reais contribuições que o(a) sr(a). considera que foram efetuadas pelo PAIF para 
as famílias atendidas? 

 Políticas                   Sociais                          Econômicas             Estruturais                

 Outra(s) ____________________________________ 

9. Como se dá o processo de articulação e promoção de parcerias com outras instituições? 

 Através das técnicas do CRAS                Através da Secretaria 

 Através de outras instituições                  Através de lideranças comunitárias 

 Através da participação em fóruns, conselhos, conferências, etc.                   Outra(s) 
________________________________________________________ 

10. Quais as estratégias utilizadas pelos técnicos para incentivar a participação das famílias 
nas atividades do CRAS? 

Reuniões                             Oficinas de capacitação profissional 

Seminários                          Grupos de convivência 

Outra(s) _________________________________________________________ 
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ANEXO C 

PERFIL DO(A) USUÁRIO(A) 

NOME: IDADE: 

BAIRRO/ COMUNIDADE: 

COR:                     BRANCA              PRETA               AMARELA               PARDA 

NATURALIDADE:   CAUCAIA             FORTALEZA     OUTROS MUNICÍPIOS 

ESTADO CIVIL:      SOLTEIRO(A)      CASADO(A)      DIVORCIADO(A)      VIÚVO(A) 

                        CONVIVE MARITALMENTE                 SEPARADO(A) 

ESCOLARIDADE:   NÃO ALFABETIZADO                         ALFABETIZADO(A)           

                              FUNDAMENTAL INCOMPLETO            FUNDAMENTAL COMPLETO 

                              MÉDIO INCOMPLETO                         MÉDIO COMPLETO  

                              SUPERIOR INCOMPLETO                   SUPERIOR COMPLETO 

                        PÓS-GRADUAÇÃO INCOMPLETA       PÓS-GRADUAÇÃO COMPLETA 

CHEFE DE FAMÍLIA:     SIM             NÃO SEXO:        F           M 

PROFISSÃO: RENDA FAMILIAR: 

SITUAÇÃO OCUPACIONAL: TRABALHA C/ CTPS ASSINADA     AUTÔNOMO(A) 

                                    TRABALHA S/ CTPS ASSINADA     DESEMPREGADO(A) 

                                    RECEBE BPC/LOAS                      APOSENTADO(A) 

TIPO DE FAMÍLIA:    NUCLEAR SIMPLES     NUCLEAR EXTENSA     RECONSTITUÍDA                                                                                                

MONOPARENTAL FEMININA               MONOPARENTAL MASCULINA 

QUANTIDADE DE PESSOAS NA FAMÍLIA: 01    02    03    04    05    06 

                                                                 07    08    09    10    MAIS DE 10     

CONDIÇÕES DE REPRODUÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA 

Mora em área de risco? Tipo de moradia. Situação da moradia. 

Sim 

Não 

Alvenaria  

Taipa 

Própria        Cedida 

Alugada      Co-habitação 

Infra-estrutura urbana existente no seu bairro/ comunidade 

Escola                                         Creche 

Posto de saúde                           Hospital 

Saneamento básico                    Coleta de lixo 

Iluminação pública                      Transporte coletivo 

Outra(s) ______________________________________________________________ 
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1. Como o(a) sr.(a) soube da implantação do CRAS? 

Carro de som         Reunião na comunidade               Prefeitura  

Rádio                      Lideranças comunitárias               Outro _______________ 

2. Razão (ões) que o(a) levaram a participar das atividades desenvolvidas no CRAS? 

Dificuldades nas relações intra-familiares               BPC/ LOAS 

Necessidade de interagir com outras pessoas      Cesta básica 

Cursos profissionalizantes                                       Benefícios eventuais 

Informação/ encaminhamento da rede de proteção social 

Outra(s) ______________________________________________________________ 

3. Quais as vantagens e as desvantagens que o(a) sr.(a) observa no formato como foi implementado o 
CRAS na sua comunidade? 

VANTAGENS: 

DESVANTAGENS: 

4. Na sua opinião, o que o CRAS deveria ofertar para atender as reais necessidades das famílias da sua 
comunidade? 

 

5. Como a participação das famílias no PAIF pode ajudar a prevenir situações de violência e 
exploração?  

 

6. Como o(a) sr.(a) avalia as ações realizadas pelo CRAS em parceria com outras instituições? 

Excelente     Muito Boa     Boa      Regular      Ruim       Péssima 

7. Qual a sua opinião sobre a relação entre técnicos do CRAS e os usuários? 

Excelente     Muito Boa     Boa      Regular      Ruim       Péssima 

8. Como o(a) sr.(a) avalia a atuação do CRAS na comunidade? 

Excelente     Muito Boa     Boa      Regular      Ruim       Péssima 
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ANEXO D 

FOTO 1 – FACHADA DO CRAS DO PARQUE DAS NAÇÕES – CAUCAIA/CE 

 

FOTO 2 – RECEPÇÃO DO CRAS DO PARQUE DAS NAÇÕES 

 



107 
 

 
FOTO 3 – OFICINA SÓCIO-EDUCATIVA DO PROJOVEM ADOLESCENTE 

 
 
FOTO 4 – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 

 
 


