
1 
 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

ADRIANA PEGORARO DONATTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL EM 

CAÇADOR E O SERVIÇO SOCIAL NESSE PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAÇADOR 

2018 

 



2 
 

ADRIANA PEGORARO DONATTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL EM 

CAÇADOR E O SERVIÇO SOCIAL NESSE PROCESSO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como 
pré-requisito para a disciplina de TCC, do Curso de 
Serviço Social, ministrado pela Universidade Alto 
Vale do Rio do Peixe – UNIARP, sob orientação 
professora Me. Luciana Marques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAÇADOR 

2018 

 

 



3 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

CRAS- Centro de Referência de Assistência Social 

CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

LOAS- Lei Orgânica da Assistência Social 

MDS- Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

NOB/SUAS- Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

PAIF- Serviço de Proteção Integral à Família 

PAEF- Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e indivíduos 

PNAS- Política Nacional de Assistência Social 

SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

SUAS- Sistema Único de Assistência Social 

BPC- Benefício de Prestação Continuada 

PETI- Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil 

CNAS- Conselho Nacional de Assistência Social 

CIT- Comissão Intergestores Tripartite 

CIBs- Comissões Intergestores Bipartite 

PIA- Plano Individual de Atendimento 

LA- Liberdade Assistida 

PSC- Prestação de Serviços à Comunidade 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



4 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo geral caracterizar o processo de 
implantação da vigilância socioassistencial no município de Caçador-SC, 
compreendendo as etapas e os desafios na visão de assistentes sociais que atuaram 
neste contexto. Sabe-se que a vigilância socioassistencial ocupa um espaço no 
contexto da gestão da política municipal de assistência social, responsável pela 
pesquisa, monitoramento e avaliação dos serviços socioassistenciais. Empregou-se a 
pesquisa descritiva, de campo e de natureza qualitativa, com aplicação de 
questionários direcionados a assistentes sociais que atuaram no processo de 
implantação da vigilância sociaoassistencial no município de Caçador-SC. Os 
principais resultados indicaram que várias etapas fizeram parte desse processo de 
implantação: período de capacitações, convencimento político, elaboração e 
aprovação da Lei do SUAS e elaboração do Plano Municipal de Assistência Social. 
Em síntese, detectou-se que o processo de implantação ainda está em 
desenvolvimento, devendo os técnicos das equipes multiprofissionais e os gestores 
da política pública compreenderem a vigilância socioassistencial em sua totalidade, 
fomentando condições de trabalho e levantamento de dados, com qualidade e 
cientificidade.  
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ABSTRACT 

 

The present research work has the general objective to characterize the implantation 
process of the social assistance’s watch in the city of Caçador-SC understanding the 
steps and the challenges at the perspective of the social assistants who work in this 
context. It is know the social assistance’s watch have a space in the politic 
management context of the city’s social assistance, responsible for the research, 
vigilance and evaluation of the social assistance’s functions. Was used descriptive 
research, field’s research and research of qualitative nature with application of Q&W 
forms directed to social assistants who acted in the implantation process of the: 
capacitation period, public convincing, creation and approving the SUAS’ Law and 
creating the Municipal Social Assistance’s Plan. In summary, was detected the 
implantation process is still evolving and the technicians of the multi professional teams 
and the public politics’ manager must understand the social assistance’s watch in its 
entirety, providing the work conditions and raising information with quality and 
scientifically. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a Constituição de 1988, a Assistência Social foi incluída na seguridade 

social e passou a ser de direito de quem dela necessitar. Desde então muitas lutas e 

debates nessa área surgiram. Em 1993 foi regulamentada a Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), Lei 8.742, tornando-se política pública de responsabilidade 

do Estado e garantia de direito sem prévia contribuição.  A Lei Orgânica de Assistência 

Social – Lei 8.742/93, atualizada pela Lei 12.435/2011, organiza, em termos legais, o 

Sistema Único de Assistência Social. Todos os avanços políticos que vimos 

construindo nas instâncias de pactuação e deliberação, desde 1993, estão hoje 

contemplados em uma legislação que nos orienta e nos torna corresponsáveis pela 

implantação do SUAS (FERREIRA, 2011). 

Em 2003 ocorreu a IV Conferência Nacional de Assistência Social, e foi 

deliberada uma agenda de discussões para pensar e construir o SUAS. No ano de 

2004 foi aprovada a PNAS, política que fundamenta e define funções para a 

implantação do SUAS, que foi regulamentado posteriormente pela Norma Operacional 

Básica (NOB/SUAS, 2005). Esse sistema unificado é um modelo de gestão para todo 

o território brasileiro que articula ações dos três entes federados naquilo que compete 

à assistência social. 

O objetivo do SUAS é regular e organizar os serviços socioassistenciais e todo 

o território nacional, sendo igual para todos estados e municípios. O Sistema foi 

aprovado em 2005, mas em caráter experimental e posteriormente, integrado à Lei 

brasileira através da Lei 12.435, de 6 de julho de 2011: “a gestão das ações na área 

de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e 

participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (SUAS)” (Brasil, 2011, 

p. 03). 

Para que haja avanço no SUAS são necessárias algumas garantias como: 

financiamento das três esferas do governo, utilização de mecanismos democráticos 

de gestão, o aperfeiçoamento permanente dos trabalhadores. A PNAS/2004 

estabeleceu modalidades de proteção social: a básica e a especial. A proteção social 

básica tem por objetivo prevenir situações de risco, através do desenvolvimento de 

potencialidades e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Já a proteção 

especial tem duas modalidades, a de média complexidade e de alta complexidade. 

A PNAS/2004 garantiu a implantação do CRAS e CREAS, devido a muitos 
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municípios brasileiros não terem estrutura pública para a efetivação da assistência 

social. O CRAS deve ser localizado em áreas de vulnerabilidade social e executar 

serviços de proteção básica e, o CREAS é instalado de acordo com o porte, nível de 

gestão e demanda. 

Contudo, para que o SUAS tenha efetivação, não basta somente a existência 

da PNAS/2004, pois são necessárias ações efetivas e conhecimento dos 

trabalhadores sociais do Sistema. O processo recente de implantação da vigilância 

socioassistencial nos municípios, tem como objetivo a avaliação crítica dos desafios 

postos à gestão dessa política. É um importante instrumento a ser utilizado na 

identificação e prevenção de situações de risco e vulnerabilidade. 

A vigilância tem um papel importante na estruturação do Sistema Único de 

Assistência Social, vista como ferramenta que qualifica e otimiza o uso das 

informações e dos dados gerados a partir dos processos de trabalho que compõem a 

gestão do SUAS. A Norma Operacional Básica do SUAS aprovada em 2012 (NOB), 

em seu artigo 1º afirma a vigilância socioassistencial como uma função da política de 

assistência social, conjuntamente com a proteção social e a defesa de direitos.  Essas 

três funções possuem fortes relações entre si. 

A NOB/2005 já apontava que a vigilância socioassistencial consiste no 

desenvolvimento de capacidades e meios técnicos para que os gestores e 

profissionais da Assistência Social possam conhecer a presença das formas de 

vulnerabilidade social da população e do território pelo qual são responsáveis, 

induzindo o planejamento de ações preventivas e contribuindo para o aprimoramento 

das ações que visem a restauração de direitos violados e a interrupção de situações 

de violência (BRASIL, 2017). 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) comporta quatro tipos de 

gestão: da União, do distrito federal, dos estados e dos municípios. As 

responsabilidades da União passam principalmente pela formulação, apoio, 

articulação e coordenação de ações. Os estados, por sua vez, assumem a gestão da 

assistência social dentro de seu âmbito de competência, tendo suas 

responsabilidades definidas na Norma Operacional Básica (NOB/SUAS) (BRASIL, 

2015). 

Optou-se por realizar este trabalho monográfico na área da gestão da política 

de assistência social, tendo em vista a necessidade de compreender o papel e a 

atuação da gestão na condução da política pública, considerando que todos os 
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programas, projetos e serviços executados passam pelo crivo da gestão e dependem 

do exercício político dos gestores para garantir a qualificação da assistência social 

como espaço de democratização ao acesso dos direitos sociais. 

O objetivo geral deste trabalho foi caracterizar o processo de implantação da 

vigilância socioassistencial no município de Caçador-SC, compreendendo as etapas 

e os desafios na visão de assistentes sociais que atuaram neste contexto, 

considerando que essa implantação é recente no município, datada em 2015. Neste 

contexto, os objetivos específicos foram: refletir sobre a política da assistência social 

no contexto histórico brasileiro; apontar o contexto histórico em que o SUAS foi 

implantado, considerando a legislação vigente; contextualizar o papel e o processo de 

implantação da vigilância sociassistencial no âmbito da qualificação dos serviços 

ofertados pelo SUAS; apresentar o diagnóstico social do município de Caçador-SC e 

identificar os desafios e o trabalho do assistente social no setor da vigilância 

socioassistencial. 

A relevância pessoal deste trabalho tem relação com o processo de formação 

acadêmica, uma vez que durante a realização dos estágios foi possível vivenciar 

situações de aprendizagem no setor da vigilância socioassistencial da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Habitação, do município de Caçador-SC. Já a 

relevância social consiste no processo de compreensão e divulgação dos trabalhos 

que são realizados na vigilância socioassistencial, considerando o papel do assistente 

social neste contexto. 

Por fim, a relevância acadêmico-científica deste trabalho consiste na 

atualização que o assistente social busca no processo de desenvolvimento das 

competências técnico-operativa, teórico-metodológica ético-política no contexto do 

SUAS. A análise crítica deste contexto em que o assistente social atua permite a 

qualificação dos serviços desenvolvidos pela vigilância socioassistencial. 

Os processos metodológicos desta pesquisa envolveram pesquisa do tipo 

descritiva, de campo, de natureza qualitativa. Inicialmente, utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica para fundamentar o trabalho. Como instrumento de coleta de dados 

utilizou-se um questionário composto de cinco perguntas abertas sobre a temática em 

tela. A análise dos dados ocorreu de forma interpretativa, com fundamentação na 

literatura vigente sobre o tema. 

Os principais achados indicaram que os desafios para a implantação da 

vigilância socioassistencial no município de caçador foram e ainda são muitos. As 
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etapas desse processo foram diversas, envolvendo desde a capacitação dos técnicos 

e gestores do SUAS, a elaboração coletiva e a aprovação da Lei do SUAS, estudos e 

elaboração do Plano Municipal de Assistência Social. Como desafios ainda prementes 

constam a compreensão dos gestores e técnicos sobre o papel da vigilância 

socioassistencial, melhores condições de trabalho, qualificação das pesquisas 

realizadas no município, adesão das equipes multiprofissionais e mais profissionais 

envolvidos na tarefa de pesquisa, monitoramento e avaliação, atividades específicas 

da vigilância socioassistencial. 

Para bem apresentar esta pesquisa, optou-se por apresentar conceitualmente 

e bibliograficamente algumas categorias teóricas, as quais seguem descritas nos 

capítulos dois e três. 

O primeiro capítulo apresenta a introdução do trabalho, onde são apresentados 

os objetivos e a metodologia da pesquisa. O segundo capítulo apresenta o histórico 

do Serviço Social no Brasil e no mundo, contextualizando as políticas sociais. Já o 

terceiro capítulo discorre sobre o advento do SUAS e, por consequência, da vigilância 

socioassistencial como instrumento de pesquisa, monitoramento e avaliação. Por fim, 

o quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa sobre a implantação da 

vigilância socioassistencial no município de Caçador na versão de assistenciais que 

atuaram nesse processo. 
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2 CONTEXTO HISTÓRICO ENVOLVENDO O SERVIÇO SOCIAL E A POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

 

O presente capítulo trata sobre o surgimento dos movimentos sociais dos 

operários, em nível mundial e o surgimento do Serviço Social como profissão ligada à 

defesa dos direitos humanos, em especial os direitos dos trabalhadores. O Serviço 

social é apresentado, pois possui vinculação direta com o objetivo e pesquisa deste 

TCC. Ainda, apresenta o contexto histórico que envolve a política de assistência 

social, de um período na qual era renegada, pois a pobreza era vista como “caso de 

polícia”, passando de ações caridosas e voluntaristas a um direito garantido, que visa 

a garantia dos mínimos sociais, inicialmente pensada para a superação da pobreza, 

mas que atualmente se coloca como uma política de proteção social no cenário 

brasileiro. Nesse contexto, ressalta-se o advento do SUAS como sistema de gestão 

da política pública de assistência social brasileira. 

 

2.1 MOVIMENTO MUNDIAL E NACIONAL 

 

         A implantação do Serviço Social, em nível mundial, ocorre a partir do momento 

em que a sociedade burguesa se vê ameaçada com a luta do operário contra a 

exploração abusiva a que é submetido. Surge, então, a necessidade que o controle 

social da exploração do trabalho seja feito pelo Estado. 

        As leis sociais aparecem, para responder aos movimentos sociais. Esses 

movimentos refletem profundas transformações na sociedade. A partir das mudanças 

e transformações ocorridas no mundo nas últimas décadas, podemos perceber que a 

luta não se restringe apenas à política e à religião, mas surgem também as lutas por 

demandas socioeconômicas e trabalhistas. 

          Na América Latina, nas primeiras décadas do século XX, o Brasil sofreu 

influência do movimento operário europeu, principalmente através da migração. 

Segundo Montano e Durigueto (2010), as primeiras experiências sindicais ocorreram 

na Argentina, devido ao seu maior desenvolvimento econômico. O Serviço Social, 

desde sua origem, teve um papel de auxiliar no controle social do Estado sobre a 

sociedade, interferindo nos conflitos inerentes à expansão do capital, conformando as 

demandas da classe trabalhadora.  
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Foram as lutas sociais que romperam o domínio privado nas relações entre 
capital e trabalho, extrapolando a “questão social” para a esfera pública, 
exigindo interferência do Estado no reconhecimento e a legalização de 
direitos e deveres dos sujeitos sociais envolvidos, consubstanciados nas 
políticas e serviços sociais (IAMAMOTO, 2006, p.177). 

 

A profissão surge como mecanismo criado pelo Estado para o enfrentamento 

da questão social, para amenizar os efeitos perversos da reprodução do capital, 

garantindo a reprodução da força do trabalho. A luta atribuída ao operariado é em 

defesa dos salários dos trabalhadores brasileiros e da duração de jornada de trabalho. 

Entre 1917 e 1920 essa luta foi marcada pelas greves e manifestações operárias, bem 

como a presença ameaçadora de um proletariado à beira do pauperismo 

(REISDORFER, 2011). 

A Revolução Industrial e a urbanização trouxeram alguns benefícios, como por 

exemplo o desenvolvimento da tecnologia e o avanço científico, mas também 

trouxeram a aglomeração urbana, a pobreza dos trabalhadores e suas famílias, a 

exploração da mão de obra. Enfrentou-se, após a Revolução Industrial, o que se 

denominou questão social, sendo um conjunto de problemas sociais que afeta 

diretamente as camadas mais pobres da sociedade. Isso gerou um exército de 

reserva, oferecendo aos donos do capital mão de obra barata, com baixos salários. 

Houve, também, o aumento dos cortiços e favelas, denunciando claramente a divisão 

social gerada pelo advento da Revolução Industrial. 

Em 1834 na Inglaterra foi promulgada a nova Lei dos Pobres (Poor Law 

Reform), que revogou a Lei dos Pobres do ano de 1601 (SCHONS, 1999). Essa Lei 

delegava às Paróquias a assistência aos pobres, cujo o custeio se dava por cobrança 

de impostos. Essa assistência visava sempre os mínimos sociais e estimulava as 

pessoas a se inserirem no mundo do trabalho. 

É no início do século XX que a assistência passou a ser vista sob uma nova 

ótica, através do Estado de Bem-Estar Social ou Estado Providência (Welfare State). 

Nesta época, a Europa estava devastada por duas grandes guerras e a América do 

Norte sob efeitos da quebra da Bolsa de Valores de 1929 (REISDORFER, 2011). 

 
O Estado do Bem-estar também é conhecido por sua denominação em inglês, 
Welfare State. Os termos servem basicamente para designar o Estado 
assistencial que garante padrões mínimos de educação, saúde, habitação, 
renda e seguridade social [...] O Estado do Bem-estar, tal como foi definido, 
surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Seu desenvolvimento está 
intimamente relacionado ao processo de industrialização e aos problemas 
sociais gerados a partir dele. A Grã-Bretanha foi o país que se destacou na 
construção do Estado de Bem-estar com a aprovação, em 1942, de uma série 
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de providências nas áreas da saúde e escolarização. Nas décadas seguintes, 
outros países seguiriam essa direção (CANCIAN, 2007, p. 1). 
 

A reação do Estado foi intervir na economia e no mercado garantido aos 

cidadãos mínimos sociais como políticas públicas, mas não sob a lógica de 

benemerência e caridade, e sim sob direitos e cidadania. O Estado então passou a 

implementar políticas de saúde, habitação, educação, alimentação, entre outras. Os 

mínimos sociais garantiram melhores condições e vida à camada mais empobrecida 

da sociedade, mas não garantiram melhores níveis de ascensão social, ou seja, essas 

pessoas não teriam acesso aos bens produzidos pelo mundo capitalista. 

No contexto nacional, importa dizer que no Brasil até os anos de 1930, não 

havia, por parte do Estado, o entendimento de que a pobreza era expressão da 

questão social. A intervenção do Estado nessa área era policialesca, numa tentativa 

de conter anseios populares e reprimir todo e qualquer questionamento à ordem então 

estabelecida (OLIVEIRA,1996). 

Por volta de 1938 inicia-se, na esfera estatal, um movimento para regular a 

assistência social com a instalação do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS). 

Em seguida, o Estado se organiza na área, por meio da primeira instituição de 

assistência social, a Legião Brasileira de Assistência (LBA), criada no ano de 1942 

(REISDORFER, 2011). 

Posteriormente, o coletivo da profissão, diante das expressões da questão 

social, passou a discutir a assistência como um direito e dever do Estado. No entanto, 

a assistência social foi alçada à condição de política do Estado somente pela 

Constituição de 1988, quando se inseriu no campo da seguridade social. O tripé da 

seguridade social passou a ser constituído pelas áreas da saúde, previdência social e 

assistência social. 

No Brasil o período laissez-faire deu-se antes dos anos de 1930, devido o país 

não realizar nenhum planejamento social. O Estado não regulava a área social. As 

políticas sociais da época voltavam-se ao atendimento da proteção ao trabalho e da 

previdência (Departamento Nacional do Trabalho e da Saúde, Código Sanitário e Lei 

Eloy Chaves), (REISDORFER, 2011). 

As demais políticas, como saúde, educação e habitação tinham tratamento 

focalizado e pontual, sendo que nessa política nem os mínimos sociais eram 

comtemplados. Já no período populista desenvolvimentista de 1930 e 1940 alternou 

entre a ditadura de Vargas e o Estado Novo, a redemocratização dos governos Dutra 
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e Kubitschek (REISDORFER, 2011). 

 
Durante o Estado Novo surgiu nas Forças Armadas um grupo com fortes 
inclinações nacionalistas e partidário da modernização industrial visando 
impedir as tentativas de recomposição do monopólio do poder por parte das 
oligarquias rurais. O cenário econômico nacional e internacional favoreceu 
este objetivo, pois, a partir e 1930, a atividade industrial apresentava taxas 
de crescimento anual aproximadamente três vezes maiores que a taxa de 
crescimento agrícola. A crise econômica de 1929 atingiu em cheio o café, 
carro-chefe do setor agrícola, e nos anos 30, as exportações do produto 
caíram pela metade se considerarmos os primeiros anos da década de 1920 
(HAAS JÚNIOR, 2013, p.). 

 

O período tecnocrático-militar (1964-1985), segundo Pereira (2006), incluiu 

vários governos militares, Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e 

Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. 

Ainda, segundo Pereira (2006), a atenção à pobreza pela via estatal foi mínima, 

cresciam as disparidades regionais, a questão agrária avolumou-se; contudo, 

iniciativas de porte foram encetadas, como por exemplo, a criação do Fundo do 

Trabalhador Rural para a Previdência Social (FUNRURAL), que inclui os 

trabalhadores no sistema de previdência. 

De acordo com a análise de Pereira (2006), algumas medidas sociais se 

destacaram: Programa de Desenvolvimento Social do Nordeste, reformulações no 

Sistema Financeiro da Habitação, unificação do PIS/PASEP, a criação do Programa 

Nacional dos Centros Sociais Urbanos (CSU), Programas Sanitários para a Amazônia 

e Nordeste, Sistema Nacional de Transportes Urbanos, dentre muitos outros 

programas. 

O governo Sarney, iniciado em 1985, tinha como lema “Tudo pelo Social”, que 

se traduziu por medidas emergenciais, voltadas ao combate à fome, ao desemprego 

e à pobreza. No entanto, não modificou as estruturas de poder nem a distribuição de 

renda. 

“Tudo pelo social” foi o lema adotado pelo governo José Sarney (1985-1990), 
o primeiro após a saída dos militares do poder. Mas o mesmo Sarney, diante 
da profusão de benefícios e direitos incluídos na Constituição de 1988, disse 
que o país ficaria ‘ingovernavel’ (FOLHA DE SÃO PAULO, 7 de setembro de 
2018).  

 

Nem mesmo presidente José Sarney, que idealizou a ampliação dos direitos 

sociais, acreditava nessa prerrogativa.  É desse período o plano cruzado, que visava 

minimizar o baixo poder aquisitivo da maioria da população, congelando os preços e 

incremento no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa de Leite 
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para as Crianças Carentes, distribuição de cestas básicas, instituição do seguro-

desemprego, dentre outras ações, para minimizar a pobreza. 

Nos anos de 1990, conforme Pereira (2006), adentramos em um novo período 

econômico, o neoliberal, que no Brasil se tornou campo fértil para a disseminação 

dessa ideologia que se apregoava cortes nos gastos sociais, a privatização dos 

serviços estatais. É importante ressaltar que neste contexto constitucional foi a 

primeira vez que a assistência social foi tratada pelo Estado brasileiro como política 

pública, um direito de cidadania. 

  

A ideologia neoliberal surge na Europa Ocidental e América do Norte no pós-
II Guerra Mundial, desenvolvendo-se desde o início do século XX a partir da 
“Escola Austríaca”, fundada por Carl Menger e continuada por Ludwig Von 
Mises, que formulou os postulados que caracterizam o eixo do pensamento 
neoliberal até os dias atuais [...] As ideias neoliberais passaram a ganhar 
terreno, com suas críticas ao poder dos sindicatos e do movimento operário 
em geral, que teriam corroído as bases de acumulação capitalista pelas suas 
pressões reivindicativas sobre os salários, por um lado, e pela sua pressão 
para que o Estado aumentasse os gastos sociais, por outro (MATOS, 2008, 
p. 194).  

 

Na realidade, a culpabilização dos sindicatos e operários tornou-se a base dos 

preceitos neoliberais a partir da grande recessão de 1973. Neste contexto, a 

assistência social destinada à população brasileira, muitas vezes, foi condicionada à 

boa vontade dos governantes em priorizar programas sociais e também à 

disponibilidade de recursos do país. Não estava configurada como lei, como um direito 

de cidadania, em razão pela qual a assistência social ter recebido ora maior ora menor 

ênfase em determinados períodos da história. 

A Constituição Federal de 1988 situou a assistência social no âmbito da 

seguridade social e abriu caminho para os avanços que se seguiram. Serviço Social 

não é assistência social, embora seja uma das profissões reconhecidas por esta 

política pública. A identidade da profissão não é estática, é constituída historicamente 

desde o século XIX. E hoje envolve as contradições sociais que configuram a situação 

de barbárie da relação capital X trabalho. 

  

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 
único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos: I - universalidade da cobertura e do 
atendimento; II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais; III - seletividade e distributividade na prestação 
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dos benefícios e serviços; IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; V - 
equidade na forma de participação no custeio; VI - diversidade da base de 
financiamento; VII - caráter democrático e descentralizado da gestão 
administrativa, com a participação da comunidade, em especial de 
trabalhadores, empresários e aposentados (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988).  

 

O trecho extraído da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

trata da seguridade social como um conjunto de ações que envolvem os poderes e a 

sociedade em geral. Essas ações visam garantir os direitos à saúde, previdência e 

assistência social. No momento em que a assistência social passa a figurar na lei 

maior do Brasil, um conjunto de ações e organização de eventos em prol da efetivação 

dessa política passa a proliferar pelo país. Nesse movimento de efetivação legal, 

estavam envolvidos inúmeros profissionais do Serviço Social, que incansavelmente 

ainda lutam para desmascarar as medidas neoliberais tomadas atualmente pelo 

Estado. 

O Serviço Social se insere nesse contexto que como profissão, no Brasil e no 

mundo, ampliou e vem ampliando o seus espaços sócio-ocupacionais para todos os 

campos e recantos onde a questão social explode, com repercussões no campo da 

saúde, educação, direitos de idosos, crianças e adolescentes. Em nível nacional, o 

surgimento do Serviço Social e da assistência social são contemporâneos, estando 

imbricados historicamente. 

 

2.2 HISTÓRIA DO SERVIÇO SOCIAL 

 

         O Serviço Social tem seu início ligado à doutrina da Igreja Católica, pois no início 

era assistencialista, pautado por práticas caritativas voltadas aos pobres e excluídos. 

Nesta época a pobreza era vista como castigo de Deus, sendo que as obras de 

caridade possibilitariam uma sobrevivência mais digna às populações. Os assistentes 

sociais desenvolviam ações nestas obras de caridade. 

          Na história do Serviço Social a presença da Igreja Católica é predominante. No 

período em que o Serviço Social transitou para sua profissionalização nos centros de 

ensino superior, duas encíclicas papais foram determinantes para o seu 

desenvolvimento, a Rerum Novarum e Quadragesimo Anno. Nessas encíclicas papais 

consta que o papel de tocar a questão social compete à Igreja. Seus conteúdos estão 

voltados à continuidade da exploração do proletariado (Deus deu terras aos homens, 
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mas não definiu quanto cada um ganharia: isso quem definiria seria o esforço dos 

indivíduos e a lei dos povos)  

(MANRIQUE CASTRO, 2010). 

          A Igreja, enquanto instituição legitimada na sociedade, exercia um grande 

domínio político e ideológico, difundindo sua doutrina católica. Para a Igreja, de acordo 

com a encíclica, o direito à propriedade é um direito natural, que procede à 

generosidade divina, quando Deus concedeu a terra ao homem, ou seja, Deus fez 

para todos e tê-la é uma questão de esforço. 

No entanto, sabe-se que: 

 
a desigualdade não é apenas natural: é conveniente à coletividade, já que é 
necessária a variedade de talentos e ofícios. Posto que a sociedade está 
naturalmente dividida, o problema seguinte a equacionar é o tipo das relações 
que regem a vida entre esses segmentos que a divindade, nuns casos 
premiou com abundância e, noutros, condenou com à miséria. (CASTRO, 
2010, p.55). 
 

Para a Igreja, cada cristão deveria aceitar sua condição de vida e buscar na fé 

o consolo para aceitar sua posição na sociedade. A Igreja tinha a missão de atender 

aos necessitados, pobres e excluídos, oferecendo bem-estar material e espiritual. A 

Igreja também pregava que o Estado também deveria ter sua parcela no atendimento 

aos indivíduos, amenizando assim as relações de conflito entre patrões e 

empregados. 

A primeira escola de Serviço Social, Alejandro Del Río, fundou-se no Chile 

(Santiago do Chile) em 1925. Ainda se encontra na literatura que o surgimento do 

Serviço Social no continente americano se remete à ideia de um simples 

prolongamento dos desenvolvimentos que a profissão teve na Europa (MANRIQUE 

CASTRO, 2010). 

O autor chama atenção para a data de 1925 e reflete sobre a importância de 

não a considerar, de forma taxativa, como o marco do nascimento do Serviço Social 

na América Latina. Contradições foram encontradas na literatura histórica, como por 

exemplo, por um lado afirmava-se que o Serviço Social nasceu em 1925 como 

profissão e, por outro, sustenta-se que nasceu como subprofissão da medicina, visto 

que Alejandro Del Río era médico e fundou a primeira escola para formar assistentes 

sociais para atuarem como ajudantes dos médicos. 

Nessa linha de pensamento histórico, o Serviço Social seria aquela forma de 

ação social que enfatiza, antes de qualquer coisa, a prevenção dos desajustes. O 
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serviço social, nos primórdios, seria o exercício técnico da caridade. Esta visão é 

considerada errônea no contexto contemporâneo. 

Uma das consequências desta mudança de visão foi o fato de a história geral 

da caridade e da filantropia davam a entender que o Serviço Social nascera como 

mero reflexo do capitalismo europeu. O autor discorda de que a data de 1925 possa 

significar o início de uma profissão. A fundação das primeiras escolas em 1925, Chile; 

1936, Brasil; 1937, Peru, apenas revela momentos específicos de um processo de 

maturação profissional. É óbvio que nem no Chile nem nos experimentos históricos 

de outros países, o confronto de classe se resolveu pacificamente e em benefício do 

proletariado. O emprego das mais variadas formas de repressão se combinou com 

algumas concessões à classe operária e ao movimento popular (MANRIQUE 

CASTRO, 2010). 

Com o desenvolvimento capitalista chileno surgiram a miséria, o crescimento 

urbano caótico e as migrações de camponeses expulsos de suas terras. Surgiu um 

solo fértil para a atuação de agentes encarregados de trabalhar estes fenômenos, 

incluindo os assistentes sociais (MANRIQUE CASTRO, 2010). 

O autor ainda retrata que da Europa foram importados os modelos para a 

legislação trabalhista, para a previdência social ou para a assistência pública. Se isto 

ocorreu é porque havia compatibilidade entre as classes dominantes europeias e as 

classes dominantes latino-americanas. 

Em 1929 fundou-se a Escola Elvira Matte de Cruchaga, servindo aos interesses 

da Igreja católica, que nesta época, procurava recuperar o seu papel de condutora 

moral da sociedade. A escola visava a formação de visitadoras sociais católicas que 

desenvolvessem suas atividades à base de uma verdadeira caridade cristã. Estas 

visitadoras deveriam ser as mulheres mais alegres, tolerantes, inteligentes e as mais 

amáveis filhas das classes dominantes, que nem precisavam de salário (MANRIQUE 

CASTRO, 2010). 

Criou-se a Associação das Visitadoras Sociais do Chile, com o intuito de manter 

nas associadas o espírito da fé e da caridade. Na Escola de Cruchaga, os critérios de 

admissão de alunas eram os seguintes: ter 21 anos e menos de 35; boa saúde, bons 

antecedentes e recomendação paroquial. Boas notas em Ciências Sociais, 

apresentação de um texto manuscrito sobre sua história pessoal, além de um ciclo de 

provas. O plano de estudos era de três anos, alternando estudos teóricos e atividades 

práticas. O programa de estudo compreendia: religião, psicologia, pedagogia, 
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sociologia, economia social, assistência social, legislação social, direito, instrução 

cívica, anatomia e fisiologia, higiene privada e pública e ética profissional. Havia uma 

grande preocupação com a área da saúde (problemas médicos e higiênicos), uma vez 

que este era um grave problema no Chile da época (MANRIQUE CASTRO, 2010). 

A sociedade nos séculos XVIII e XIX foi marcada por momentos de crescimento 

econômico, pela luta da liberdade, pela conquista dos direitos civis, pela luta de 

classes pelo crescimento desenfreado das desigualdades sociais e a generalização 

da pobreza. Com o início da Revolução Industrial aumentou o número de pessoas 

pobres e cortiços na cidade. 

Em fins do século XIX, surge um novo cenário de capitalismo industrial, que se 

consolida, e surgem novos atores como sindicatos e partidos políticos. A 

industrialização enfraquece as redes tradicionais de proteção, como a família, a igreja, 

a comunidade, na medida que recruta homens, mulheres e crianças para o trabalho 

nas fábricas. 

O capitalismo, no decorrer do tempo, encontrou meios de manipular a 

sociedade, sob a forma de falsos cuidados aos trabalhadores. Os resultados desta 

manipulação e, consequentemente, exploração, aos olhos do Serviço Social, eram 

consideradas disfuncionalidades que poderiam ser corrigidas através da utilização de 

recursos técnicos. O proletário, na condição de vendedor da única mercadoria que 

possuía (o trabalho), o fazia para dar sustento à família. Estes proletários foram o foco 

de intervenções religiosas e, por extensão, dos assistentes sociais (MANRIQUE 

CASTRO, 2010). 

Eis que surge o sistema capitalista, sistema opressor e ganancioso, no qual 

quem detém os meios de produção é quem dita as regras e detém o poder, pois os 

empregados vendem sua força de trabalho por salários baixos, vivendo em condições 

precárias e vulneráveis socialmente. 

 

2.3 CONTEXTO HISTÓRICO DO SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL          

 

          O surgimento do Serviço Social no Brasil remonta os anos da década de 1930, 

sob influência europeia da Igreja Católica e da burguesia. As práticas assistenciais 

desenvolvidas no Brasil nas décadas de 30 e 40, os eventuais benefícios concedidos 

aos trabalhadores, através de empréstimos, assistência médica, social e auxílios 

materiais encobriam as reais intenções subjacentes nessa época.   
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          O Serviço Social aportou no território brasileiro em 1932 já com uma identidade 

atribuída na Europa. Desde cedo os assistentes sociais foram imprimindo à profissão 

a marca do agir imediato, da ação espontânea, alienada e alienante. Constituíam uma 

categoria sem identidade profissional própria. É uma história permeada por 

fetichismos e alienações (MARTINELLI, 2010). 

 
Como profissão inscrita na divisão do trabalho, o Serviço Social surge como 
parte de um movimento social mais amplo, de bases confessionais, articulado 
à necessidade de formação doutrinária e social do laicato, para uma presença 
mais ativa na Igreja Católica no “mundo temporal”, no início da década de 30. 
Na tentativa de recuperar áreas de influências e privilégios perdidos, em face 
da crescente secularização da sociedade e das tensões presentes na relação 
entre Igreja e Estado, a Igreja procura superar a postura contemplativa 
(IAMAMOTO, 2011, p.18).  
 
 

           É importante destacar que as atividades de caridade, inicialmente somente 

vinculadas à Igreja, ganham uma nova formatação, e passam a contar com o aporte 

do Estado, o que possibilita realizar obras assistenciais mais abrangentes. Pode ser 

destacado o surgimento de duas instituições assistenciais: em 1920, no Rio de 

Janeiro, a Associação das Senhoras Brasileiras, e em 1923, a Liga das Senhoras 

Católicas em São Paulo.  

         No Brasil surgem as primeiras escolas de Serviço Social em 1936 em São Paulo 

e em 1937 no Rio de Janeiro. Surgem também, com grande influência da Igreja 

Católica, com doutrina baseada na caridade, sendo que as primeiras alunas dos 

cursos de Serviço Social que eram senhoras consideradas “damas de caridade”.   

          No país a primeira influência para o Serviço Social foi a Escola Franco-Belga 

que se fundamentava no Tomismo e Neotomismo, baseado no pensamento 

conservador da Igreja Católica. Acreditava-se que as pessoas pobres eram pobres 

porque Deus queria, sendo essa condição uma forma de castigo divino e um ciclo 

naturalizado da dimensão humana. 

          Para a Igreja, cada bom cristão tinha que aceitar sua posição na sociedade. A 

ideologia dominante era de que o Estado deveria oferecer serviços sociais que 

permitissem à classe operária uma situação de vida mais confortante, amenizando 

assim o conflito entre patrões e empregados. 

           Percebe-se que a Igreja teve grandes influências nos primeiros momentos do 

Serviço Social, pois a influência religiosa cunhou as primeiras práticas humanitárias 

do assistente social. Com o passar do tempo, foram ocorrendo algumas mudanças na 
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sociedade e trazendo, também, mudanças no referencial teórico do Serviço Social.  

         O Serviço Social ficou, historicamente, atrelado a três instituições: família, Igreja 

e Estado. A família assume o papel de mantenedora e educadora, no sentido de 

colaborar com a educação das crianças. A Igreja continua voltada às suas obras de 

caridade e o Estado dá início à elaboração de leis que favoreciam a população, ao 

passo que foram sendo implantados serviços de assistência social para idosos e 

crianças. 

         Posteriormente, o Serviço Social passou pela Influência norte-americana, que 

se fundamentava no positivismo e funcionalismo, surgindo as primeiras maneiras de 

intervir.  Neste momento histórico, Mary Richmond, iniciou o Serviço Social de caso, 

grupo e comunidade, com procedimentos metodológicos e instrumentais técnico-

operativos. Desta forma, surgem as principais maneiras de intervenção. 

           No contexto capitalista, o Serviço Social vive momentos históricos de reflexão 

e passa a repensar sua prática profissional, sendo que o movimento de 

reconceituação se coloca como um marco no cenário dessas transformações. Há um 

momento em que há uma ruptura com o Serviço Social tradicional, aquele em que 

profissionais trabalhavam de forma paliativa e burocratizada, com o método 

funcionalista para tratar questões da área social.   

   
Entendemos por renovação o conjunto de características novas, que no 
marco das constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à 
base do rearranjo de suas tradições e da assunção  do contributo de 
tendência do pensamento social contemporâneo, procurando investir-se 
como instituição de natureza profissional dotada de legitimidade  prática, 
através de respostas a demandas sociais e de sua sistematização, e de 
validação teórica, mediante a remissão às teorias e disciplinas sociais 
(NETTO, 2010, p.131). 

          
O movimento de reconceituação ocorre a partir dos anos de 1960, no Brasil, 

em um momento em que ocorrem transformações na ordem capitalista no País. A 

classe profissional luta e busca seu espaço profissional que também planeja e não só 

executa ações. A partir disso, vai centralizar o trabalho nas expressões da que atinge 

indivíduos ou grupo, pois pretende desenvolver um trabalho pautado nas relações que 

se estabelecem na sociedade, levando em consideração as mudanças econômicas, 

sociais, políticas e culturais de cada época. 

A prática profissional só deixará de ser repetitiva, pragmática, empirista se os 

profissionais souberem vincular as intervenções no cotidiano a um processo de 

construção e desconstrução permanente de categorias que permitam a crítica e a 
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autocrítica do conhecimento e da intervenção. A intervenção em Serviço Social 

consiste na combinação de mediações de trajetórias de ação de diferentes atores que 

se entrecruzam numa conjunção de poderes, configurando-se a situação de relação 

entre profissional e usuário. As estratégias são processos de articulação e mediação 

de interesses e referências (FALEIROS, 2010). 

   
O Serviço Social se institucionaliza e legitima como profissão, extrapolando 
suas marcas de origem no interior da Igreja, quando o Estado centraliza a 
política assistencial, efetivada através da prestação de serviços sociais 
implementados pelas grandes instituições; com isso, as fontes de legitimação 
do fazer profissional passam a emanar do próprio Estado e do conjunto 
dominante (IAMAMOTO, 2008, p. 95). 
 
 

A própria origem do Serviço Social remonta à história da Igreja Católica e suas 

alianças com a classe dominante. No cerne da ‘benevolência’ da Igreja surgem as 

visitadoras sociais, as quais pregavam a higiene, a necessidade do trabalho e a 

pobreza enquanto doença social. Este contexto de reprodução das relações sociais 

perdurou no Brasil até a década de 70, quando o movimento de reconceituação tomou 

corpo no debate ético-político da profissão. 

Vagarosamente, os assistentes sociais começaram a questionar o mar de 

contradições em que estavam envoltos e foram tomando consciência de suas práticas 

ideologicamente capitalistas. Nos anos 60 os movimentos sociais tomaram expansão 

no Brasil, mas o Serviço Social ainda não atendia às reais necessidades da 

população. Iniciou o Movimento de Reconceituação do Serviço Social mais 

precisamente no ano de 1965. O movimento foi uma resposta a uma crise da profissão 

e a partir dele se desenvolveu a consciência crítica, levando os agentes que 

partilhavam dos mesmos objetivos a lutar para a organização interna do grupo 

profissional (MARTINELLI, 2010). 

Para Faleiros (2011, p. 56), “a hegemonia e contra hegemonia do Serviço 

Social se constroem a partir de uma vinculação prática entre a atuação do profissional 

e da própria população-alvo de seus serviços [...]”. O autor reporta a discussão ao fato 

de que o assistente social também é um trabalhador incluído nos processos produtivos 

do sistema capitalista e, portanto, também vivencia a condição de exploração no 

trabalho. 

A reconceituação se propõe a discutir a questão da prática do Serviço Social 

que vinha sendo desenvolvida na perspectiva do Serviço Social de caso, grupo e 
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comunidade. Essa ruptura ocorre com o rompimento das amarras imperialistas. No 

entanto, no Brasil, essa ruptura não ocorre em sua totalidade, pois nos anos de 1960 

o Brasil vive uma ditadura militar, que dificulta avanços nas discussões da questão 

social. 

   
(...) o Serviço Social atua na base das inter-relações do binômio indivíduo-
sociedade(...) Como prática institucionalizada, o Serviço Social se caracteriza 
pela atuação junto a indivíduos com desajustamentos familiares e sociais. 
Tais desajustamentos muitas vezes decorrem de estruturas sociais 
inadequadas. (DOCUMENTO DE ARAXÁ, 1995, p.1). 

        
Portanto, inicia-se um processo de pensar o Serviço Social não como uma 

visão assistencialista, mas sim como uma forma de atuação preventiva e de proteção 

humana. Com essas discussões houve a luta por um Serviço Social comprometido 

com as transformações sociais. 

Sendo assim, o Serviço Social é uma profissão que possui como objeto de 

intervenção as expressões da questão social. Entende-se por questão social o 

conjunto de problemáticas sociais oriundas da relação de exploração no trabalho que 

permeia o contexto capitalista. Estas expressões podem aparecer no contexto social 

das seguintes formas: desemprego, violência, criminalidade, uso indiscriminado de 

drogas, mendicância, pobreza, entre outras problemáticas. 

É sobre este objeto que atua o assistente social, trabalhando em prol do acesso 

universal aos direitos sociais, da dignidade humana e da implementação de políticas 

de Estado que contemplem a minimização e/ou erradicação das expressões da 

questão social. 

As práticas assistencialistas não fazem mais parte do arcabouço de 

intervenções teórico-práticas do assistente social desde o Movimento de 

Reconceituação, o qual teve seu auge na década de 1980, a partir de estudos e 

debates sobre a atuação do assistente social não mais como mero reprodutor de 

estigmas sociais oriundos do sistema capitalista. O Serviço Social é uma profissão 

que atua diretamente com as expressões da questão social. Estas expressões advêm 

da evolução do sistema capitalista e suas variáveis de produção e reprodução das 

relações sociais. O sistema capitalista explora a energia de trabalho das pessoas e 

infringe sofrimento na medida em que não reconhece de forma igualitária o acesso 

aos produtos e serviços produzidos neste contexto. 

   
A profissionalização do Serviço Social pressupõe a expansão da produção e 
de relações sociais capitalistas, impulsionadas pela industrialização e 
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urbanização, que trazem, no seu verso, a questão social. O Estado amplia-
se [...] e passa a administrar e gerir o conflito de classe não apenas via 
coerção, mas buscando construir um consenso favorável ao funcionamento 
da sociedade no enfrentamento da questão social (IAMAMOTO, 2011, p. 
171). 

 
É neste contexto de enfrentamento da questão social que o assistente social 

se situa enquanto profissional comprometido com a justiça social. A questão social é 

o objeto de trabalho do assistente social e, diante de sua complexidade histórica, exige 

mais do que meras intervenções pontuais. Todas as ações efetivadas pelo assistente 

social devem estar associadas a uma reflexão técnica, política e analítica. 

Na concepção de Yazbek (2009, p. 53), “o Estado, ao fornecer um fluxo de bens 

e serviços necessários à sobrevivência dos subalternos, busca reforçar sua 

capacidade de impor à sociedade como um todo os interesses políticos e sociais das 

classes hegemônicas”. A autora faz uma reflexão referente ao papel do Estado como 

dinamizador de processos voltados à justiça social. Infelizmente, o Estado não cumpre 

seu real papel, servindo como fantoche do sistema capitalista na cristalização da 

desigualdade social. 

   

2.4 POLÍTICAS SOCIAIS 

 

Historicamente, as políticas sociais não surgiram ao acaso, surgiram como 

reação do governo a intensas manifestações de trabalhadores e populares, que 

reivindicavam mudanças de acesso aos bens e serviços. Essas políticas integram o 

sistema de seguridade social do Brasil, que foi instituído pela Constituição Cidadã de 

1988. 

É uma política de mediação entre as necessidades de valorização e 

acumulação do capital e as necessidades de manutenção da força de trabalho 

disponível para o mesmo. Neste ponto de vista, a política social é uma gestão estatal 

da força do trabalho e do preço da força do trabalho. 

   
Política social é um tema complexo e muito discutido no âmbito das ciências 
sociais, em especial da ciência política e da economia política. Também o 
serviço social brasileiro, a partir de meados dos anos 80, passou a ter uma 
consistente produção sobre esse tema, que supera largamente as tendências 
descritivas e pragmáticas do passado (BEHRING, 2000, p. 1). 
 

A autora aponta que na década de 80 amplificou-se o debate sobre a política 

social como forma reativa ao sistema capitalista. Diante de tantas injustiças postas 
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aos trabalhadores, a política social surge como uma forma de revisão da forma com 

que a população mais carente economicamente era tratada pelos governantes e 

políticos. 

A tradição marxista propicia fecundos argumentos para uma explicação do 

significado social da política social na dinâmica da produção e reprodução das 

relações sociais no capitalismo. Nota-se que a crítica da economia política marxista é 

referência imprescindível, embora não absoluta, para enfrentar os desafios postos 

pela realidade complexa e instigante do nosso tempo (BEHRING, 2000, p. 25). 

A autora também argumenta que a visão marxista é a maior referência teórica 

para entender a complexidade do surgimento da política social. Outras teorias 

poderiam complementar a análise dessa questão, todavia nenhuma suporta tamanha 

crítica ao sistema capitalista e suas artimanhas. Apesar desses debates, foi na Carta 

Cidadã de 1988 que a política social brasileira realmente tomou corpo legal. 

Apenas com a Constituição Federal de 1988, a seguridade social abrange a 

saúde, a previdência e a assistência social, e para o Serviço Social as políticas Sociais 

se constituem no seu fazer cotidiano. Com a constituição de 1988 e suas leis 

complementares é que ocorreu o reordenamento das políticas sociais de saúde, 

assistência social e previdência social. 

         
(...) um conjunto de ações visando a desencadear um processo de 
desenvolvimento humano e social, no qual se cria para faixas carentes da 
população oportunidade de satisfação de suas necessidades econômicas, 
sociais e culturais e de participação consciente e responsável (CBISS Nº 90, 
1974, p. 5 apud Oliveira, 1996, p.119).  
 

          
A partir da década de 1990 é possível observar que o campo de estudo avançou 

sobre a sociedade civil, os processos de gestão e controle das políticas públicas e o 

papel dos conselheiros de direitos. É possível constatar, também, que ganhou ênfase 

o campo relativo aos usuários da assistência social e sua relação com as políticas 

públicas (BOUGUIGNOU, 2007). 

Segundo Pereira (2000), as políticas sociais destinam-se a atender os direitos 

e necessidades universais que são estabelecidas constitucionalmente, tais como 

educação, saúde e trabalho. A partir de 1993, o direito à alimentação também foi 

equiparado aos demais direitos do homem estabelecidos na Carta de Direitos 

Humanos de 1948. 

Em 2001 o governo se propõe a desenvolver uma “Rede de Proteção Social” 
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direcionado à população mais pobre do país. Para isso, tratou de articular programas, 

notadamente compensatórios, tendo como eixo os programas nacionais de 

transferência de renda destacando-se: BPC- Benefício de Prestação Continuada, 

PETI- Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, Programa Agente Jovem e 

Programa Nacional de Renda Mínima, entre outros. 

No início, os beneficiários diretos da política social, no Brasil, seriam os 

trabalhadores assalariados. No entanto, o Estado, ao garantir à camada necessitada 

alguns direitos sociais que ele mesmo impôs (através de normas jurídicas), exige que, 

seja efetuada uma contraprestação por parte dos trabalhadores. 

Este custeio é imposto ao trabalhador na justificativa de ser ele o mantenedor 

do conjunto de benefícios concedidos pelo Estado em prol da classe trabalhadora. Um 

exemplo é na previdência, onde é feito o desconto de INSS sobre os vencimentos. No 

entanto, vale lembrar que a assistência social é de quem dela necessitar, sendo um 

benefício não contributivo. 

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742 regulamenta a 

Política de Assistência Social e inclui como um de seus beneficiários específicos à 

pessoa com deficiência. Primeiramente, estabelece como um dos objetivos da 

assistência social a habilitação e reabilitação, bem como a promoção de sua 

integração à vida social, e segundo, implementa o Benefício de Prestação 

Continuada-BPC. 

Behring e Boschetti (2009) esclarecem que existe uma conexão histórica entre 

o Serviço Social e as Políticas sociais, no Brasil. A profissão surge com o incremento 

da intervenção estatal, pela via dos processos de modernização conservadora no 

Brasil, a partir de 1930. A concepção do papel do Estado, que caminhava ao encontro 

das tendências mundiais, após a crise capitalista de 1929, mas mediada pela 

particularidade histórica brasileira, envolveu também a área social. Tinha-se em vista 

o enfrentamento das expressões da questão social e foi acompanhada pela 

profissionalização do Serviço Social, como especializado no trabalho coletivo. 

Durante o Congresso Brasileiro dos Assistentes Sociais, em 1979, passa-se a 

discutir o projeto ético-político profissional da categoria, associando-se ao processo 

de redemocratização que se desenvolveu ao longo dos anos de 1980 e que culminou 

com a Constituição de 1988. É nesse momento que surge a reflexão sobre a política 

social, na perspectiva da cidadania e dos direitos, que vinha acompanhando os 

debates da categoria dos anos de 1980. 
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A mundialização do capital não é um resultado inevitável de fatores 
econômicos refratáveis à ação política. Como componente intrínseco do 
processo de produção e reprodução capitalista, marca um período de 
esgotamento da regulação Keynesiana das relações econômicas, políticas e 
sociais e do compromisso firmado entre grupos e classes sociais para gerar 
crescimento econômico, com impacto na estrutura das desigualdades 
sociais, o que só foi possível pelo estabelecimento de políticas sociais amplas 
e universais. (BEHRING; BOSCHETTI, 2009, p. 125).   
 
 

Behring e Boschetti (2009) também destacam que as possibilidades 

preventivas e até eventualmente redistributivas se tornam mais limitadas, 

prevalecendo o já referido trinômio articulado do ideário neoliberal para as políticas 

sociais, que seriam: privatização, a focalização e a descentralização. Essa última foi 

estabelecida como não compartilhamento de poder entre esferas públicas, mas como 

de mera transferência de responsabilidade para os entes da federação ou para 

instituições privadas e novas modalidades jurídico-institucionais correlatadas, 

componentes fundamentais da reforma e das orientações dos organismos 

internacionais para a proteção social.  

            

Ao analisar a conjuntura brasileira, pode-se identificar a inserção acentuada 
do neoliberalismo através do esfacelamento dos direitos sociais, norteado 
pelos grandes conglomerados financeiros que emanam dos países 
capitalistas centrais. Inferindo que o Brasil é um elo intermediário do 
desenvolvimento capitalista latino-americano, se fez fundante que este 
abrisse seu território para o capital privado internacional. Porém, ao dar 
espaço a essas camadas dominantes, estas se colocam numa constante 
situação de insatisfação em que o Estado mesmo manobrado por seus 
trâmites não consegue sucumbir as suas necessidades vorazes (ABREU, 
2017, p. 5). 
 
 

A autora retrata que a conjuntura brasileira é marcada pelo neoliberalismo que 

esfacela os direitos sociais em sua essência capitalista permeada pelo comando dos 

grandes grupos financeiros do país. As influências dos países capitalistas centrais 

intensificaram a expansão do neoliberalismo latino-americano, dando continuidade à 

dominação histórica. Em meio a um sistema que resgata os valores capitalistas mais 

tradicionais, está a política pública que procura corrigir as injustiças históricas 

cometidas pelo sistema conservador.  
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3 O ADVENTO DO SUAS E A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL ENQUANTO 

PROPULSORA DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Neste capítulo, discutir-se-á sobre a trajetória do SUAS e sua ascensão 

enquanto sistema único e público, abordando a Vigilância Socioassistencial que 

tornou-se um instrumento essencial para a qualificação dos serviços, programas, 

projetos e benefícios oferecidos pela política de assistência social no Brasil. 

 

3.1 ADVENTO DO SUAS  

 

           No ano de 2004 o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) é criado, e por sua vez, cria o SUAS. Em dezembro do mesmo ano foi editada 

a já conhecida Política Nacional de Assistência Social. 

            

A versão preliminar foi apresentada ao CNAS, em 23 de junho de 2004, pelo 
MDS/CNAS, tendo sido amplamente divulgada e discutida em todos os 
Estados brasileiros nos diversos encontros, seminários, reuniões, oficinas e 
palestras que garantiram o caráter democrático e descentralizado do debate 
envolvendo um grande contingente de pessoas em cada Estado deste País. 
Este processo culminou com um amplo debate na Reunião Descentralizada 
e Participativa do CNAS realizada entre os dias 20 e 22 de setembro de 2004, 
onde foi aprovada, por unanimidade, por aquele colegiado (POLÍTICA 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2004). 
 
 

De acordo com a PNAS-Política Nacional de Assistência Social, o SUAS -

Sistema Único de Assistência Social, conta com quatro tipos de gestão: da União, do 

Distrito Federal, dos estados e dos municípios. As responsabilidades da União 

passam pela formulação, apoio e coordenação das ações. Os estados assumem a 

gestão da assistência social dentro de seu âmbito, competência, tendo suas 

responsabilidades na Norma Operacional Básica (NOB/SUAS). 

        O SUAS, Sistema Único de Assistência Social, “é um sistema descentralizado, 

participativo e não contributivo, que regula e organiza as responsabilidades de cada 

esfera de governo e da sociedade civil em relação à política de assistência social” 

(PEREIRA, 2010). 

            

A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma 
nova situação para o Brasil. Ela significa garantir a todos, que dela 
necessitam, e sem contribuição prévia a provisão dessa proteção. Esta 
perspectiva significaria aportar quem, quantos, quais e onde estão os 
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brasileiros demandatários de serviços e atenções de assistência social. Numa 
nova situação, não dispõe de imediato e pronto a análise de sua incidência. 
A opção que se construiu para exame da política de assistência social na 
realidade brasileira parte então da defesa de um certo modo de olhar e 
quantificar a realidade (POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
2004). 

 

A gestão da assistência social foi dividida em federal, estadual e municipal. Na 

gestão municipal e do Distrito Federal, são possíveis três níveis de habilitação do 

SUAS: inicial, básica e plena. A gestão inicial fica por conta dos municípios que 

atendam ao mínimo dos requisitos, como o funcionamento e existência de conselho, 

fundo e planos municipais de assistência social. 

Também deve executar as ações da Proteção Social Básica com recursos 

próprios. No nível básico, o município assume, com autonomia, a gestão da proteção 

social básica. No nível pleno, ele passa à gestão total das ações socioassistenciais. 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (2004), a proteção 

social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário 

ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos 

afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de 

gênero ou por deficiências, dentre outras). 

Segundo Sposati (2004), o SUAS “trata das condições para a extensão e 

universalização da proteção social aos brasileiros através da política da assistência 

social e para a organização, responsabilidade e funcionamento de seus serviços e 

benefícios nas três instâncias de gestão governamental”. 

O SUAS ainda define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à 

execução da política de assistência social, possibilitando a normatização  dos padrões 

nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado, 

nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial. 

O SUAS é um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo 

que tem por função a gestão no campo da proteção social brasileira. A proteção social 

consiste em um conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios 

ofertados pelo SUAS. 

Vale lembrar, por fim, dos cinco princípios à proteção social de assistência 
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social: “a matricialidade sociofamiliar; territorialização; proteção proativa; integração à 

seguridade social; integração às políticas sociais e econômicas” (BRASIL, 2010). 

A gestão do SUAS conta com instâncias de pactuação que são Comissão 

Intergestores Tripartite (CITs) e as Comissões Intergestores Bipartite (CIBs).  A CIT é 

um espaço de articulação e expressão das demandas dos gestores federais, 

estaduais e municipais. Negocia e pactua sobre aspectos operacionais da gestão do 

SUAS. Também mantém contato permanente com as CIBs, para a troca de 

informações sobre o processo de descentralização. 

A NOB/SUAS disciplina a gestão pública da política de Assistência Social no 

território brasileiro, exercida de modo sistêmico pelos entes federativos, em 

consonância com a Constituição da República de 1988, a LOAS e as legislações 

aplicáveis. 

Behring e Boschetti (2009) ressaltam que o Sistema Único de Saúde de 

Assistência Social (SUAS), instituído a partir de 2004, se propõe alterar esse quadro 

e, nesse senário tão difícil, traz avanços que necessitam ser reconhecidos, a exemplo 

de uma concretização do sistema decentralizado e participativo, que considera a 

dimensão territorial e fortalece as proposições da LOAS, quanto à articulação entre 

Planos, Fundos e Conselhos (...). 

 

3.2 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL  

 

Historicamente a atuação dos profissionais Assistentes Sociais se consolida 

em espaços de instituições públicas, privadas e entidades socioassistenciais. O 

Estado torna-se o maior empregador de profissionais assistentes sociais 

(IAMAMOTO, 2011). Inicialmente, os profissionais eram contratados apenas para a 

operacionalização das políticas públicas/sociais, dado o amadurecimento e a 

reformulação que o Serviço Social passou. 

Para Trindade (2012), os assistentes sociais têm desempenhado atribuições 

relacionadas à execução direta de serviços sociais, estabelecendo contato imediato 

com os usuários. Vê-se que o papel dos assistentes sociais está atrelado à prática 

direta envolvendo os usuários e o acesso destes às políticas sociais. 

       

Os municípios que se habilitam para a gestão inicial configuram-se como 
aqueles que cumprem os requisitos anteriores a NOB-SUAS, ou seja, 
comprovam a criação de conselho, fundo municipal e a elaboração de plano 
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de assistência social. As responsabilidades nesse nível de gestão referem-se 
a quatro atividades: municiar com dados a rede SUAS; inserir as famílias mais 
vulneráveis no cadastro único (Lei nº. 10836/04); preencher o plano de ação 
no SUAS-Web e a apresentar o relatório de gestão. Como se pode perceber, 
a gestão inicial parte do patamar estabelecido na Loas, ou seja, das 
condições mínimas para entrar no sistema descentralizado e participativo 
(CAPACITASUAS, 2008, p. 29). 

 

Nota-se que todos os documentos emitidos pelo MDS se direcionam à 

operacionalização da assistência social como política pública responsável pela 

execução do acesso aos direitos sociais da população em situação de vulnerabilidade. 

Por meio da análise da documentação supracitada, percebe-se que a assistência 

social não é mais uma forma de atendimento assistencial benevolente, mas sim um 

sistema integrado e organizado, com base nacional.  

A gestão básica implica num importante avanço do desenho do sistema. 
Entre as exigências destacam-se a existência de CRAS (em número e 
capacidade de acordo com o porte do município), a realização de diagnóstico 
de áreas de risco e maior vulnerabilidade social e a manutenção de secretaria 
executiva no conselho de assistência social (CAPACITASUAS, 2008, p. 29). 

 

No nível da gestão básica a obrigatoriedade da existência e funcionamento do 

CRAS é o principal requisito. Além disso, deve estar funcionando no município a 

secretaria executiva no conselho de assistência social. Esses requisitos garantem a 

efetivação da política municipal de assistência social a partir de um diagnóstico das 

áreas de risco e maior vulnerabilidade social. 

Além disso, percebe-se que para o CapacitaSUAS (2008, p. 29): 

     

na gestão plena ampliam-se os pré-requisitos da gestão inicial e básica. São 
extremamente importantes a presença de um sistema municipal de 
monitoramento e avaliação, a capacidade de atuar na proteção social 
especial de alta complexidade, contar com gestor do fundo lotado no órgão 
responsável pela assistência social e ter uma política de recursos humanos 
com carreira para servidores públicos. 

 

Para que o município progrida para o nível da gestão plena da assistência 

social, surge a necessidade de organizar um sistema de monitoramento e avaliação, 

que é denominado de vigilância socioassistencial. De acordo com Brasil (2015) o MDS 

definiu que a Vigilância Socioassistencial tem como objetivo a produção, 

sistematização, análise e disseminação de informações nos territórios.  

I – das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e 

indivíduos e dos eventos de violação de direitos em determinados territórios;  
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II – do tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede 

socioassistencial. 

Ainda de acordo com o MDS, na versão de Brasil (2015), “a adequação entre 

as necessidades da população e a oferta dos serviços, vistos na perspectiva do 

território, deve ser um tema sob permanente análise da área de vigilância”. Sendo 

assim, o planejamento das ações e o seu monitoramento é fundamental para a 

qualificação dos serviços e a satisfação da população em relação ao atendimento.  

Nessa lógica, o trabalho do assistente social é primordial para que a política de 

assistência social possa atingir seus objetivos e metas no município. Apesar de as 

equipes de referência serem compostas por outros profissionais também, cabe ao 

assistente social a compreensão e intervenção junto às expressões da questão social.  

     

A NOB 2005 já apontava que a Vigilância Socioassistencial consiste no 
desenvolvimento de capacidades e meios técnicos para que os gestores e 
profissionais da Assistência Social possam conhecer a presença das formas 
de vulnerabilidade social da população e do território pelo qual são 
responsáveis, induzindo o planejamento de ações preventivas e contribuindo 
para o aprimoramento das ações que visem a restauração de direitos violados 
e a interrupção de situações de violência. Para tal, a vigilância deve produzir 
e organizar dados, indicadores, informações e análises que contribuam para 
efetivação do caráter preventivo e proativo da política de assistência social, 
assim como para a redução dos agravos; e desta forma, fortalecendo a 
capacidade de Proteção Social e de Defesa de direitos da política de 
assistência social (BRASIL, 2018).  

         

Já na NOB 2012 notam-se avanços em relação ao papel da vigilância 

socioassistencial. Agora a vigilância deve estar estruturada e ativa em nível municipal, 

estadual e federal, contribuindo com as esferas da proteção social básica e especial. 

Também deve auxiliar na formulação, planejamento e execução das ações que 

atendam às especificidades da condição vulnerável da população (BRASIL, 2018).  

Ainda para Brasil (2018, p. 9), “a vigilância socioassistencial deve apoiar 

atividades de planejamento, organização e execução de ações desenvolvidas pela 

gestão e pelos serviços [...] sistematizando e analisando informações territorializadas.  

      Na concepção de Fritzen (2017, p. 29): 

 

Tendo a implantação da função da vigilância socioassistencial aferida em 
todas as esferas de governo (nacional, estadual e municipal) perpassando a 
nova lógica de reestruturação dos serviços da assistência social, acaba, 
nesse movimento, sem dúvida por acarretar em novas atribuições aos 
profissionais do SUAS, com rebatimentos inclusive sobre o próprio 
atendimento aos usuários. 
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Fritzen (2017) ainda pondera a vigilância socioassistencial possui como eixo a 

produção de conhecimentos sobre os usuários da assistência social, estando a 

tecnologia a serviço dos trabalhos de operacionalização, tratamento e análise das 

informações. Esse processo é complexo e envolve, além da gestão, os profissionais 

e até mesmo as famílias dos usuários.   

Ainda em relação às atribuições da vigilância socioassistencial, Brasil (2018), 

destaca seu papel voltado às orientações sobre os registros das informações 

referentes aos atendimentos realizados pelas unidades da rede socioassistencial, 

acompanhamento e alimentação dos sistemas de informações, monitoramento por 

meio de indicadores da qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial. 

Fritzen (2017, p. 60) apresenta uma ponderação interessante sobre a 

organização da rede socioassistencial e o papel da vigilância socioassistencial: 

 

Todavia, este parece ser um desafio ao se considerar a lógica de organização 
da rede socioassistencial, pois algumas fragilidades ainda são facilmente 
identificáveis, como os problemas de estrutura e falta de equipe técnica para 
se locomover até os territórios de vulnerabilidade social, dando ênfase à 
busca ativa, assim como a implantação de equipamentos públicos como 
CRAS, CREAS e abrigos em casas alugadas e não públicas, inclusive 
localizados em territórios de difícil acesso e que não se caracterizam como 
territórios de vulnerabilidade. 
 

Nota-se que muito ainda precisa ser implementado para que a vigilância 

socioassistencial cumpra a missão para a qual foi criada. Antes de ordenar a 

vigilância, surge a necessidade de organizar a própria rede socioassistencial, que 

demanda de recursos financeiros para sua real efetivação. Cabe ao assistente social 

inserir-se diretamente nas discussões relativas à organização da rede 

socioassistencial e à implantação e efetivação da vigilância socioassistencial, saindo 

de seu papel exclusivamente operacional nos programas, projetos e serviços e 

partindo para a esfera do planejamento, monitoramento e avaliação.  

O Código de Ética Profissional do Assistente Social (2012, p. 25) prevê o 

“compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional”. Neste 

sentido, fica evidente que o papel do assistente social também é de ser competente e 

exercer suas atividades com capacidade e formação adequada. Uma das formas de 

poder exercer esse dever refere-se ao fato de que na gestão da política de assistência 
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social há uma grande oportunidade de qualificar os serviços e produzir diretrizes para 

sua sistematização.  

                                                
 A qualidade dos serviços e benefícios tem dimensões éticas, políticas e 
técnicas. O serviço e benefício socioassistencial de qualidade produz uma 
mudança fundamental na vida do cidadão: a passagem da condição de 
submissão para a condição de protagonista. Essa mudança, a ser alcançada 
por meio do trabalho social, é fundamental para a construção e exercício de 
cidadania nos espaços políticos, nos quais são construídos e defendidos os 
direitos individuais e coletivos. (FERREIRA, 2011, p. 21).  
 

A Vigilância Socioassistencial possui o compromisso com a instituição e 

consolidação de um modelo de atenção que aja proativamente para assegurar a oferta 

e efetivar o acesso das famílias e indivíduos aos serviços socioassistenciais. Tal 

modelo implica, não apenas no planejamento da oferta com base no diagnóstico da 

demanda, mas também na instituição da busca ativa como método estratégico de 

efetivação do acesso, potencializando o caráter preventivo das ações, ou, no mínimo, 

evitando o agravamento dos danos (BRASIL, 2017, p. 18). 

                                                
Um desafio colocado às políticas públicas, aqui, especificamente, a Política 
de Assistência Social, é efetivar a participação dos cidadãos e dos 
trabalhadores do Suas em seus processos decisórios, e que, além disso, 
ocorra a incorporação das demandas da sociedade na proposição, no 
planejamento, na execução e avaliação das ações. A efetivação da vigilância 
socioassistencial é fundamental para o enfrentamento desse desafio, o que 
exige esforços constantes de novas práticas no campo dessa política. Deste 
modo, essa função solidifica-se à medida que consegue impulsionar 
processos de trabalho e ofertas que correspondam às necessidades de 
famílias e territórios (RIBEIRO, 2017, p. 3).  
 

A vigilância socioassistencial, na versão dos documentos oficiais e autores 

estudados, tem o papel de reavaliar a política pública de assistência social e 

incrementar novas práticas de atuação que garantam a eficiência dos trabalhos 

prestados à população. A qualificação dos serviços depende da atuação dos 

profissionais que atuam na rede socioassistencial.  

                                                 
Para tal, a Vigilância deve produzir e organizar dados, indicadores, 
informações e análises que contribuam para efetivação do caráter preventivo 
e proativo da política de assistência social, assim como para a redução dos 
agravos; e desta forma, fortalecendo a capacidade de Proteção Social e de 
Defesa de Direitos da política de assistência social (BRASIL, 2017, p. 11).  
 

A vigilância socioassistencial, enquanto responsabilidade estatal situa-se na 

gestão da Política de Assistência Social, o que não significa que essa função se 

constitui ou se desenvolve num processo isolado, de centralidade do saber, tampouco 
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pode supor-se um espaço de “leitores especializados da realidade”. Mas é, antes, um 

espaço de construção coletiva do saber, numa relação horizontal de escuta, diálogo e 

troca de conhecimentos com os sujeitos envolvidos na Política de Assistência Social, 

condição para proporcionar um processo de trabalho coerente (RIBEIRO, 2017, p. 6). 

Para a Lei Orgânica de Assistência Social (Lei nº 12.435, de 2011) em seu “Art. 

2º A assistência social tem por um de seus objetivos: (...); II - a vigilância 

socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 

famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e 

danos”.                                              

                                             
As unidades de proteção básica ou especial nas quais são ofertados os 
serviços e benefícios socioassistenciais são provedoras de informações para 
a Vigilância Socioassistencial sempre que registram e armazenam de forma 
adequada dados relativos ao território e ao perfil dos usuários, além de 
informações referentes ao tipo e volume de atendimentos que realizam, 
contribuindo assim para o mapeamento de situações de risco e 
vulnerabilidade e de eventos de violações de direitos em determinado 
território. Assim, o ponto de partida para a Vigilância Socioassistencial é, em 
larga medida, o próprio conhecimento produzido e acumulado das equipes 
técnicas da Assistência Social (BRASIL, 2017, p. 25).  
 

É importante frisar que as equipes de referência, como dito anteriormente, são 

responsáveis por informar ao setor de vigilância socioassistencial a estatística de 

atendimentos realizados, as dificuldades enfrentadas e as demandas reprimidas. A 

partir desses dados, o setor pode articular novas estratégias de superação das 

problemáticas enfrentadas, dar suporte às equipes de referência e garantir que o 

funcionamento dos serviços se dê de forma contínua e articulada, bem como 

mantenha os padrões de qualidade exigidos. 

As Secretarias Municipais de Assistência Social são responsáveis, entre outros, 

pela coordenação da Vigilância Socioassistencial, responsável pelo 

acompanhamento, gestão e qualificação das atividades de todos os programas, 

projetos e serviços da assistência social no município. Atualmente a meta dos 

gestores é qualificar e melhorar o atendimento à população, garantindo maior 

compreensão das demandas da camada social mais vulnerável, produzindo 

pesquisas que fomentem a análise da realidade dos trabalhos executados no 

município. 

O desenvolvimento de capacidades de planejamento e gestão torna-se crucial 

para o amadurecimento da assistência social como política pública setorial. Esta 

política tem a função de garantir o acesso aos direitos sociais dos indivíduos 
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vulneráveis. Nesse contexto, os processos de produção, análise e utilização de 

informações ganham relevância na medida em que possibilitam qualificar a 

intervenção dos agentes públicos de forma que suas ações produzam processos com 

bons resultados, em particular para segmentos sociais mais vulneráveis (BRASIL, 

2017, p. 9). 

 

3.3 TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 

 

A assistência social carecia de organização a nível nacional, uma vez que as 

realidades brasileiras eram muito diversas e a operacionalização dos trabalhos 

tornava-se complexa e inoperante. Após inúmeras discussões e reflexões, surgiu um 

documento que incorpora procedimentos de organização dos programas, projetos e 

serviços em todo o território brasileiro, denominado tipificação dos serviços 

socioassistenciais. Toda a rede socioassistencial deve considerar esse documento 

como base para sua estruturação e funcionamento. Esse documento tomou 

legalização por meio de resolução do Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS). 

Destaca-se que a Resolução 109/2009 do CNAS tipifica os Serviços 

Socioassistenciais disponíveis no Brasil, organizando-os por nível de complexidade 

no SUAS. A tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, em seu Art. 1º aprova 

a Tipificação de Serviços Socioassistenciais. Conforme anexos, organizados por 

níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial 

de Média e Alta complexidade, de acordo com a disposição abaixo: 

 

I Serviços de Proteção Social Básica 

 

 Está dividida em Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família (PAIF), 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Serviço de Proteção 

Social Básica no Domicílio para pessoas com Deficiência e Idosas. 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família (PAIF): consiste no 

trabalho social com famílias, de caráter continuado, com finalidade de 

fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus 

vínculos, promover o acesso e usufruto dos direitos e contribuir na melhoria 

de qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e 
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aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. 

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: serviço realizado em 

grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições 

progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, a fim de 

complementar o trabalho social com famílias e prevenir as situações de 

risco social. Forma de intervenção social planejada que cria situações 

desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução 

de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território.  

c) Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas: tem por finalidade a prevenção de agravos que 

possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos 

usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos 

para inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o 

desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas 

idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e 

sociais.  

           A Proteção Social Especial de média complexidade compreende atenções e 

orientações direcionados para a promoção de direitos, a preservação e o 

fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento 

da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as 

vulnerabilizam ou submetem a situações de risco pessoal e social. Estão inseridos 

neste nível de proteção os seguintes serviços:  

  Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e indivíduos 

(PAEFI): serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais 

de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende 

atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, preservação e o 

fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento 

da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as 

vulnerabilizam. O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, 

potencialidades, valores, crenças e identidade das famílias. Os usuários são famílias 

e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: violência física, 

psicológica e negligência, violência sexual, abuso ou exploração sexual, afastamento 

do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de 
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proteção. 

a) Serviço Especializado em Abordagem Social: serviço ofertado, de forma 

continuada e programada, com finalidade de assegurar trabalho social de 

abordagem e busca ativa que identifique nos territórios, a incidência do 

trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de 

rua, dentre outras. Deverão ser consideradas as praças, entroncamento de 

estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, 

locais de intensas circulação de pessoas e existência de comércio, 

terminais de ônibus, trens e metrôs. O serviço deve buscar a resolução de 

necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços 

socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva de 

garantia de direitos. Os objetivos são construir de saída das ruas e 

possibilitar condições de acesso à rede de serviços e a benefícios 

assistenciais, identificar famílias com direitos violados, a natureza de 

violação, as condições em que vivem, estratégias de sobrevivência a entre 

outras. Público-alvo: famílias ou indivíduos que utilizam os espaços 

públicos como forma de moradia e\ou sobrevivência. 

b) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC): o serviço tem por finalidade prover atenção 

socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em medidas 

socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve 

contribuir para o acesso a direitos e para o acesso a direitos e para 

ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e 

jovens. Para oferta do serviço faz-se necessário a observância da 

responsabilização face ao ato infracional praticado, cujo direitos e 

obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e 

normativas específicas para o cumprimento da medida. É necessário a 

elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) com a participação 

do adolescente e da família, devendo conter os objetivos e metas a serem 

alcançados durante o cumprimento da medida, perspectiva de vida futura, 

dentre outros aspectos. Usuários adolescentes de 12 a 18 anos 

incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento da medida 

socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação e de Prestação de 
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Serviços à Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e Juventude ou, 

na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e suas famílias. Os 

objetivos são: realizar acompanhamento social a adolescentes durante o 

cumprimento de medida, criar condições para construção e reconstrução 

de projetos de vida que visem a ruptura com prática de ato infracional entre 

outros objetivos. 

c) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas 

e suas Famílias: serviço para oferta de atendimento especializado a 

famílias com pessoas com deficiência e idosos com algum grau de 

dependência e que tiveram suas limitações agravadas por violações de 

direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, 

atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de 

cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do 

cuidador. A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social 

tanto do dependente quanto do cuidador. Os usuários são pessoas com 

deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e familiares.  

Já a Proteção Social Especial de alta complexidade compreende equipamentos 

de diferentes tipos de acolhimento destinados a famílias ou indivíduos com vínculos 

familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir a proteção integral. A 

organização do serviço deverá garantir a privacidade, o respeito aos costumes, às 

tradições e a diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, 

gênero e orientação sexual. Estão inseridos neste nível de proteção os seguintes 

serviços:  

a) Para crianças e adolescentes: acolhimento provisório e excepcional para 

crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e 

adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto 

da Criança e Adolescente) em situação de risco pessoal e social, cuja as 

famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados 

de cumprir sua função de cuidado e proteção. Grupos de crianças e 

adolescentes com vínculos de parentesco – irmãos, primos dentre outros, 

devem ser atendidos na mesma unidade. O acolhimento será feito até que 

seja possível o retorno à família de origem (nuclear ou extensa) ou 

colocação em família substituta.  

b) Para adultos e famílias: acolhimento provisório com estrutura para acolher 
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com privacidade pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar. É previsto para 

pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e 

ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de 

autossustento.  

c) Para mulheres em situação de violência: acolhimento provisório para 

mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de 

morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora 

da lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. Deve ser 

desenvolvido em local sigiloso, com funcionamento em regime de co-

gestão que assegure a obrigatoriedade de manter sigilo quanto à 

identidade das usuárias. Em articulação com a rede de serviços 

socioassistenciais, das demais políticas públicas e do Sistema de Justiça, 

deve ser ofertado atendimento jurídico e psicológico para usuárias e seus 

filhos ou dependentes quando estiver sob sua responsabilidade.  

d) Para jovens e adultos com deficiência: acolhimento destinado a jovens e 

adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou 

fragilizados. É previsto para jovens e adultos com deficiência que não 

dispõem de condições de autossustentabilidade, de retaguarda familiar 

temporária ou permanente ou que estejam em processo de desligamento 

de instituições de longa permanência. Deve ser desenvolvido em 

Residências Inclusivas, funcionar em locais com estrutura física adequada 

e ter a finalidade de favorecer a construção progressiva da autonomia, da 

inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades 

adaptativas para a vida diária. 

e) Para idosos: acolhimento para idosos com mais de 60 anos ou mais, de 

ambos os sexos, independente ou com diversos graus de dependência. A 

natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de 

longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de 

autossustento e convívio com familiares. É previsto para idosos que não 

dispõem de condições para permanecer com a família, com vivências de 

situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, 

com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

Na presente resolução, descreve-se a divisão de ações e responsabilidades 

que compõem os trabalhos da rede socioassistencial. Descrevem-se os serviços de 
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proteção social básica e serviços de proteção social especial de média e alta 

complexidade. O documento detalha todos os serviços que compõem cada nível de 

proteção social e aponta reflexões sobre a organização e funcionamentos dos 

equipamentos estatais CRAS e CREAS.  

Em 2014 a tipificação em questão é reimpressa e distribuída, porém mantém a 

originalidade de seu texto aprovado pelo CNAS. A dimensão desse documento incide 

diretamente na qualificação dos programas, projetos e serviços da assistência social, 

que passou de um plano de especulações para um plano de sistematização em nível 

nacional. A profissionalização dos trabalhos da rede socioassistencial depende da 

aplicação da tipificação nos municípios, estados e distrito federal.   

 

3.4 QUALIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Para qualificar os trabalhos da rede socioassistencial, a tipificação dividiu os 

programas, projetos e serviços nas modalidades de proteção social básica e proteção 

especial de média e alta complexidade. Nesse contexto, cabe compreender sob que 

pilares está estruturada a qualificação dos trabalhos, uma vez que em cada proteção 

social as equipes de referência se definem, as ações são coordenadas e os usuários 

são atendidos diferenciadamente. 

É importante ressaltar que os Serviços de Proteção Social Básica consistem 

em um trabalho social com as famílias, de caráter continuado, com finalidade de 

fortalecer os vínculos, de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura 

dos seus vínculos, promover o acesso aos direitos e contribuir para a melhoria de sua 

qualidade de vida (CNAS/Tipificação, 2009). 

Ainda de acordo com CNAS/Tipificação (2009), esse serviço também prevê o 

desenvolvimento das potencialidades das famílias, o fortalecimento de vínculos da 

família e da comunidade, por meio de ações na área cultural, com fortalecimento da 

cultura do diálogo, no combate a todas as formas de violência, de preconceito, de 

discriminação, entre outras. 

Nesse contexto, os Serviços de Proteção Social Básica devem ser 

desenvolvidos no território de abrangência do CRAS. É a partir do trabalho com as 

famílias no serviço do PAIF-Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família que 

se organizam os serviços referenciados no CRAS. No PAIF são desenvolvidas ações 
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preventivas junto às famílias, buscando evitar a ampliação da fragilização dos vínculos 

e sua posterior ruptura. 

O CRAS  desenvolve o trabalho no âmbito da assistência social básica que 

compreende PAIF, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e 

o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e 

idosos. No SCFV são desenvolvidas atividades em grupos divididos em faixas etárias, 

podendo-se optar pela formação de grupos intergeracionais. Já no serviço no 

domicílio, busca-se acompanhar as pessoas idosas ou com deficiência que possuem 

sua mobilidade reduzida, inviabilizando a participação presencial nas outras 

atividades do CRAS. 

Ainda de acordo com a CNAS/Tipificação (2009), o CRAS atua com famílias e 

indivíduos em seu contexto comunitário, visando a orientação e o convívio 

sóciofamiliar e comunitário, desenvolve de maneira planejada, em seu território de 

abrangência, serviços de caráter preventivo, protetivo e proativo. É considerado a 

porta de entrada da assistência social. 

São vários os serviços disponibilizados no CRAS para atender indivíduos, 

grupos e famílias. Por meio desses serviços, os usuários são atendidos, 

acompanhados e recebem orientações individuais e em grupo, além da realização de 

encaminhamentos aos outros serviços que compõem a rede de atendimento 

socioassistencial. 

 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) são os serviços que, 
juntamente com o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 
pessoas com deficiência e idosas, os programas, os projetos e os benefícios 
socioassistenciais, materializam as ações da proteção social básica da 
Política de Assistência Social (MDS, 2016). 

           Desta forma, além do atendimento prestado pelos profissionais do CRAS, os 

usuários ainda são encaminhados para a rede de serviços conforme suas 

necessidades, seja na área da educação, saúde, obtenção de documentos, entre 

outros. O monitoramento evita que as famílias desistam de seguir as orientações 

repassadas nas abordagens grupais e individuais, bem como durante as entrevistas 

e visitas domiciliares. Para dar conta das demandas que se apresentam no território, 

o profissional de Serviço Social utiliza instrumentos técnico-operativos. Nesse sentido, 

instrumentos e técnicas são reconhecidos: 
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[...] como partes constitutivas do instrumental de intervenção, 
entendendo por instrumental um conjunto articulado de 
instrumentos e técnicas que formam uma unidade orgânica e que 
articulados a outros elementos efetivam a ação profissional 
(SANTOS, 2005, p. 4). 

 
As formas de acesso ao CRAS são de famílias referenciadas territorialmente 

que estão inseridas, em especial, em famílias em processo de reconstrução de 

vínculos, de autonomia, famílias de crianças, adolescentes, jovens e idosos inseridos 

em serviços socioassistenciais, territorialmente referenciadas no CRAS. Famílias que 

recebem Benefício de prestação Continuada, famílias inseridas em programas de 

transferência de renda. Ainda podem ter acesso ao CRAS por procura espontânea, 

por busca ativa, por encaminhamentos da rede socioassistencial ou 

encaminhamentos de demais políticas públicas. 

Já os Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

indivíduos PAEFI, são programas de orientação e acompanhamento a famílias com 

um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Visa 

atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos e a preservação de 

vínculos. Estes serviços são ofertados por meio do CREAS, que prevê ações 

direcionadas a usuários que sofreram violência ou ruptura de vínculos familiares. Os 

usuários são famílias que possuem violação de direitos em decorrência de violência 

física, psicológica ou negligência, violência sexual, abuso ou exploração, afastamento 

do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de 

proteção. 

As formas de acesso por encaminhamentos dos serviços de proteção e 

vigilância social, das demais políticas públicas setoriais, dos órgãos de Garantia de 

Direitos e do Sistema de Segurança Pública ou mesmo demanda espontânea. 

O Serviço Especializado em Abordagem Social é um serviço ofertado de forma 

continuada e programada, com objetivo de assegurar o trabalho social de abordagem 

e busca ativa que identifique nos territórios, trabalho infantil, exploração sexual de 

crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. 

Geralmente, os usuários são crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e 

famílias que utilizam as ruas como forma de moradia. Visa buscar a resolução das 

necessidades e promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais. 

Identificar famílias ou indivíduos com direito violados, promover ações para a inserção 

familiar e comunitária. 
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O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC), tem como objetivo promover a atenção socioassistencial e 

acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente (CNAS/Tipificação, 

2009). 

Os usuários são adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 

21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida de 

Prestação de Serviços à comunidade, aplicada pela justiça da Infância e da 

Juventude, ou na ausência desta, pela Vara Cível correspondente. A 

operacionalização deste serviço é necessária à elaboração do Plano Individual de 

Atendimento (PIA), com a participação do adolescente e da família, contendo os 

objetivos e metas a serem alcançados durante o cumprimento da medida. Os objetivos 

para o futuro bem como as necessidades e interesses do adolescente 

(CNAS/Tipificação, 2009). 

Outro serviço ofertado é o Serviço de Proteção Social Especial para pessoas 

com deficiência, idosas e suas Famílias sendo um atendimento especializado a 

famílias com deficiência e idosos com algum grau de dependência, ou que tiveram 

suas limitações agravadas por violações de direitos como: exploração da imagem, 

isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias entre outras. Este serviço tem 

como finalidade promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria de qualidade 

de vida dos participantes. A equipe deve ser específica e habilitada para a prestação 

de serviços especializados a pessoas em situação de dependência que requeiram 

cuidados permanentes ou temporários (CNAS/Tipificação, 2009). 

Na concepção do documento supracitado, os usuários desses serviços são 

pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e familiares, os 

objetivos principais são promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de 

pessoas com deficiência e idosas com dependência, desenvolver ações 

especializadas para a superação das situações violadoras de direitos, promover 

acesso a benefícios, entre outros. 

          Além disso, também é ofertado o Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua, que é direcionado a pessoas que utilizam as ruas como espaço de 

moradia ou sobrevivência. Tem o objetivo de assegurar atendimento e atividades 

direcionadas para o desenvolvimento e fortalecimento de vínculos interpessoais ou 
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familiares que deem oportunidade a novos projetos de vida.        Quem utiliza esse 

serviço são jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de 

moradia. Dentre os objetivos estão a construção de novos projetos de vida e a 

contribuição para restaurar e preservar a integridade e autonomia da população em 

situação de rua. Sua abrangência é municipal (CNAS/Tipificação, 2009).  
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4 PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NO 

MUNICÍPIO DE CAÇADOR – SANTA CATARINA.  

 

 Este capítulo é destinado à apresentação da realidade social onde foi realizada 

a pesquisa e os estágios supervisionados em Serviço Social. Torna-se importante 

destacar as características dessa realidade, em especial do município de Caçador-

SC, buscando contextualizar a prática de estágio e da pesquisa num recorte social 

específico. 

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC 

 

De acordo com Brasil (2018, web), por meados de 1800, antes de Caçador se 

tornar município, a região do alto Vale do Rio do Peixe era uma grande floresta de 

mata fechada. Os primeiros habitantes foram os indígenas. Posteriormente, no início 

do século XIX, chegaram os caboclos oriundos da miscigenação de portugueses e 

espanhóis com os nativos Kaigang e Xockleing. 

Eram conhecidos como mateiros e viviam da sua própria subsistência, através 

da extração de erva-mate, pinhão e pequenas criações de animais. Já nas regiões 

vizinhas como Campos Novos e Nossa Senhora dos Prazeres das Lages ao sul, e 

São João de Cima, Irani e Palmas ao norte viviam em pleno desenvolvimento. 

Localizada no meio dessas regiões de campos, Caçador acabou se tornando 

rota de passagem das tropas que faziam o caminho Rio Grande do Sul-São Paulo. 

Em torno de 1850 chegou outra parte da população, pois a Lei das Terras viabilizou a 

instalação de pequenas e médias propriedades. Distante das duas capitais, 

Florianópolis e Curitiba, Caçador teve lento desenvolvimento. As vilas e fazendas 

eram ligadas por estradas abertas na mata, pelos tropeiros. 

Em 1881, o município de Campos Novos se dá conta da   importância dessa 

região e incentiva Francisco Corrêa de Mello a garantir as posses de terras devolutas 

do Alto Vale do Rio do Peixe. Juntamente com a esposa e 10 filhos, Correa de Mello 

funda a Fazenda Faxinal do Bom Sucesso. 

Registros mostram que a sede inicial da fazenda era onde hoje se localiza a 

parte alta do Bairro Berger. Sem condições de promover o desenvolvimento da região, 

por ser mata fechada, Correa de Mello, passa a viver da própria subsistência, mais 

precisamente da caça. 
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Em 1887 Pedro Ribeiro, e em 1891, Tomaz Gonçalves Padilha, vieram para a 

região. Este último era cunhado de Correa de Mello e se estabeleceu na região onde 

hoje é o distrito de Taquara Verde. 

Em 1907 a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul começa a ser 

construída em território catarinense. Margeando o Rio do Peixe, os trilhos chegam à 

Fazenda Faxinal do Bom Sucesso, onde se fez necessária a construção de uma ponte 

para a passagem do trem sobre o rio. 

Parte importante da história é que no ano de 1909 pode ter surgido o nome 

Caçador, embora não se tenha registro oficial. Acredita-se que a construção da ponte 

sobre o Rio Lageado Simeão trouxe inúmeros engenheiros e operários para a região, 

encontrando aqui os donos das terras. 

Exímio Caçador de pacas, antas e veados, ele passou a vender a carne e a 

pele dos animais para os trabalhadores da ponte, sendo que o local ficou conhecido 

ficou conhecido popularmente como Rio Caçador. Posteriormente, foi inaugurada a 

Estação Ferroviária que levou o nome de “Estação Rio Caçador”. 

Com a inauguração em 5 de maio de 1910 da Estação Ferroviária de “Rio 

Caçador”, começam a chegar os primeiros imigrantes, a maioria descendente de 

italianos e alemães vindos do Rio Grande do Sul em busca de terras férteis e baratas. 

Porém, o processo de colonização é de certa forma interrompido pela ocorrência da 

Guerra do Contestado (1912 - 1916). 

Após esse período de conflitos, outros colonizadores de origem europeia foram 

se estabelecendo ao longo dos trilhos na então Vila de Rio Caçador como poloneses, 

ucranianos, espanhóis e portugueses. Do oriente médio vieram os sírio-libaneses. Em 

1918, instalou-se a primeira agência postal e no mesmo ano a primeira serraria 

Tortatto-Gioppo. 

Na década de 20 mais imigrantes chegam à próspera Vila Rio Caçador que tem 

na estrada de ferro seu principal atrativo. Na economia surgem as primeiras serrarias 

que se instalam nas proximidades dos trilhos e passam a explorar a madeira nativa 

encontrada em abundância na região. 

Em 1924 é construída a Ponte Coberta de Madeira sobre o Rio do Peixe ligando 

o Distrito de Rio Caçador com o Distrito de Santelmo, este último pertencente ao 

Estado do Paraná, mais precisamente ao município de Porto União da Vitória. 

Iniciativa do empresário Antônio Bortolon, auxiliado pelas famílias Sorgatto, 

Ferreira e Bento, a Ponte de Madeira foi de fundamental importância para o 
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desenvolvimento de Caçador, pois a união entre os dois distritos formou uma mesma 

cultura entre os moradores, fato que posteriormente contribuiu para a formação de um 

único município. 

Com todo esse progresso os dois lados passam a se desenvolver 

paralelamente. Há o interesse na venda de terras e os primeiros lotes comercializados 

o foram no Santelmo. “Este fato pode ser observado até hoje, pois neste lado se 

encontram os bairros mais antigos da cidade como Bairro dos Municípios e Sorgatto. 

Até mesmo a presença de agricultores de origem italiana é quase que predominante 

na margem direita do Rio do Peixe”, comenta Júlio Corrente. 

Já no lado Rio Caçador, onde atualmente é o Centro da cidade, Francisco 

Correa de Mello divide as suas terras em lotes e passa a negociá-las principalmente 

para serrarias e comerciantes. Até hoje se percebe que a grande maioria desses 

estabelecimentos está localizada na margem esquerda do Rio do Peixe. 

Em 1928, o distrito de Santelmo torna-se território catarinense quando passa a 

pertencer à Porto União. A partir daí muitos estabelecimentos comerciais se 

instalaram na Rua José Boiteux e no Santelmo. Um fato curioso no início da década 

de 40, narrado por Domingos Paganelli, foi que uma Lei Federal da época, dizia que 

não poderia existir dois nomes iguais para municípios brasileiros, sendo que o nome 

Caçador já existia em um município do estado de São Paulo. Segundo a Lei, o 

município mais velho ficaria com o nome, sendo então se cogitada a mudança do 

nome de Caçador, em Santa Catarina. 

A sugestão para uma nova nomenclatura veio de Manoel Siqueira Bello. 

Caçanjurê seria o nome do município. Domingos Paganelli sugeriu que fosse 

consultado o departamento de Geografia e Estatística do Governo Federal, a fim de 

comprovar que o nome estava vinculado à criação da estação ferroviária Rio Caçador, 

inaugurada em 1910. Assim feito, foi comprovado que Caçador, em Santa Catarina, 

tinha o nome há mais tempo, fato que estabeleceu definitivamente o nome. 

Na década de 40 o setor madeireiro torna-se a marca de Caçador para o 

mundo, que fica conhecido como o maior produtor de pinho da América do Sul, e a 

Capital Brasileira da Madeira. Calcula-se que nesta década foram mais de 4,5 milhões 

de pinheiros serrados sendo 70 mil dúzias de tábuas por mês. 

Outro reconhecimento alcançado por Caçador foi o de maior produtor de vinhos 

de Santa Catarina, título que durou até 1944 quando Caçador cedeu os distritos de 

Vitória e São Luiz para a criação do município de Videira. 
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No entanto, consequências indiretas da 2ª Guerra Mundial (1939-1945) 

impedem um progresso maior em questão de infraestrutura no município de Caçador, 

que viria a ter seu auge de desenvolvimento na década seguinte. 

Os anos 50 foram mais expressivos para o desenvolvimento de Caçador, que 

ainda recebe várias famílias vindas de diversos lugares. Na agricultura, a produção 

de trigo e uva, facilmente escoada pela estrada de ferro, atinge seu auge e começa a 

gerar lucro bastante significativo. O ramo madeireiro continua predominante com 

cerca de 200 serrarias existentes na cidade nesta época. A maioria da madeira 

utilizada na construção de Brasília, entre 1957 e 1960, é proveniente de Caçador. 

A Catedral São Francisco de Assis é inaugurada em 1959, depois de 20 anos 

de construção.  São implantadas três agências bancárias, Banco Nacional do 

Comércio, Banco da Indústria e Comércio de Santa Catarina S/A e Banco Meridional 

da Produção S/A. A população, de pouco mais de 15 mil habitantes, já tinha a sua 

disposição uma agência dos Correios e as principais ruas da cidade estavam sendo 

calçadas. 

Na década de 60 os madeireiros perceberam que a reserva natural da floresta 

de pinhais no município estava esgotando-se e que não tardaria para a crise do ramo 

madeireiro. A partir daí algumas indústrias despontam em outros ramos de mercado, 

como couro e metal mecânico. 

A ponte da avenida que liga o Santelmo com o centro de Caçador é inaugurada 

em 1960, mesmo ano da inauguração do Aeroporto Municipal Carlos Alberto da Costa 

Neves. Em 1964 Osvaldo Olsen fabrica o primeiro trator genuinamente brasileiro, 

acelerando assim, o desenvolvimento na área de máquinas. 

Na década de 70 a crise do ramo madeireiro foi sentida e a floresta de 

araucárias não era mais abundante. Com a devastação em todo território do 

município, muitas serrarias aos poucos foram falindo. 

Outras começaram a investir no reflorestamento de pinus mesmo que ainda 

este tipo de árvore fosse desacreditado pela maioria por ser uma madeira “fraca”. O 

primeiro neste processo é Primo Tedesco que mais tarde recebeu o título de 

comendador da árvore. 

A Indústria Sul brasileira de Calçados S/A (Sulca) é fundada em 1975, pelo 

grupo Berger e ajuda no crescimento econômico da cidade. Já em 1971, é inaugurada 

a Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE), passando para 

Universidade do Contestado e agora, a atual Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
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(UNIARP), tornando-se um marco para a educação superior em Caçador. Em 1976, 

inicia a construção do hospital Maicé e em 1978, os Jogos Abertos de Santa Catarina 

são realizados em Caçador. 

No início desta década, a empresa Sulca estava no auge de sua produção e 

gerava em torno de 3.500 empregos diretos e indiretos. Inúmeros ateliês surgiram na 

cidade e em municípios vizinhos. “A Sulca iniciou sua decadência em 1988 porque 

teve problemas administrativos e não soube acompanhar a política e mercado 

mundial, vindo a fechar as portas em 1991 e causando um desemprego em massa no 

município”, declara Júlio Corrente. 

No ramo madeireiro, com leis ambientais mais exigentes, o Ibama passa a 

fiscalizar as serrarias. O reflorestamento do pinus foi a solução encontrada vindo a 

cobrir esta lacuna e tornando-se a salvação de algumas madeireiras que absorvem o 

reflorestamento. 

Com o início do corte das áreas reflorestadas as indústrias começam a 

beneficiar a madeira produzindo móveis, papel e papelão. No ano de 1983, ocorre o 

maior dos desastres naturais em Caçador. A enchente afeta várias famílias e deixa a 

cidade isolada por algum tempo. Pontes foram carregadas, inclusive a Ponte Coberta 

de Madeira, que foi reconstruída em 1985. 

Com a chegada dos japoneses na década de 70, a técnica da produção do 

tomate – também produziam pêssego, ameixa e flores - foi assimilado pelos 

agricultores locais. A partir da década de 80 o tomate passa a fazer parte significativa 

da economia de Caçador chegando a ser o maior produtor do Sul do Brasil. 

Outro setor em que Caçador se destaca nesta década é nos transportes. O 

pouco investimento na malha ferroviária e a construção de trechos de asfalto (Caçador 

– BR 116 em 1976, Caçador – BR 153 em 1983 e Caçador – Videira em 1985) 

incentiva ainda mais a prestação de serviços de transporte e destacam-se empresas 

como Reunidas e Transrodace. 

Nos anos 90, a indústria tem um crescimento acelerado novamente, sendo que 

as madeireiras passam a exportar mais, colocando Caçador com um dos principais 

exportadores de Santa Catarina. Na agricultura, o tomate passa a ser o principal 

produto agrícola cultivado. Destaque para o setor de confecções e a área plástica que 

começa a despontar, esta última impulsionada pela criação da empresa Maxiplast em 

1988. 

O comércio também se fortalece e lojas de fora começam a se instalar e investir 
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em Caçador. “Na minha visão este foi um marco significativo que além de aumentar a 

oferta de produtos, mudou o pensamento dos comerciantes locais levando-os a 

investirem em novidades”, diz Júlio Corrente. 

O trânsito passa por várias melhorias e novas indústrias de pequeno e médio 

porte surgem. Um dos fatos negativos é a paralisação definitiva do transporte 

ferroviário, deixando somente na memória, até hoje, os trilhos e peças no Museu do 

Contestado. 

O ano 2000 começa com modificações profundas na economia caçadorense. 

Muitas empresas começam a sua recuperação da enorme quebra que atingiu todo o 

país. Somado a isso, beneficiam-se pela fragilidade da Argentina, acometida por uma 

imensa crise, liberando o mercado exportador. 

O tomate tem os seus altos e baixos, sendo que no início da década, os 

produtores conseguem obter preços ótimos. Contraposto a isso, são surpreendidos 

posteriormente com uma enorme produção de São Paulo e Goiás, o que quebra 

muitos produtores. 

Com a alta do dólar, as empresas são beneficiadas com as exportações, 

principalmente da madeira, o que vem sendo diminuído com o tempo, chegando em 

2008, com muitas indústrias dispensando funcionários pela baixa da moeda 

americana. 

Por outro lado, a abundância de matéria prima, como a madeira de 

reflorestamentos, faz com que novas e grandes empresas demonstrem interesse em 

se instalar em Caçador. Um exemplo é a indústria de compensados de madeira 

Guararapes, que em 2008, colocou em funcionamento o Parque Industrial. 

Com os incentivos para se implantar pequenas empresas, começam a surgir 

as micro, que geram diversos postos de empregos. Isso impulsiona ainda mais a 

economia de Caçador, que chegou, em 2004, a ser a 14ª economia do Estado. 

Com o aumento das compras, muitas lojas de grandes redes começam a 

investir em Caçador. Depois da saída da Berlanda, que volta em 2007, o Ponto Frio 

vem ser uma das primeiras a abrir as suas portas. A maior de todas, a Casas Bahia, 

trabalha por pouco mais de um ano em Caçador, mas fecha as suas portas por causa 

da inadimplência. Mesmo assim, outras lojas importantes, como a Magazine Luiza e 

a já conhecida dos caçadorenses, Pernambucanas, instalam-se aqui, oferecendo 

grandes oportunidades de emprego e compras. E outra instalação de peso foi da rede 

de supermercados Super Pão. 
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Hoje, o crescimento da cidade é visível em todos os cantos, com a construção 

civil em alta, o movimento intenso de pessoas e veículos. A educação também foi 

sendo priorizada, com a instalação de novas escolas, a criação da UNIARP, bem 

como um polo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Instituto 

Federal de Santa Catarina (IFSC), Serviço Social de Santa Catarina (SESC) e mais 

instituições de ensino superior. 

No esporte, destaque para o time de futsal feminino que trouxe diversas 

conquistas a nível nacional para Caçador. Além destes, o Caçador Atlético Clube, que 

fez reviver o futebol de campo no município e a importante colaboração do Colégio 

Marcos Olsen na implantação das escolinhas de base 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DE CAÇADOR-SC 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação está diretamente 

vinculada à Prefeitura Municipal de Caçador-SC. Por meio de leis específicas, a 

secretaria foi criada e atualmente recebe esta denominação. Está localizada na 

Avenida Santa Catarina nº 513, Centro da cidade de Caçador. Todavia, no passado, 

chama-se Secretaria Municipal de Bem-Estar Social e Habitação, nome este ligado às 

práticas assistencialistas muito comuns nos municípios brasileiros no passado. 

A referida secretaria executa a política municipal de assistência social, visando 

amparar e proteger famílias, crianças, adolescentes, idosos, e pessoas com 

deficiência, promovendo a integração, divulgando direitos e executando serviços 

socioassistenciais direcionados a este grupo. 

Composta pela gestão e seus equipamentos de proteção social básica (CRAS) 

e especial (CREAS e unidades de acolhimento) e conta com equipes de referência, 

ainda não suficientes para as demandas que se apresentam no dia a dia. Em termos 

de vigilância socioassistencial, há pouco tempo foi implementada e ainda passa por 

adaptações e efetivação. A vigilância socioassistencial conta com uma assistente 

social, que coordena os trabalhos e promove o controle da qualidade dos serviços 

prestados à comunidade. 
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4.3 IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MUNICÍPIO DE 

CAÇADOR-SC 

 

  O presente capítulo é destinado à caracterização do processo de implantação 

da vigilância socioassistencial no município de Caçador-SC. Neste capítulo são 

apresentados os dados coletados durante a pesquisa e são apontadas as análises 

realizadas com intuito de compreender o objeto da pesquisa. 

         

4.3.1 Apresentação dos dados 

 

A presente pesquisa contou com a participação de três assistentes sociais da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação do Município de Caçador. O 

retorno dos questionários atingiu 100%, pois as três participantes que receberam os 

questionários, os responderam prontamente. Considera-se que o número de 

assistentes sociais que participaram da pesquisa foi significativo, uma vez que 

abarcou praticamente o número total de assistentes sociais que estiveram envolvidas 

na implantação da vigilância socioassistencial no município de Caçador. Os dados 

coletados na presente pesquisa foram utilizados para atingir os objetivos da pesquisa 

e responder o problema de pesquisa. Nesta etapa, apresentam-se os resultados da 

pesquisa, os quais relacionam-se às cinco perguntas utilizadas no próprio questionário 

de coleta de dados. O questionário continha cinco perguntas, que seguem abaixo, 

com as respostas dos participantes da pesquisa, descritas de forma fidedigna, 

conforme apresentadas nos questionários, para em seguida serem analisadas. 

Optou-se, metodologicamente, por nominar as participantes da pesquisa como 

Entrevistada A, Entrevistada B e Entrevistada C, compilando-se as respostas 

apresentadas nos questionários e mantendo-se o anonimato das assistentes sociais 

que participaram da pesquisa. Para melhor compreender os resultados, optou-se por 

analisar os dados de forma interpretativa e à luz da literatura vigente sobre o tema, 

considerando uma questão de pesquisa em cada momento da análise. 

Apresentam-se a seguir as questões da pesquisa, suas respostas na íntegra e 

suas respectivas análises: 
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Questão 1: Etapas do processo de implantação da vigilância socioassistencial 

em Caçador/SC. 

Entrevistada A Primeira etapa, a partir da construção do PPA, vigência 2014/2017, meta vigilância 
socioassistencial, implantação da Lei do SUAS, metas do aprimoramento, a 
vigilância socioassistencial, tem como foco contribuir para a superação de 
inconsistências identificadas na efetivação da Política de Assistência Social. 

Entrevistada B Inicialmente a gestão buscou capacitações para toda equipe com profissionais 
renomados na área de Assistência Social para dar a todos a visão do que seria a 
vigilância socioassistencial, logo em seguida buscamos dados junto a Secretaria 
de Estado e MDS e logo em seguida montamos um esboço da Lei do SUAS em 
nosso município e começamos o processo de articulação e convencimento das 
autoridades políticas do município para aprovação desta lei, pois com a lei 
aprovada e constando a vigilância socioassistencial teríamos a garantia que este 
departamento não seria extinto para os próximos mandatos. Durante este processo 
iniciamos o monitoramento dos dados CADunico, do IDCRAS e de Habitação com 
reuniões com gestores de cada área e com todos os técnicos apontando as 
distorções e os pontos positivos. 

Entrevistada C Ao assumir o trabalho no setor da vigilância socioassistencial, deparei-me com uma 
realidade de trabalho totalmente diferente daquilo que estava habituada. O trabalho 
de assistente social na vigilância socioassistencial é voltado para os processos de 
pesquisa, monitoramento e avaliação exclusivamente. A vigilância 
socioassistencial no município de Caçador ainda está em implantação. Existem 
muito a se efetivar ainda para se afirmar que a vigilância está implantada, de fato. 
Isso porque a função profissional que eu desempenho se confunde e se mistura 
com funções de gestão que não são específicas de Vigilância, exemplo disso é a 
atribuição de alimentação dos sistemas de informação que são de minha 
responsabilidade (e que consomem grande parte do tempo), mas que são funções 
atribuídas a vigilância socioassistencial. Compreendo que um importante passo 
dado pela vigilância socioassistencial foi a construção do Plano Municipal de 
Assistência Social, com vigência entre 2018 a 2021, o qual foi elaborado utilizando-
se de instrumentos específicos e que apresentam um diagnóstico social do 
município, bem como dos Serviços socioassistenciais disponíveis, demostrando 
que temos grande defasagem na oferta de atendimento ao público caçadorense, 
no que se refere à assistência social, mas também em outras políticas setoriais. 

 

Inicialmente investigou-se sobre o processo e as etapas de implantação da 

vigilância sociassistencial no municipio de Caçador-SC. Esta questão tornou-se de 

fundamental importância no escopo da pesquisa, pois retrata os passos iniciais que 

foram dados com o objetivo de implantar a vigilância socioassistencial, importante 

ferramenta de pesquisa e monitoramento da qualidade dos serviços 

sociaoassistenciais prestados à comunidade. A entrevistada A apontou duas etapas 

fundamentais, sendo a construção do Plano Municipal de Assistência Social e a 

efetivação da Lei do SUAS no município. Já a entrevistada B focou sua atenção nas 

capacitações que foram buscadas pela gestão para garantir a implantação da 

vigilância socioassistencial e a elaboração da Lei do SUAS, que garantiu a efetivação 

da vigilância sociassistencial enquanto política pública estatal, evitando-se que 

autoridades futuras possam interromper ou fragmentar esse serviço no munícipio. A 
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entrevistada B também destacou a importância da articulação política nesse momento 

de efetivação da lei do SUS.  

Segundo a entrevistada B “começamos o processo de articulação e 

convencimento das autoridades políticas do município para aprovação desta lei.” 

Nesse sentido, é relevante ressaltar que a boa vontade e a bagagem científica dos 

profissionais de serviço social e de outras áreas técnicas do conhecimento não é 

suficiente quando se trata de efetivação das políticas públicas. A articulação política 

surge como uma alternativa de garantia de que os programas, projetos e/ou serviços 

criados não sucumbam futuramente aos caprichos político-partidários.  

Outro aspecto ressaltado pela entrevistada B diz respeito às reuniões com 

gestores e técnicos para dar início ao monitoramente dos dados de atendimentos 

realizados no município de Caçador-SC. Assim, percebe-se certo direcionamento para 

um processo de construção interdisciplinar da vigilância socioassistencial, visto que 

outros técnicos de outras área também participaram direta ou indiretamente desse 

processo democrático de construção da política pública.  

Nesta lógica, a entrevistada C ressaltou que “um importante passo dado pela 

vigilância socioassistencial foi a construção do Plano Municipal de Assistência Social, 

com vigência entre 2018 a 2021.” Destacou, neste processo, a utilização de 

instrumentos específicos que garantiram a realização de um diagnóstico social do 

município e dos serviços socioassistenciais disponíveis. Ainda em relação a esta 

questão, chama a atenção o fato da entrevistada C apontar que “a vigilância 

socioassistencial no município de Caçador ainda está em implantação.” Acredita que 

muito ainda precisa ser feito para que a vigilância sociassistencial seja concretizada e 

realmente compreendida como ferramenta de pesquisa, monitoramento e avaliação. 

Expressa sua preocupação em relação ao fato de se confundir o papel da assistente 

social que atua na vigilância sociassistencial com outros profissionais da área que 

realizam atendimentos à comunidade e outras atividades ligadas à gestão.  

Neste contexto de entendimento das atribuições de cada ator na gestão da 

política do SUAS, Couto (2009, p. 213) aponta que: 

     

Um dos grandes desafios da gestão da política social consiste em definir os 
seus elementos básicos que deverão apontar para concretização do SUAS. 
Entre eles, têm enorme relevância a legislação e as normas operacionais e 
técnicas construídas no seu processo de implantação e implementação. O 
amplo conhecimento da LOAS, da PNAS/2004 e da NOB/SUAS é 
fundamental para o processo de gestão.   
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Fica evidente a necessidade de todos os atores do SUAS, incluindo com 

primazia os gestores, conhecerem profundamente os documentos norteadores de 

toda a política de assistência social. A LOAS, a NOB/SUAS e PNAS são documentos 

de estudo obrigatório para todos aqueles que ousarem assumir cargos de gestão na 

assistência social.  

Em relação ao que consta no Plano Municipal de Assistência Social, quando se 

trata dos indicadores de monitoramento e avaliação, destaca-se que, “para a 

realização do Monitoramento e Avaliação, o setor de Vigilância Socioasssistencial, 

juntamente com os diretores e técnicos dos Serviços Socioassistenciais farão análise 

dos números de atendimento a partir do Registro Mensal de Atendimento (RMA) 

estabelecendo comparação com as metas pactuadas e previstas para o atendimento.” 

Imprescindível, neste momento, sublinhar que a preocupação da entrevistada C é real 

e atinge o contexto do documento em análise. Como poderá um técnico da área do 

Serviço Social pesquisar, monitorar e avaliar, envolvendo outros atores sociais como 

diretores e técnicos dos serviços socioassistenciais, se além dessa demanda, ainda 

precisa atender a comunidade e dar assessoria aos programas, projetos e serviços 

socioassistenciais?  

A criação da área da Vigilância Socioassistencial, segundo a NOB/SUAS 

(2012) se faz de responsabilidade dos órgãos gestores da política de Assistência 

Social e deve ser estruturada a nível municipal, estadual e federal. Dessa forma, 

dados municipais contribuem para o planejamento e re(direcionamento) das ações no 

âmbito estadual e federal, bem como possibilita a sistematização nacional de 

informações coletadas pelos CRAS e CREAS e a disponibilização pública de 

informações. Para tanto, a adoção de sistemas de informação se faz imprescindível 

(FARIAS, 2010). 

Acredita-se que o próximo passo deverá estar voltado à sensibilização dos 

gestores e outros profissionais da assistência social para que organizem uma equipe 

específica e exclusiva para tratar de interesses da pesquisa, monitoramento e 

avaliação, processos ligados exclusivamente à vigilância sociassistencial no 

município de Caçador-SC. Considera-se uma fragilidade da política pública o fato da 

imcompreensão geral e, principalmente dos gestores, do real papel da vigilância 

sociassistencial no SUAS. 

É susbtancial destacar, neste contexto, aspectos relevantes da Lei nº 

3331/2016, a qual dispõe sobre o SUAS em Caçador-SC. Em seu art. 9º, a referida lei 



59 
 

trata da gestão do SUAS no município e aponta em seu inciso “IV-Vigilância 

Socioassistencial e Planejamento-Cadastro Único e Programa Bolsa Família, 

monitoramento e avaliação, indicadores sociais e gerenciamento dos sistemas de 

informação.” Fica evidenciado, neste artigo, que a vigilância sociassistencial faz parte 

da gestão do SUAS, mas isso não significa que um técnico do Serviço Social possa 

ser o único responsável por administrar todas as demandas que emanam desse 

artigo.  

Ao consultar o Plano Municipal de Assistência Social do município de Caçador-

SC, no que tange aos recursos humanos disponíveis à política de assistência social, 

não foi encontrada referência aos recursos humanos disponíveis à própria vigilância 

sociassistencial. Apenas há referência aos profissionais do órgão gestor. Entende-se, 

então, que os recursos disponíveis à vigilância sociassistencial são os mesmos 

disponiblizados ao órgão gestor. Essa imparcialidade detectada no Plano Municipal 

de Assistência Social em relação aos recursos humanos próprios poderá tornar-se um 

problema a ser gerenciado futuramente pelos gestores.   

No tocante ao processo e etapas de implantação da vigilência socioassistencial 

no município de Caçador-SC, denota-se que há convergência nas respostas das três 

entrevistadas. Conclui-se que as principais etapas desse processo foram as 

capacitações realizadas, a articulação política, a criação da Lei do SUAS e a 

construção coletiva do Plano Municipal de Assistência Social.  

 

Questão 2: Papel da vigilância socioassistencial no âmbito dos serviços 

ofertados pelo SUAS. 

Entrevistada A O papel da vigilância socioassistencial é produzir, organizar dados, planos, 
levantamento de indicadores, informações e análises que contribuam para 
efetivação do caráter preventivo e proativo da política de assistência social, ou seja, 
a construção do diagnóstico dos serviços, benefícios, programas e projetos, auxiliar 
no planejamento e na organização das ações realizadas nos diversos territórios. 

Entrevistada B A vigilância socioassistencial deve produzir e organizar todos os dados, 
indicadores e informações, realizando análises que contribuam para a efetivação 
do caráter preventivo e proativo da política de assistência social, para a redução 
dos agravos, para melhoria e oferta de serviços, fortalecendo a capacidade de 
proteção social além da Defesa de Direitos da política de assistência social. 

Entrevistada C O papel da vigilância socioassistencial é construir diagnósticos sociais 
apresentando às demandas prioritárias, bem como apontar as perspectivas de 
demandas futuras e monitorar o atendimento prestados pelos serviços 
socioassistenciais, identificando se estes atingem metas e garantem o direito à 
população adequadamente, Além de servir à gestão como assessoramento para 
que se criem serviços (ou fechem serviços) que venham de encontro às 
necessidades da população local. 
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Em relação ao papel da vigilância sociassistencial no âmbito dos serviços 

ofertados pelo SUAS, a entrevistada A ressaltou que a vigilância sociassistencial 

nasceu com o intuito de “produzir e organizar todos os dados, indicadores e 

informações, realizando análises que contribuam para a efetivação do caráter 

preventivo e proativo da política de assistência social [...].” Compreende que a 

produção e sistematização de dados contribui, sobremaneira, para ao planejamento e 

a organização de ações preventivas nos diversos territórios do município. 

Denota-se que a entrevistada A tem compreensão do real papel da vigilância 

sociassistencial. No art. 19 da Lei nº 3331/2016, “a Vigilância Socioassistencial é um 

dos instrumentos da gestão para auxiliar no planejamento e ações e das proteções da 

assistência social [...].” A lei supracitada corrobora a versão apresentada pela 

entrevistada A, quando aponta  o planejamento das ações de assistência social como 

imprescindível para a efetivação da política de assistência social.  

No tocante a esta questão, a entrevista B destacou, da mesma forma, que a 

vigilância socioassistencial “deve produzir e organizar todos os dados, indicadores e 

informações[...].”, o que está implícito na lei municipal e, em contrapartida, nos 

documentos federais norteadores. Nesta mesma lógica, Koga (2013, p. 56), afirma 

que “a construção de mapas de vulnerabilidade social e o conhecimento sobre as 

populações vulneráveis propõe à Política de Assistência Social tratar a cidade e seu 

território como chão da política pública, permitindo perceber o território como mais um 

instrumento do social.”  

A entrevistada C, não distante das respostas das demais entrevistadas, 

ressatou que “o papel da vigilância socioassistencial é construir diagnósticos sociais 

apresentando às demandas prioritárias [...]”. Destacou que os diagnósticos sociais são 

fundamentais para a abertura ou mesmo fechamento de serviços socioassistenciais 

ofertados no município.  

Vê-se que todas as entrevistadas possuem conhecimento sobre o real papel 

da vigilância sociassistencial no município. Acredita-se que, pelo fato de as 

entrevistadas serem assistentes sociais atuantes no município e por terem participado 

da elaboração da Lei do SUAS e da construção do Plano Municipal de Assistência 

Social, seus conhecimentos estão em consonância com os documentos legais.  

Segundo Farias (2013) a Vigilância Social é estruturada basicamente no 

sentido de compreender os riscos e as vulnerabilidades existentes, e a padronização 

dos serviços [...]”. Ambas as entrevistadas retrataram o papel de reunir dados e 
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informações, realizar pesquisas que promovam um planejamento integrado com a 

realidade territorial. Isso confere um caráter estritamente ligado ao que Farias (2013) 

ressalta, ou seja, conhecer os riscos e as vulnerabilidades existentes favorece a 

implantação da política de assistência social de forma realista e focada nos interesses 

dos usuários. 

Consta no Plano Municipal de Assistência Social que “a política de assistência 

social é cada vez mais primordial à realidade Caçadorense por tratar-se de uma 

política de proteção social [...].” Sabe-se que a proteção social jamais será atingida se 

as ações socioassistenciais não forem absolutamente integradas e pautadas em 

diagnósticos sociais que apontem as vulnerabilidades e riscos dos usuários. Aí reside 

o papel da vigilância sociassistencial, bem compreendido pelas entrevistadas, sendo 

o de promover informações que promovam um planejamento social eficaz e plausível 

de ser implementado.  

 

Questão 3: Atividades profissionais desenvolvidas pelo profissional de Serviço 

Social na gestão, especificamente na vigilância socioassistencial. 

Entrevistada A O profissional que está na área da vigilância socioassistencial deve ter uma visão 
da totalidade para desenvolver métodos e meios para identificar quais famílias se 
encontram em maior vulnerabilidade no interior de cada território, permite traçar 
melhores ações estratégicas para prevenção e para redução de agravos, 
contribuindo para o planejamento, gestão e execução da política de assistência por 
meio de seus serviços e benefícios, objetivando sempre o fortalecimento da função 
de proteção social do SUAS. 
Deve produzir e sistematizar informações, construir indicadores e índices dos 
territórios das situações de risco e vulnerabilidade social, que incidem sobre 
famílias e sobre indivíduos, para que possamos planejar e priorizar as ações 
voltadas aos territórios mais vulneráveis. 
Monitoramento contínuo dos padrões de qualidade dos serviços de Assistência 
Social. 

Entrevistada B A Vigilância deve detectar e compreender os dados desenvolvendo sugestões e 
apontamentos aos gestores e técnicos, para isso pode utilizar de pesquisas, 
levantamento de dados, entrevistas, monitoramento “in loco” através de visitas 
técnicas, reuniões técnicas, reuniões em grupo e com a comunidade, além de 
prestar assessoria aos gestores.  

Entrevistada C Estudos da realidade, análise de dados estatísticos (IBGE e CADUNICO) os quais 
apresentam a realidade municipal, para identificação de público prioritário (extrema 
pobreza, famílias do programa bolsa família, beneficiários do benefício de 
prestação continuada). Acompanhamento aos sistemas de informações do MDS e 
o sistema próprio que apresentam os números de atendimento. Reuniões com as 
equipes dos Serviços para alinhamento dos fluxos de atendimento, referência e 
contrarreferência, estabelecimento de metas, identificação dos limites e desafios 
presentes no cotidiano das equipes. Reuniões intersetoriais para discussão de 
processos de atendimento às demandas que são comuns. Assessoramento aos 
diretores e ao CMAS nos assuntos referentes aos Serviços Socioassistenciais. 
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 Em relação às atividades desenvolvidas pelo profissional assistente social que 

atua na gestão, com foco específico na vigilância socioassistencial, a entrevistada A 

apresentou três frentes de trabalho. A primeira se relaciona à compreensão da 

totalidade da realidade para dar conta de “traçar melhores ações, estratégicas para 

prevenção e para redução de agravos, contribuindo para o planejamento, gestão e 

execução da política de assistência por meio de seus serviços e benefícios.” Nesta 

dimensão, na visão apresentada, o profissional assistente social atua diretamente no 

planejamento voltado à execução da política de assistência social  por meio de seus 

benefícios e serviços.  

 Novamente, o planejamento entra em pauta quando se trata da vigilância 

sociassistencial. O planejamento é um importante instrumento de organização e 

efetivação de ações e metas que precisam ser alcançadas, conhecendo a realidade 

social, trazendo melhores resultados no cotidiano profissional. Para sustentar essa 

afirmação, recorre-se a Baptista (2010, p. 31): 

  

O objeto do planejamento da intervenção profissional é o segmento da 
realidade que lhe é posto como desafio, é o aspecto determinado de uma 
realidade total sobre o qual irá formular um conjunto de reflexões e de 
proposições para intervenção. Sua construção e reconstrução permanente 
ocorrem a partir da localização da questão central a ser trabalhada e das 
ideias básicas que nortearão o processo.   
      

A autora é enfática ao afirmar que o planejamento é permanente e merece a 

atenção técnica dos profissionais que atuam na assistência social. A questão central 

é como planejar sem pesquisar e levantar dados que expliquem uma determinada 

realidade? Por isso, a vigilância sociassistencial nasceu com o intuito de promover 

esse processo anterior ao planejamento, que seria a pesquisa e o conhecimento dos 

territórios de risco e vulnerabilidade social, como afirma a entrevista A, quando 

apresenta a segunda frente de trabalho: “produzir e sistematizar informações, 

construir indicadores e índices dos territórios das situações de risco e vulnerabilidade 

social.” Por fim, a mesma entrevistada relata a terceira frente de trabalho, sendo o 

monitoramento da qualidade dos serviços. 

 Nessa mesma perspectiva, novamente contribui Baptista (2010, p.73): 

 
O planejador pretende criar condições para uma intervenção que conduza a 
mudanças significativas, não apenas na singularidade de seu objeto, mas na 
particularidade da situação e na universalidade das relações sociais, deve 
necessariamente procurar superar limites do enfoque situacional para 
identificar prioridades de intervenção, adotando uma visão que não reduza a 
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ação à imediaticidade.    
      

Para manter os padrões de qualidade dos serviços prestados, é preciso 

monitorar as intervenções, sempre procurando pensar numa realidade macrossocial, 

evitando ainda permanecer nas velhas armadilhas da profissão do passado, o 

paradigma “caso, grupo, comunidade”.  

 A entrevistada B volta suas reflexões para o levantamento de informações que 

promovam “sugestões e apontamento aos gestores e técnicos.” Ainda procura 

enunciar alguns instrumentos técnico-operativos que podem ser utilizados para o 

levantamento de informações, como as visitas técnicas e as reuniões. 

 Por fim, a entrevista C relata atividades que permitem identificar o público 

prioritário da assistência social, sendo os usuários em situação de extrema pobreza, 

as famílias do Programa Bolsa Família e os beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). Para tanto, cita como atividades do profissional assistente social 

“os estudos da realidade, análise de dados estatísticos (IBGE e CADUNICO) [...]”. 

Neste sentido, há uma convergência entre as respostas das três entrevistadas, 

havendo destaque para o conhecimento da realidade local.  

 Sistematicamente, é importante ressaltar que o Decreto nº 6135, de 26 de junho 

de 2007, da Presidência da república, em seu art. 2º Art. 2o “o Cadastro Único para 

Programas Sociais - CadÚnico é instrumento de identificação e caracterização 

socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente 

utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo 

Federal voltados ao atendimento desse público.” 

Dessa forma, vê-se que a entrevistada C tem amplos conhecimentos das 

atividades que o assistente social precisa desenvolver na vigilância socioassistencial, 

o que está de acordo com o decreto presidencial citado. 

Ainda ressalta, a entrevistada C, outras atividades desenvolvidas pelo 

profissional assistente social na vigilância sociassistencial: acompanhamento dos 

sistemas do MDS e próprio, reuniões com as equipes de trabalho, reuniões 

intersetoriais e assessoramento aos diretores da assistência social e ao CMDCA. 

Percebe-se que, no conjunto, são várias as atividades a serem desenvolvidas 

pelo assistente social no contexto da vigilância sociassistencial. Isso explica a 

preocupação da entrevistada C na questão anterior que tratou do papel do assistente 

social nesta dimensão. As atividades citadas pelas três entrevistas são diversas, o 
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que denota que o assistente social, neste contexto, não pode realizar outras atividades 

da gestão e/ou atendimento direto aos usuários. 

 
Questão 4: Principais desafios e perspectivas do trabalho do profissional 
assistente social que atua na vigilância socioassistencial na percepção das 
assistentes sociais. 

 

Entrevistada A A compreensão do profissional em fazer uma leitura crítica, diante dos diversos 
dados, indicadores, índices e metas junto à vigilância socioassistencial; 
Estabelecer articulações intersetoriais de forma a ampliar o conhecimento sobre 
riscos e as vulnerabilidades, com base nas normativas existentes e no diálogo com 
as demais áreas temáticas, e monitorá-los por meio de indicadores;  
A execução dos serviços prestados à população em conformidade com a 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 

Entrevistada B Um dos grandes desafios é conquistar a empatia e confiança das equipes para que 
as mesmas compreendam que os apontamentos são para a melhora global dos 
serviços e não falhas individuais, a segunda é o convencimento das gestões para 
que não manipule os dados para favorecer grupos políticos ou equipes, e esclarecer 
ao Gestor Municipal que é necessário conhecer todos os problemas para buscar 
soluções compatíveis com os recursos e a realidade local. 

Entrevistada C O principal desafio é concretizar a vigilância socioassistencial como um “setor 
completo”, ou seja, que existam condições de trabalho para o profissional assistente 
social dedicar-se exclusivamente à Vigilância Socioassistencial, construindo 
instrumentais de trabalho específicos para a elaboração e a atualização de 
diagnósticos sociais. E que estes diagnósticos sociais sejam bem completos e 
aprofundados, no entanto, hoje existem poucos recursos e a assistente social não 
se dedica exclusivamente à Vigilância Socioassistencial. Outro desafio é a 
compreensão por parte da gestão sobre qual o papel da Vigilância Socioassistencial 
e suas contribuições. Infelizmente, ainda hoje, alguns entendem o setor como um 
espaço para “vigiar”, enquanto que a verdadeira atribuição da Vigilância 
Socioassistencial é colocar em processos de aprimoramento da assistência social 
pública. 

  
No que diz respeito aos principais desafios e perspectivas do trabalho do 

profissional assistente social que atua na vigilância socioassistencial, a entrevistada 

A indicou três grandes desafios: a leitura crítica dos profissionais a a partir dos 

indicadores da vigilância, articulação intersetorial e diálogo com as demais áreas 

temáticas, bem como a execução dos serviços de acordo com a normativa da 

tipificação nacional. Percebe-se que são desafios bastante significativos, o que 

comprova que ainda não há uma efetiva implantação da vigilância socioassistencial 

no município de Caçador-SC. Nota-se que há a necessidade de outras áreas técnicas 

se envolverem e entenderem o real papel da vigilância, além de ser necessário seguir 

criteriosamente a tipificação nacional no momento de criar ou remodelar programas, 

projetos e serviços socioassistenciais.  

Sobre a importância da vigilância socioassistencial, Bortoleto; Juliotti e 

Passaura (2015) ressaltam que: 
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Desse modo, a Vigilância pode contribuir seguramente para a superação de 
inconsistências identificadas na efetivação da Política de Assistência Social. 
É imprescindível analisá-la em meio ao intricado processo de estruturação da 
Assistência Social nos municípios e compreender quais os dilemas para a 
sua concretização. A proposta de sua implementação deve estar inserida em 
uma nova perspectiva de gestão, assumida pelos municípios em 
conformidade com a Política Nacional de Assistência Social.   
      

As autoras reforçam a ideia da contribuição da vigilância socioassistencial para 

a efetivação da assistência social nos municípios, destacando a necessidade de se 

conhecer os dilemas que interferem diretamente na sua concretização em cada 

município. Ainda reforçam o fato da implementação da vigilância numa relação estreita 

com a gestão em cada município. Por isso, a necessidade da leitura crítica dos 

profissionais, principalmente gestores, quando se trata do mapeamento de riscos e 

vulnerabilidades. 

Nessa mesma direção, a entrevistada B retrata outros três desafios: a conquista 

da confiança e empatia das equipes de trabalho, o convencimento dos gestores sobre 

a necessidade de não se manipular os dados reais do municípios e o esclarecimento 

do gestor municipal sobre as demandas específicas da realidade local, bem como dos 

recursos disponíveis. Vê-se a preocupação da entrevistada B em relação à adesão 

das equipes de trabalho ao novo modelo de trabalho da vigilância socioassistencial. 

Além disso, surge a preocupação com a fidedignidade dos dados municipais e os 

conhecimentos do gestor da assistência social. Nessa lógica de pensamento, há 

coerência entre o que pensa a entrevistada B e a realidade que, muitas vezes, se 

apresenta nos diversos municípios brasileiros. Infelizmente, há interferência política 

que pode prejudicar a realidade trazida pelos estudos da vigilância socioassistencial. 

Importa aqui novamente frisar que a vigilância socioassistencial é delineada 

por: 

 
[...] constantes estudos territorializados sobre diversas situações de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social vividas por famílias/indivíduos. Assim, 
o aprofundamento desses conceitos é imprescindível para o aprimoramento 
da vigilância social adotada pela PNAS. É preciso discutir que 
vulnerabilidades e riscos são fatores presentes nos territórios que devem ser 
‘cobertos’ por uma Política de Proteção Social de Assistência Social 
(RIZOTTI, 2013, p.133).   
      

Pensando e agindo dessa maneira, estes estudos territorializados apresentam 

a real situação do mapa de riscos e vulnerabilidades, não podendo ser aceita qualquer 

interferência política e/ou de qualquer gestor, no sentido de burlar ou privilegiar 
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programas ou mesmo grupos sociais. Assim, em se tratando disso, cabe ao assistente 

social recorrer ao seu Código de Ética Profissional e agir de forma profissional.  

De forma complementar, a entrevistada C põe em debate outros desafios 

relativos à implantação da vigilância socioassistencial: a organização completa do 

setor da vigilância, melhores condições de trabalho para a assistente social que atua 

no setor, a qualificação dos diagnósticos sociais e o entendimento da gestão sobre o 

papel da vigilância como processo de aprimoramento da política pública da 

assistência social. Na percepção de Bortoleto; Juliotti e Passaura (2015), “a 

implantação da Vigilância implica no amadurecimento e na profissionalização da 

Assistência, pois serão apontadas as vulnerabilidades e as fragilidades a serem 

superadas, propondo o redirecionamento das ações.” Em consonância com as 

pesquisadoras supracitadas estão os desafios apontados pela entrevistada C. É 

perceptível que ainda falta amadurecimento dos gestores e técnicos e 

profissionalização compatível dos mesmos para a completa efetivação do vigilância 

socioassistencial no município.  

Esse desafio não é reconhecido apenas no município de Caçador-SC. Outros 

municípios brasileiros também vivenciam desafios dessa natureza, segundo Bortoleto; 

Juliotti e Passaura (2015): 

 
[...] verifica-se na maioria dos municípios uma resistência camuflada em 
burocracia para a efetivação da Vigilância Socioassistencial, ou até mesmo a 
incapacidade da gestão, no sentido de se posicionar, compreender a 
importância e buscar a implantação do setor que apresentará a direção 
correta a ser seguida, não mais permitindo ações em impressões ou práticas 
antigas disfarçadas com rótulos atuais.   
 

Em síntese, as entrevistadas apresentaram vários desafios que conferem à 

vigilância socioassistencial de Caçador-SC o status de setor em processo de 

implementação, ou seja, processo ainda não findado e que necessita de reflexões por 

parte de técnicos e gestores municipais.  Numa visão otimista, entende-se que o 

primeiro passo ligado à criação da Lei do SUAS e consequente implantação da 

vigilância socioassistencial, já foi dado. Os processos de implementação, formação 

de equipe específica, entendimento e adesão dos atores sociais, condições de 

trabalho cientificamente organizado e qualificação dos diagnósticos sociais 

continuarão em andamento no município.  
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Questão 5: Comentários que as entrevistadas julgaram necessários para esta 
pesquisa e para compreensão da vigilância socioassistencial no âmbito do 
SUAS. 

 
Entrevistada A A vigilância socioassistencial embora avançou em termos conceituais, ainda são 

muitos os desafios no que diz respeito a incorporação conceitual e operacional por 
parte dos profissionais, trabalhadores de assistência social. 

Entrevistada B A vigilância socioassistencial deve ser a base de apoio à gestão com uma visão 
clara e objetiva do contexto municipal, deve buscar e integrar o conhecimento dos 
equipamentos públicos e conveniados, além de avaliar e retroavaliar os serviços 
ofertados e a qualidade destes serviços, além de monitorar a resolutividade das 
demandas apresentadas. 

Entrevistada C A Vigilância Socioassistencial é um espaço sócio-ocupacional e distinto para o 
Serviço Social e a mesma se coloca na contemporaneidade como uma 
oportunidade de fortalecimento da profissão e da política de assistência social. O 
assistente social é um profissional que elabora, planeja, executa e avalia as políticas 
públicas. Infelizmente, muitas vezes ocorre que a execução é estimulada enquanto 
que os demais processos não o são. O assistente social, enquanto profissional 
propositivo, inventivo e comprometido precisa se apropriar dos espaços de 
articulação política e de gestão com propriedade e, usando-se do seu saber 
profissional, apontar direções, pois ele é um profissional capacitado para isso. A 
Vigilância Socioassistencial é um setor novo, e a perspectiva do seu trabalho é 
importantíssima pois aponta para uma realidade onde se vislumbram ações de 
prevenção, ações que serão executadas que se antecipam ao risco e ao agravo 
social. Isso é extremamente necessário, par que a assistência social pare de agir 
como “pronto socorro” e atue na emancipação dos sujeitos sociais. 

 
 Por fim, permitiu-se que as assistentes sociais deixassem seus comentários 

sobre o tema da pesquisa. A entrevistada A foi enfática em comentar que “ainda são 

muitos os desafios no que diz respeito à incorporação conceitual e operacional por 

parte dos profissionais.” Esse comentário corrobora o que foi ressaltado pelas 

assistentes sociais quando questionadas sobre os desafios da implantação da 

vigilância socioassistencial.  

Já a entrevistada B registrou que cabe à vigilância “avaliar e retroavaliar os 

serviços ofertados e a qualidade destes serviços [...].” Mais uma vez há alusão à 

qualidade dos serviços prestados pela assistência social no município, o que vai ao 

encontro das reflexões anteriormente destacadas nesse trabalho. Para haver 

qualidade desses serviços, o monitoramento deve ser eficaz. Consta no Plano 

Municipal de Assistência Social de Caçador, p. 77, alguns indicadores que favorecem 

o monitoramento dos serviços prestados:  

 
Expectativas de atendimento x atendimento efetivado nos serviços; número 
real de profissionais por serviço x número de profissionais alocados nos 
serviços; perspectiva de orçamento, planejamento de contas x real 
executado; metas para atendimento de público prioritário para a assistência 
social x atendimento efetivamente prestado. 
      

Os indicadores apontados no Plano Municipal de Assistência Social são 
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imprescindíveis para garantir que os serviços da assistência social prestados à 

comunidade são eficazes e de qualidade. 

No bojo desse debate, a entrevistada C focou sua atenção no novo espaço 

sócio-ocupacional (vigilância socioassistencial) que o assistente social deve estar 

preparado para assumir. Destaca que “a vigilância socioassistencial é um setor novo, 

e a perspectiva do seu trabalho é importantíssima pois aponta para uma realidade 

onde se vislumbram ações de prevenção, ações que serão executadas que se 

antecipam ao risco e ao agravo social.” Importa sublinhar, em relação a esse 

comentário, que realmente o assistente social precisa se instrumentalizar para ocupar 

esse novo espaço de trabalho.  

Além disso, entra em debate a formação em Serviço Social, a qual precisa 

acompanhar as mudanças na política pública, evitando preparar assistentes sociais 

despreparados para as demandas sociais atuais. Cita a entrevistada C que “o 

assistente social é um profissional que elabora, planeja, executa e avalia as políticas 

públicas”. Essas atividades citadas inclusive pela lei de regulamentação da profissão, 

não são tão simples como aparentam. O profissional que aceitar ou desejar atuar na 

vigilância socioassistencial precisa estar consciente do desafio que estará 

enfrentando.  

 
4.4 O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA VIGILÂNCIA 

SOCIOASSISTENCIAL 

 
            É importante, neste contexto, destacar parcialmente, o Plano Municipal de 

Assistência Social do município de Caçador (2018-2021), o qual tem objetivos e metas 

traçadas para o apontamento a política pública de assistência social no município. 

Este plano é o resultado de um trabalho árduo de uma comissão interdisciplinar de 

profissionais, que contou também com a participação, como colaboradora, da 

estagiária de Serviço Social autora deste trabalho. 

          Optou-se, neste TCC em apresentar parte do diagnóstico socioterritorial do 

município de Caçador/SC, devido a participação na construção do diagnóstico 

enquanto estagiária de Serviço Social na Vigilância Socioassistencial. Foi possível 

acompanhar as etapas da construção, fazer leituras da documentação e elaborar 

gráficos através dos dados coletados. Tendo em vista a necessidade compreender o 

papel e a atuação da gestão na condução da política pública, considerando que todos 
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os programas, projetos e serviços executados passam pelo crivo da gestão e 

dependem do exercício político dos gestores para garantir a qualificação da 

assistência social como espaço de democratização ao acesso dos direitos sociais.  

 

4.4.1 Apresentando o diagnóstico socioterritorial do município de Caçador 

 

O Plano Municipal é um instrumento a serviço do planejamento da política 

pública, em médio prazo, que permite ao gestor municipal um olhar e uma análise sob 

a realidade local de forma articulada com a realidade global.   

Com o intuito de desenvolver o Plano Municipal de Assistência Social (2018-

2021), que servirá para nortear as definições estratégicas na condução da política 

pública de assistência social, faz-se necessário apontar os aspectos da realidade 

social, econômica, cultural e política do município de Caçador, que servirão de base 

para a tomada de decisão, de forma coerente com os anseios da realidade local.  

Neste processo, coloca-se a necessidade da coleta de informações da 

realidade, buscando a construção do diagnóstico socioterritorial, que significa a 

identificação e o detalhamento dos aspectos históricos, sociais, econômicos, 

geográficos, demográficos e culturais que constituem o perfil básico do território. O 

território, neste momento, refere-se ao Município de Caçador.  

No entanto, conhecer a realidade não é um simples exercício de observação, 

nem tampouco de análise quantitativa, pautada em estatísticas e resultados. Portanto, 

“não se deve restringir a coleta de informações apenas a estudos estatísticos, [...] 

mas, exige o estabelecimento de relações, mediações e sistematizações que 

garantem a análise e interpretação desses dados, reveladoras de novos modos de ler 

a realidade como totalidade” (MDS, 2008, p. 34).  

Neste sentido, buscou-se a identificação de dados quantitativos e qualitativos 

da realidade Caçadorense, identificadas em diferentes bases de dados: IBGE, 

CADÚNICO, SAFI, RI, MDS, bem como nos aspectos diretos da realidade local, 

através da participação dos grupos de usuários atendidos nos CRAS e das equipes 

técnicas dos Serviços/equipamentos.  
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���� Aspectos sociodemográficos 

 

a) Demografia 

 

O município de Caçador possui uma população estimada de 77.323 habitantes 

em 2017, demonstrando um aumento de 0,98% ao ano, quando comparado a 2016. 

A taxa de crescimento, confrontada ao Censo demográfico de 2010, é de 0,92% ao 

ano, pois naquele período se registrava 70.762 habitantes.  

Baseado nesta estimativa, conclui-se que a população caçadorense aumentou, 

no entanto, ao comparar a taxa de crescimento atual com as taxas do Censo 

Demográfico de 2010, onde o crescimento era de 1,14% ao ano, observa-se que, 

estatisticamente o crescimento populacional no município está diminuindo.  

O município possui taxa de urbanização de 91%, sendo observado o 

crescimento entre os censos de 2000 a 2010, de 3,41%. A população rural representa 

9%. Este dado aponta para a realidade urbanizada do município, demonstrando que 

a maioria da população concentra-se no espaço urbano.  No entanto, a realidade rural 

é bastante expressiva no município, pois é a segunda fonte econômica, através da 

agricultura familiar, com o cultivo de frutas, verduras, hortaliças, com destaque para o 

cultivo do tomate, e, plantio de reflorestamento, vinculado à indústria moveleira e do 

papel.  

Para a assistência social a realidade rural é significativa, pois nela também se 

concentra um grande número de famílias que, em alguma circunstância, solicitaram 

atendimento social. Identificaram-se no Sistema de Acompanhamento Familiar e 

Individual (SAFI), sistema informatizado de atendimento da assistência social, um 

número de 1218 famílias que vivem em comunidades rurais que foram atendidas pela 

assistência social nos últimos anos, número significativo para a realidade local, que 

até o momento não possui atendimentos específicos para este público.  

Um dado demográfico significativo, que merece destaque neste diagnóstico, é 

a descrição etária da estrutura demográfica do município que também vem 

apresentando mudanças pois se observa o aumento da população idosa e a redução 

do índice de crianças e adolescentes.  

O crescimento da população idosa é uma realidade no Brasil e Caçador 

acompanha esta perspectiva, pois entre 2000 e 2010 foi verificada a ampliação da 

população idosa crescendo em média, 4,1% ao ano. Importante destacar que em 
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2000, os idosos representavam 7,1% da população caçadorense, equivalente a 4.509, 

já em 2010 esse índice representava 9,5% do total da população municipal, sendo o 

número real de 6.741. No entanto, não se encontraram dados mais atualizados sobre 

este aspecto.  

Em contrapartida, o segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento 

negativo entre 2000 e 2010 (0,9% ao ano). Este segmento de crianças e adolescentes 

detinham 31,0% do contingente populacional em 2000, o que correspondia a 19.617 

habitantes. Já em 2010, o índice deste grupo reduziu para 25,3% da população, 

totalizando 17.902 habitantes.  

Estes índices são demonstrados no gráfico abaixo, onde se observa o 

crescimento populacional nas diversas faixas etárias.  

 

Gráfico 1: População residente no município por faixa etária.  

Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010/IBGE 

 

O envelhecimento da população e a diminuição dos índices de crescimento 

populacional de crianças e adolescentes é uma tendência. Outro fator que indica esta 

realidade é o crescimento da população etária entre 40 a 49 anos, sendo que em 2000 

representavam 11.480 habitantes e em 2010 16.416.  

O gráfico demonstra que a única faixa etária que obteve diminuição, no 

intervalo de 10 anos, foi a população infanto-juvenil. Em contrapartida, houve 

crescimento populacional nas demais faixas etárias, sendo que de 15 a 59 anos o 
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crescimento populacional ficou em média de 1,64% ao ano, passando de 39.196 

habitantes em 2000 para 46.119 em 2010.  

Confirma-se assim, a perspectiva do envelhecimento da população 

caçadorense, em sintonia com a própria realidade brasileira, sendo que, em nível 

nacional foi observado um crescimento na participação relativa da população com 65 

anos ou mais, que era de 5,9% em 2000 e passou para 7,4% em 2010. O crescimento 

absoluto da população do Brasil nestes últimos dez anos se deu principalmente em 

função do crescimento da população adulta, com destaque também para o aumento 

da participação da população idosa.   

 

b) Aspectos Sociais 

 

Um fator importante para análise da realidade local é o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), que agrupa indicadores sociais relacionados a área 

da educação, renda e longevidade. No critério educação, considera-se a taxa de 

alfabetização e a taxa de matrícula; no critério longevidade considera-se a expectativa 

de vida ao nascer; e no critério renda considera-se o PIB per capita medido em 

dólares. Através do IDH, é possível um olhar sob a realidade do município, com vistas 

às pessoas, os cidadãos, com base em três dimensões importantes do 

desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. Este índice tem variações de 0, 

que significa nenhum desenvolvimento a 1, que significa total desenvolvimento. Ao 

utilizar o IDH como um critério de análise da realidade local, busca-se romper com as 

perspectivas de análise social que se reduzem aos índices econômicos.   

O município de Caçador apresenta IDH de 0,735. No ranking estadual o IDH 

do município de Caçador, ocupa o 138º lugar. É possível observar no gráfico abaixo 

o aumento gradativo do IDH no município ao longo dos anos.  



73 
 

Gráfico 2: IDH do município 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010.  

 

Tendo por referência inicial o ano de 1991, observa-se que o crescimento no 

IDH é significativo, sendo de 0,22 pontos no decorrer de 20 anos. Além disso, Caçador 

se mantém próximo da média nacional, pois o Brasil possui IDH de 0,754. 

Faz-se necessário, abordar neste momento, alguns indicadores que 

apresentam a realidade municipal embasado em critérios utilizados pelo IDH, 

referentes ao acesso a serviço de água, esgoto e coleta de lixo, perfil de renda dos 

cidadãos caçadorenses e acesso à educação.  

Com relação ao acesso da população caçadorense ao abastecimento de água, 

coleta de lixo e escoamento sanitário as informações disponíveis são oriundas do 

Censo 2010, conforme se observa no gráfico abaixo: 
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Gráfico 3: Domicílios com acesso a abastecimento de água, coleta de lixo e rede de 
esgoto.  

 
Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010/IBGE. 

 

Identifica-se que a coleta de lixo é o serviço com maior abrangência no 

município, atendendo 93,6% dos domicílios. Destacando que este serviço público é 

cobrado dos munícipes junto com o IPTU. Quanto à cobertura da rede de 

abastecimento de água corresponde a 86,0% dos domicílios particulares 

permanentes, e 72,7% das residências dispunham de esgotamento sanitário 

adequado, sendo a mais comum a fossa séptica. Com relação ao fornecimento de 

energia elétrica no município praticamente todos os domicílios possuem. 

Conforme apontado pelo Censo Demográfico 2010, o município possui níveis 

de pobreza, em termos proporcionais, de 2,3% da população em situação de extrema 

pobreza, conforme apontado pelo gráfico abaixo.  
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Gráfico 4: População extremamente pobre, comparativo urbano e rural.  
Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010/IBGE 

Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010/IBGE. 

 

Considera-se pessoa em situação de extrema pobreza aquela com renda per 

capita inferior a 85 reais, para critérios do IBGE. No município de Caçador a maior 

incidência de extrema pobreza está presente no espaço rural, com percentual de 8,6% 

da população, já com a população vivendo no espaço urbano este índice representa 

1,7%.  

Ainda conforme apontado por dados estatísticos, no município de Caçador 

existe um número significativo de famílias que possuem renda de até meio salário 

mínimo por pessoa, o que representava 29.2% da população Caçadorense. Este 

índice de renda ainda corresponde à situação de pobreza, o que situa o município na 

posição de 124ª lugar, dentre as 295 cidades do estado de Santa Catarina (IBGE, 

2010).  

 

c) Aspectos econômicos 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) do município é de R$ 36.431,98 per capita, 

configurando-se como a 17ª economia no Estado de Santa Catarina (IBGE, 2014). 

Com relação a este índice se observa a evolução crescente com percentual de 29,9%, 

no período de 2005 a 2010. No entanto, esse crescimento percentual foi inferior ao 

verificado no Estado, que correspondeu a 52,1%. A participação do PIB do município 
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na composição do PIB estadual diminuiu de 1,18% para 1,01% no período de 2005 a 

2010 (IBGE, 2010).  

O município de Caçador possui 2.225 empresas atuantes (IBGE, 2015). Sobre 

o mercado de trabalho e disponibilidade de vagas de trabalho, identifica-se variação 

entre crescimento e estagnação de setores empregatícios. Os dados referem-se ao 

Censo Demográfico de 2010. Os setores com maior aumento no número de vagas na 

estrutura do emprego formal do município, entre 2004 e 2010, foram o comércio, com 

crescimento de 5,01%, passando de 11,66% em 2004 para 16,67% em 2010 e a 

construção civil que passou de 0,92% para 3,21% no mesmo período. Em 

contrapartida, o setor onde ocorreu diminuição na participação, foi à indústria de 

transformação que apresentava índice de 50,96% em 2004 e passou para 45,30% em 

2010 (IBGE, 2010).  

Dados gerais sobre a participação da população caçadorense no mercado de 

trabalho apontam que, no último Censo Demográfico tendo por referência o mês de 

agosto de 2010, existiam 35.889 pessoas economicamente ativas, sendo que destas 

33.920 estavam ocupadas e 1.969 desocupadas, índice este que representa 47,93% 

da população caçadorense ocupada.  

Desta realidade, identifica-se a distribuição das pessoas ocupadas por posição 

na ocupação mostra que 65,3% da população possuíam carteira assinada e 9,2% não 

possuíam carteira assinada. Um percentual de 15,9% da população economicamente 

ativa atuava por conta própria e 2,5% eram empregadores. Os servidores públicos 

representavam 4,4% do total de pessoas ocupadas, quanto que trabalhadores sem 

rendimentos e na produção para o próprio consumo representavam 2,7%.  

Em 2010, segundo dados do Censo Demográfico, o valor do rendimento médio 

mensal das pessoas ocupadas era de R$ 1.245,87. Entre os homens o rendimento 

era de R$ 1.514,58 e entre as mulheres de R$ 918,59, apontando uma diferença de 

64,88% maior para os homens.  

Relacionado a taxa de ocupação e a média salarial se observam significativas 

mudanças, se comparados os dados de 2010 e 2015. Em 2015, o número de pessoas 

ocupadas no município era de 25.106, ou seja, em proporção a população total, isso 

representa 33.1%. Com isso, o município ocupava a 44ª posição na comparação com 

os municípios do Estado. No entanto, conforme apontado anteriormente este índice 

em 2010 atingia 47,93% da população.  
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Esta perspectiva necessita ser observada a partir de uma análise de conjuntura, 

pois o cenário municipal acompanha a realidade brasileira e mundial. É notório que, 

nos últimos anos, a economia passa por períodos de crise e o setor privado tem 

adotado políticas de enxugamento de pessoal.   

 

d) Caracterização demográfica da população prioritária para a Política de 

Assistência Social 

 

Após a apresentação dos dados gerais do município, considerando dados 

demográficos, econômicos e sociais, optou-se pela demonstração dos dados 

correlatos à realidade das famílias e indivíduos que são públicos prioritário na Política 

de Assistência Social, portanto destinatários diretos deste Plano Municipal.  

De acordo com dados do Censo IBGE 2010, a população total do município era 

de 70.762 residentes, e destes 2.222 indivíduos estavam em situação de extrema 

pobreza, ou seja, com renda per capita abaixo de R$ 85,00. O gráfico a seguir ilustra 

esta população conforme descrição por faixa etária.  

 

Gráfico 5: População em situação de extrema pobreza, por faixa etária.  

 
Fonte: Relatório de informações sociais, SAGI, 2017.  

 

Observando o gráfico é possível concluir que as faixas etárias com maior 

incidência de pessoas em situação de extrema pobreza são de 18 a 24 anos, 25 a 34 

anos e 35 a 49 anos, que juntas atingem 44,4% do total da população com esta 

característica.  
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Com relação a incidência entre o espaço urbano e espaço rural, identifica-se 

que da população que se encontra em extrema pobreza 566 indivíduos viviam no meio 

rural, correspondendo 25,4% dessa população e 1.656 indivíduos no meio urbano, ou 

seja 74,6% dessa população. Com relação ao gênero desta população, o censo 

apontou que 1.160 são mulheres, correspondendo a 52,2% e 1.062 são homens, 

sendo 47,8%.  

 

Gráfico 6: Gênero e moradia da população extremamente pobre.  

 
Fonte: Relatório de informações sociais, SAGI, 2017.  

 

Outras informações sociais das famílias caçadorenses, com relação a renda 

per capita, são adquiridas a partir do Cadastro Único1. Com base em dados de julho 

de 2017, identifica-se que o município conta com 6.776 famílias cadastradas no 

CADÚNICO.  

O cadastro único reúne o cadastro das famílias que são atendidas pela Política 

de Assistência Social do município nos diversos serviços, programas e projetos 

disponíveis, bem como as inscritas em programas de transferência de renda e de 

benefícios.  

Com relação ao perfil destas famílias, é possível observar no gráfico abaixo que 

a maioria delas possui renda per capita característica de pobreza, ou seja, possuem 

renda per capita de até ½ salário mínimo, que atualmente equivale a R$ 468,50. 

 

                                            
1 Cadastro Único é um cadastro nacional utilizado pelo Governo Federal, sendo um instrumento que 
identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a 
realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações como: características 
da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre 
outras. Este cadastro se destina às famílias com perfil de renda de até três salários mínimos, que 
funciona como banco de dados para o cadastro das famílias participantes dos programas sociais.  
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Gráfico 7: Perfil de renda das famílias cadastradas no CADÚNICO no município. 

 
Fonte: Relatório de informações sociais, SAGI, 2017.  

 

Na caracterização destas famílias inseridas no Cadúnico, observa-se que 835 

delas se encontram em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda per capita 

de até 88 reais, o que corresponde a 12,3% do total de inscritos no cadastro único no 

município de Caçador. Este dado é muito próximo daquele dado do IBGE 2010, o qual 

considerava pessoas, sendo que este caracteriza famílias.  

O Programa Bolsa Família concede um benefício específico às famílias que se 

encontram em situação de extrema pobreza. Para estas famílias o benefício pago 

possui um diferencial para garantir que a renda per capita da família seja de pelo 

menos 88 reais, possibilitando formas de superação da extrema pobreza.   

O gráfico abaixo demonstrará o quantitativo de famílias que recebem este 

benefício para a superação da extrema pobreza.  
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Gráfico 8: Famílias beneficiários do Programa Bolsa Família em comparativo com 
aquelas que se encontram em situação de extrema pobreza.  

 
Fonte: Informações retiradas da folha de pagamento do PBF, mês de agosto/2017, elaboração própria. 

  

Observa-se acima que o número total de beneficiários do Programa Bolsa 

Família no município é de 1346 famílias, enquanto que 182 recebem benefício 

específico para a superação da extrema pobreza, ou seja, 13,5% dos beneficiários do 

Bolsa Família recebem o benefício para superação da extrema pobreza.  

As famílias com renda de R$ 88,01 a R$ 170,00 correspondem ao percentual 

de 13,1%, equivalente a 888 famílias. Já as famílias com renda per capita de até meio 

salário mínimo que significam o número de 2.533, correspondem a 37,4% do total, 

enquanto que aquelas que deixam as estimativas de pobreza por possuírem renda 

per capita acima de 1/2 salário mínimo, equivalem a 37,2%. As famílias com renda 

per capita de até R$ 170,00 possuem perfil para o Programa Bolsa Família, o que em 

números exatos, significam 1.723. No entanto, de acordo a folha de pagamento do 

Programa Bolsa Família, do mês de agosto de 2017, no município de Caçador, são 

1.346 famílias com este benefício concedido, atingindo 3.057 pessoas. Isso 

demonstra uma defasagem no atendimento para com as famílias que possuem perfil 

para aquisição do programa de transferência de renda, situação provocada pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).  

No entanto, dados filtrados pelo próprio MDS e disponíveis na página de 

informações sociais, indicam que o município de Caçador apresenta cobertura 

cadastral de Cadúnico abaixo das estimativas oficiais do IBGE, de modo que, para 

alcançar todas as famílias em situação de pobreza, conforme dados do Censo 
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Demográfico 2010, é necessário ainda realizar ações de Busca Ativa para incluir 1150 

famílias que apresentam este perfil.   

Outro importante programa de transferência de renda para o município é o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado às pessoas com deficiência e 

aos idosos acima de 65 anos que não possuam renda, ou que a família não consegue 

suprir seu sustento. Trata-se de um benefício mensal no valor de um salário mínimo, 

concedido para o público específico desde que a renda per capita seja inferior a ¼ do 

salário mínimo. Atualmente, em Caçador, existem 1.230 pessoas que recebem este 

benefício. Estes dois benefícios somados inserem na economia caçadorense 

aproximadamente R$ 16.225.686,80 por ano (MDS, 2016), tendo como base o ano de 

2016. Juntos o BPC e o Bolsa Família atendem aproximadamente 4.287 pessoas, 

significando 5,5% da população local.  

 

e) O Sistema Único de Assistência Social no município  

 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em Caçador está 

regulamentado pela Lei 3.331, de 23 de novembro de 2016. Por definição da Norma 

Operacional Básica do SUAS (NOB SUAS) o município de Caçador caracteriza-se por 

município de médio porte. O órgão gestor municipal é a Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Habitação, com sede própria localizada na Avenida Santa 

Catarina, nº 513, centro de Caçador. O SUAS está estruturado com serviços nos 

âmbitos da proteção social básica e proteção social especial de média e alta 

complexidade, contanto com os seguintes equipamentos públicos:  

• 2 CRAS (Cras Martelo e CRAs Norte) 

• 1 Secretaria Municipal  

• 1 CREAS  

• 1 Cadastro Único  

• 4 modalidades de Acolhimento Institucional (idosos, criança e adolescente, 

adultos e famílias e mulheres em situação de violência) 

• 1 Acolhimento Familiar 

Considera-se que a realidade local da Política de Assistência Social também é 

importante para a análise do diagnóstico social, e neste sentido, serão abordados 
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assuntos específicos, assim como os atendimentos realizados no âmbito da rede 

sócio assistencial municipal.  

 

f) Territórios socioassistenciais do município e suas especificidades 

�

Para bem elucidar a realidade municipal, nas questões específicas da Política 

de Assistência Social, decidiu-se organizar a apresentação de alguns dados seguindo 

a diretriz da territorialização do SUAS. No município de Caçador esta territorialização 

está prevista somente no âmbito da proteção social básica.  

Para elaboração deste item realizaram-se atividades coletivas com os usuários 

da Política de Assistência Social nos territórios dos CRAS através da metodologia do 

mapa falado, reuniões de equipe multidisciplinar e, levantamento de dados estatísticos 

nos sistemas de registro municipal e nacional. No que diz respeito a oferta do Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), oferecido no CRAS e que se 

trata de trabalho socioeducativo e preventivo, o município ainda dispõe de cobertura 

parcial do território. Existem dois CRAS (CRAS Norte e CRAS Martello) e ambos 

atendem uma estimativa de 40% do município. 

 

Figura 1: Mapa do município, espaço urbano, com divisão dos territórios de CRAS. 

Fonte: IPPUC, 2017.  
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O mapa acima ilustra a divisão territorial dos CRAS, sendo o território do CRAS 

Norte os bairros indicados com verde e o território do CRAS Martello a área amarela. 

Toda a área branca, juntamente como a zona rural e o Distrito de Taquara Verde estão 

referenciados a uma Equipe de Proteção Social Básica que está alocada na sede da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. No entanto, o município 

necessita de novos equipamentos de proteção social básica para atender de forma 

adequada todo o município, inclusive o interior, garantindo o PAIF que é um serviço 

primordial na assistência social, pois ele se caracteriza como a porta de entrada para 

todo o SUAS.   

Conforme já apontado anteriormente, apresentar-se-ão alguns dados por 

território de CRAS, identificando aspectos sociais destes territórios. 

Para a assistência social os beneficiários de BPC e do Programa Bolsa Família 

são o público prioritário das ações desenvolvidas. Por recomendação do próprio MDS, 

este público deve ser destinatário direto da proteção social a que se refere o SUAS. 

Neste sentido, é oportuno quantificar e qualificar estes beneficiários em seus devidos 

territórios de atendimento.  

O BPC constitui uma das mais importantes ferramentas de distribuição de 

renda no âmbito da assistência social, tendo sido instituído ainda na Constituição 

Federal de 1988. Destaca-se que o BPC é um benefício assistencial, destinado ao 

público específico, respeitado o critério de renda per capita de ¼ do salário mínimo, 

sendo que no município de Caçador são 1.230 pessoas que recebem este benefício. 

O gráfico abaixo ilustra o tipo de benefício.  

 

Gráfico 9: Modalidade de BPC no município 

 
Fonte: Elaboração própria, listagem BPCs INSS, 2017.   
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A maior incidência de BPC na realidade local se refere às pessoas com 

deficiência, que correspondem a 967 beneficiários, enquanto que os idosos 

correspondem a 263. Ou seja, o número de benefícios à pessoas com deficiência é 

significativamente superior ao número de idosos que recebem o BPC. A distribuição 

destes beneficiários, por território, será identificada a seguir.   

No território vinculado ao atendimento do CRAS Martello residem 365 

beneficiários de BPC, conforme se observa o detalhamento no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 10: BPCs referenciados ao CRAS Martello. 

 
Fonte: Elaboração própria, listagem BPCs INSS, 2017.   

 

O maior número de BPCs no território específico do CRAS Martello são as 

pessoas com deficiência, totalizando 84%. Já os BPCs para idosos correspondem a 

16%.  

No território correspondente ao CRAS Norte existem 326 beneficiários, 

conforme ilustrado no gráfico abaixo.  
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Gráfico 11: BPCs referenciados ao CRAS Norte. 

 
Fonte: Elaboração própria, listagem BPCs INSS, 2017.   

 

Com relação ao BPCs no território do CRAS Norte, conclui-se que o maior 

índice é de pessoas com deficiência, totalizando 78%, enquanto que os BPCs para 

idosos atingem o índice de 22%.  

Destaca-se que o território de abrangência do CRAS Norte integra 7 bairros, 

sendo Gioppo, Nossa Senhora Salete, Bello, Rancho Fundo, São Cristovão, Kurtz, 

Santa Catarina. É um território amplo, agrupando diferentes características 

socioterritoriais.  

O território descoberto por CRAS, ora denominado “Centro” possui os maiores 

índices de beneficiários, tanto porque representa 60% do território municipal. O gráfico 

abaixo apresenta a caracterização dos benefícios neste território.  
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Gráfico 12: BPCs referenciados ao CRAS Centro. 

 
Fonte: Elaboração própria, listagem BPCs INSS, 2017.   

 

Identifica-se neste território o quantitativo de 539 beneficiários de BPC, e 

acompanhando os índices dos CRAS, a maior incidência é de benefícios à pessoas 

com deficiência, com o percentual de 75%.  

Com relação ao Programa Bolsa Família identifica-se um total de 1.346 famílias 

beneficiárias. No gráfico abaixo é possível perceber a incidência destes benefícios por 

território de atendimento.  

 

Gráfico 13: Beneficiários do Programa Bolsa Família referenciados por território de 
CRAS. 

 
Fonte: Informações retiradas da folha de pagamento do PBF, mês de agosto/2017, elaboração própria.  
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O cofinanciamento do SUAS, garantido através do repasse financeiro fundo a 

fundo, envolvendo governo federal e municipal, estipula metas de atendimento para o 

CRAS nas quais, cobra-se a prioridade do atendimento ao público beneficiário do BPC 

e do Programa Bolsa Família.  

Este controle é realizado através do registro dos atendimentos realizados 

mensalmente, no sistema nacional denominado Registro Mensal de Atendimentos 

(RMA). Desta base de dados, obtiveram informações importantes sobre a 

resolutividade dos CRAS, demonstrando que a priorização do atendimento está sendo 

garantida.  

Para esta análise considerou-se o período de 12 meses, a contar de agosto de 

2016 a julho de 2017.  

Com relação ao acompanhamento familiar mensal, os dois CRAS realizaram 

acompanhamento de 4.400 famílias. Existem famílias que necessitam de mais de um 

mês de acompanhamento, sendo assim o número total de acompanhamentos engloba 

a repetição daquelas que permaneçam por maior período.  

Neste mesmo período foram inseridas em acompanhamento 318 famílias, ou 

seja, famílias novas. Sobre a caracterização social destas famílias que ingressaram 

no acompanhamento familiar, observa-se o gráfico a seguir:  

 

Gráfico 14: Perfil das famílias inseridas no acompanhamento PAIF 

 
Fonte: Informações retiradas do RMA, elaboração própria.  
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Através deste gráfico é possível observar que os processos de 

acompanhamento familiar realizados nos CRAS, em sua grande maioria, estão 

direcionados para o público prioritário que são os beneficiários do Programa Bolsa 

Família e dentre estes àqueles que estão em descumprimento de condicionalidade. 

Destaca-se que a mesma família pode constar em mais de um perfil, de acordo com 

as características próprias.  

Conclui-se que os CRAS têm cumprido a priorização dos atendimentos 

conforme recomendação do MDS, no entanto, sabe-se que o trabalho de proteção 

social preventivo oferecido no CRAS é amplo e sua abrangência extrapola os limites 

do público vulnerável economicamente. Sabe-se que o indivíduo diante da 

vulnerabilidade econômica potencialmente enfrentará riscos sociais, mais agravados 

e com maior incidência.  

Mas, para além disso, o critério de seleção “de quem dela necessitar”, 

estabelecido para a Política de Assistência Social ainda na Constituição Federal, 

possibilita que diferentes demandas e diversos perfis de famílias, em algum momento 

da vida, necessitarão do atendimento social. Compõem esta realidade diversos 

aspectos, tais como a questão dos conflitos familiares, a fragilidade de vínculos 

familiares e comunitários principalmente no que se refere aos idosos, exposição 

exacerbada de adolescentes e crianças a riscos sociais, negligência e/ou abandono 

familiar, violências, uso de drogas lícitas e ilícitas e a situação mais comum: a 

necessidade social adquirida a partir da inoperância ou incapacidade das políticas 

sociais setoriais, como é o caso da previdência social, saúde, habitação, trabalho, etc. 

Situações estas que buscarão o CRAS e necessitarão de acompanhamento familiar, 

mas que não se incluem em situações prioritárias, para os critérios do MDS. 

Com relação às formas de atendimento realizadas pelos CRAS o gráfico abaixo 

demonstrará a diversidade e a incidência individualmente. 
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Gráfico 15: Atendimentos realizados no CRAS no período de 12 meses.  

 
Fonte: Informações retiradas do RMA, elaboração própria.  

 

 O total de atendimentos realizados no período de doze meses corresponde a 

7.734 intervenções técnicas. Os atendimentos com maior destaque foram o 

atendimento particularizado, a visita domiciliar e o atendimento coletivo não 

continuado que se refere a palestras e oficinas oferecidas para a comunidade de forma 

isolada. Destaca-se que estes atendimentos ocorrem especificamente através do 

PAIF. 

Relatos da equipe técnica dos CRAS indicaram que as demandas com maior 

procura são por benefícios eventuais; orientações e/ou conciliações diante de conflitos 

familiares; encaminhamentos e orientações sobre BPC; e busca ativa para 

atendimento de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.  

Alguns dados sobre a faixa etária dos indivíduos inseridos no CADÚNICO são 

significativos para a dinâmica dos CRAS, pois indicam metas para serem atendidas. 

Existem 24.470 pessoas inclusas no cadastro único no município de Caçador.  O 
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gráfico abaixo apresenta a distribuição deste total segundo a faixa etária dos 

indivíduos.  

 

Gráfico 16: Pessoas cadastradas no CADÙNICO por faixa etária.  

 
Fonte: Base de dados do Cadúnico, junho/2017, elaboração própria.  

 

É considerável o número de usuários inseridos no cadastro único no município 

na faixa etária de 18 a 59 anos. O que chama a atenção neste aspecto é que este 

público corresponde a um público em idade para o trabalho. O segundo público com 

maior incidência cadastral são as crianças e adolescentes de 7 a 14 anos.  

          Com a intenção de apresentar um comparativo com a faixa etária dos 

atendimentos realizados nos CRAS, utilizar-se-á o gráfico abaixo que apresenta o 

atendimento prestado pelos CRAS aos indivíduos no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. O Serviço de Convivência é uma forma de atendimento 

coletivo ofertada nos CRAS sendo a intervenção social planejada criando situações 

desafiadoras, estimulando e orientando os usuários na construção e reconstrução de 

suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. 

O objetivo deste Serviço é fortalecer as relações familiares e comunitárias, além 

de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando 

o sentido de vida coletiva. Baseia-se no caráter preventivo das ações sociais e é 

pautado na defesa e afirmação de direitos, bem como no desenvolvimento de 

capacidades dos usuários. 
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Gráfico 17: Faixa etária do público do Serviço de Convivência. 

 
Fonte: Informações retiradas do Sistema de Informações do Serviço de Convivência (SISC) agosto 

2017, elaboração própria.  

 

Para fins de elaboração deste Plano Municipal de Assistência Social 

desenvolveram-se oficinas com as famílias que são atendidas pelo CRAS. Utilizou-se 

da metodologia do mapa falado, onde foram problematizadas juntamente com as 

famílias usuárias quais são as principais vulnerabilidades percebidas nos territórios.  

A primeira indicação se refere à falta de infraestrutura adequada, pois existem 

áreas sem asfalto e/ou pavimentação, falta rede de saneamento básico, ausência de 

iluminação pública ou de manutenção, falta de sinalização de trânsito em algumas 

ruas, a coleta de lixo reciclável não está disponível para todos os territórios e ocorrem 

descartes inadequados de lixos em terrenos baldios. Outra questão apresentada com 

relevância diz respeito a falta de identificação das paradas para o transporte coletivo, 

ou seja, não existem cabines e pontos de ônibus, bem como existe deficiência na 

organização das linhas do transporte coletivo. Ainda existem localidades sem acesso 

a transporte coletivo ou esta disponibilidade é limitada com poucas opções de destino.  

A segurança pública foi citada como deficitária, pois existem muitos lugares 

onde ocorre tráfico e consumo de drogas, sem abordagem resolutiva. A venda de 

bebida alcoólica para menores é uma prática comum, inclusive em festas, colocando 

em risco crianças e adolescentes. Outro problema se refere a perturbação do sossego 
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público, as brigas ocorridas entre alunos em horário de saídas da escola, o tráfico de 

carros para desmanche e a formação de gangs. 

Aspectos relacionados a Saúde, como a dificuldade de acesso a consultas 

básicas e de especialidades. A dificuldade para acessar as consultas odontológicas e 

a falta de profissional auxiliar de saúde bucal nas Unidades de Saúde. O atendimento 

nas Unidades de Saúde foi apontado com diversas deficiências, pois falta atendimento 

psicológico no atendimento básico de saúde mental, muitas ruas são descobertas de 

atendimento pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), existe demora na 

realização de exames, bem como para o retorno no consultório falta de humanização 

no atendimento, dificuldades de renovação de receitas e a falta de vacinas. Além 

disso, apontaram a falta de atendimento médico no Pronto Atendimento. Houve uma 

indicação também pertinente as questões relativas a saúde, apontando para a 

necessidade de elaboração de ações específicas de controle de zoonoses.  

Com relação a educação foi indicado a insuficiência de vagas em creches, as 

constantes faltas de professores em seus horários de trabalho nas escolas deixando 

os alunos sozinhos e as situações de manifestação de preconceito e racismo no 

ambiente escolar.  

Também foi questionado sobre o impacto que estas vulnerabilidades causam 

para a vida das famílias nos territórios. Sendo indicado que causam riscos, para 

saúde, para a segurança, educação e dificulta acesso ao trabalho. Cada 

vulnerabilidade, tem a sua área ou política pública específica à ser responsabilizada 

e assim também é o impacto de cada vulnerabilidade, pois se é na área de saúde, por 

exemplo, dificulta o acesso deste direito universal e traz transtornos às famílias, pois 

em sua grande maioria não acessam planos de saúde privados e dependem 

exclusivamente do SUS, e se havendo fragilidades, neste sistema público, ficam 

desassistidos em suas demandas.  

Outra vulnerabilidade apontada diz respeito a falta de oportunidade de trabalho 

para os adolescentes e jovens. Pois as vagas de jovem aprendiz são poucas e com 

raras exceções acessadas pelos adolescentes que participam do CRAS. Muitas vezes 

as vagas disponibilizadas pelas empresas e comércio são vagas direcionadas a filhos 

de trabalhadores do mercado formal. No entanto, essa condição não expressa a 

realidade da grande maioria das famílias atendidas pelo CRAS, além disso há excesso 

de rigor nos critérios de seleção, seja pela instituição intermediária de mão de obra, 

seja pelos contratantes. Há que se considerar também que os adolescentes e jovens 
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muitas vezes estão com defasagem escolar o que dificulta ainda mais a oportunidade 

de ingresso em vaga de trabalho. No entanto, a falta desta oportunidade gera riscos 

sociais aos adolescentes e jovens.  

 

g) Situações de violência e violação de direitos no município 

 

O município conta com a estrutura de CREAS, que oferta serviços continuados 

em nível de proteção social especial de média complexidade, destinado ao 

atendimento de indivíduos e famílias em situação de violação de direitos e violência. 

O CREAS no município de Caçador oferece 3 serviços diferenciados: Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço de 

Proteção Social Especial a Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; e, 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC).  

O PAEFI constitui-se enquanto um serviço de apoio, orientação e 

acompanhamento as famílias com membros em situação de violação de direitos e/ou 

ameaça. Ele desenvolve atendimentos e orientações direcionadas à promoção dos 

direitos, além da preservação e do fortalecimento dos vínculos familiares, 

comunitários e sociais, zelando pelo fortalecimento da função protetiva das famílias 

diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações 

de risco pessoal e social (MDS, 2009).  

Toda demanda que chega ao CREAS passará inicialmente pelo atendimento 

de acolhida, que reconhecerá os aspectos sociais do caso e realizará os 

encaminhamentos e acessos necessários. Já o acompanhamento pelo PAEFI é um 

processo amplo e sistemático, que inicia um processo de trabalho social desenvolvido 

por meio de atendimentos familiares, atendimentos particularizados, visitas 

domiciliares, articulação com a rede socioassistencial, entre outros é uma forma de 

serviço especializado que promove a potencialização de recursos que possibilitem às 

famílias e indivíduos à superação das situações de violência e risco pessoal e social, 

que foram ocasionadas por violação de direitos. Pela complexidade dos casos 

envolvendo violência, muitos deles exigirão acompanhamento do PAEFI, de forma 

sistemática e continuada, por vários meses.  
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Os dados que serão demonstrados a seguir foram selecionados no período de 

12 meses, sendo de agosto de 2016 a julho de 2017. Neste período, constatou-se que 

houveram 96 novas inclusões no acompanhamento pelo PAEFI no município. O 

gráfico abaixo representa o volume de novos casos que ingressaram no Serviço, 

comparado ao número total de acompanhamento por mês, nestes períodos de 12 

meses. Destaca-se que no período considerado o número total de famílias e/ou 

indivíduos em acompanhamento pelo PAEFI foi de 710 casos. 

 

Gráfico 18: Acompanhamentos pelo PAEFI no período de 12 meses.  

 
Fonte: Informações retiradas do RMA, elaboração própria.  

 

A família e/ou indivíduo inserida no PAEFI poderá apresentar algumas 

características que são importantes de analisar, pois estas características auxiliam 

para a compreensão das causas da violência ou violação de direitos. O gráfico abaixo, 

elaborado a partir do relatório mensal de atendimentos do CREAS apresenta o perfil 

dos novos casos inseridos em acompanhamento.  
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Gráfico 19: Perfil de novas famílias inseridas no PAEFI. 

 
Fonte: Informações retiradas do RMA, elaboração própria.  

 

Ocorre, por vezes, que algumas famílias e/ou indivíduos se qualifiquem em 

mais de uma característica, enquanto que outras em nenhuma das situações. Sendo 

assim, este perfil é variável e no conjunto das características pode não haver a 

inclusão de 100% dos casos atendidos. No entanto, pode-se comparar a incidência 

de cada perfil com o número de novos casos. Exemplo disso é o indicador descrito 

como “uso de drogas”, que significa famílias cuja situação de violência/violação esteja 

associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas, representam 30,2% das 96 

novas famílias inseridas no PAEFI. Este dado alerta para uma situação social 

referente à política de saúde, em especial a saúde mental básica, que é a responsável 

pela oferta preventiva e de tratamento para dependência química. Nisso, justifica-se 

também o trabalho intersetorial, em rede, envolvendo no atendimento diversos atores 

e políticas setoriais pertinentes.   

No gráfico acima, destacam-se também famílias e/ou indivíduos beneficiários 

de programas de transferência de renda, como é o caso do Programa Bolsa Família, 

e do BPC. Este público é considerado público prioritário da Política de Assistência 

Social, por enfrentar com maior incidência as situações de risco e de vulnerabilidade 

social.  
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h) Caracterização das violências atendidas pelo PAEFI/CREAS 

 

Faz-se necessário a demonstração de alguns dados que apresentam a 

caracterização das vítimas de violência e violação de direitos no município, até mesmo 

como suporte para a identificação de estratégias de enfrentamento a realidade posta.  

Para a identificação da realidade atendida pelo CREAS, no que tange a 

violência, utilizou-se como fonte de informação os relatórios mensais de atendimentos, 

referentes ao período de agosto/2016 a julho/2017.  

Inicialmente, identifica-se abaixo a incidência de violência atendida pelo 

CREAS, com relação ao sexo e a idade das vítimas. Importante, esclarecer que esta 

informação se utiliza do indicativo “pessoas”, diferentemente da anterior que indicava 

“famílias e/ou indivíduos”. Essa distinção indica que dentro da mesma família pode 

haver mais de uma pessoa vítima de violência.  

 

Gráfico 20: Perfil etário e sexo das pessoas vítimas de violência ou violações de 
direitos que ingressaram no PAEFI.  

 
Fonte: Informações retiradas do RMA, elaboração própria.  

 

Nota-se que o maior índice de violência, dos casos que ingressaram para 

atendimento pelo PAEFI, são crianças e adolescentes. Esse índice é extremamente 

significativo pois ao somarmos os indicativos do gráfico, a faixa etária de 0 a 12 anos 

e a 13 a 17 anos, chega-se ao percentual de 92,7%.  
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Conclui-se que o foco de atendimento prestado pelo CREAS através do PAEFI, 

tem sido com crianças e adolescentes. No entanto, o reflexo da violência nas crianças 

e adolescentes no município tem razões diversas verificadas na própria configuração 

das famílias caçadorenses muitas vezes marginalizadas com vulnerabilidades 

socioeconômicas, conforme identificadas a partir dos dados apresentados no presente 

texto. A especialização do serviço para o foco destes atendimentos de violência 

demonstra, por exemplo, o que os indivíduos observam como violência, pois sabemos 

que as denúncias que chegam ao serviço são inúmeras vezes motivadas por "revolta 

e indignação", entretanto outras formas de violência não necessariamente chegam ao 

serviço como é o caso da violência contra mulher. Muitas vezes essa violência é 

observada como uma questão particular e pessoal dos casais, ou, simplesmente do 

efeito do machismo estrutural presente na realidade local.   

Diante deste significativo número de violência contra crianças e adolescentes 

gerando atendimentos pelo PAEFI observa-se como necessário a caracterização 

desta violência, de acordo com o tipo de violência sofrida e o sexo da vítima. O gráfico 

abaixo ilustrará esta realidade.  

 

Gráfico 21: Caracterização da violência sofrida por crianças ou adolescentes. 

 
Fonte: Informações retiradas do RMA, elaboração própria.  

 

A questão que mais se destaca neste gráfico é a negligência e o abandono com 

crianças e adolescentes. Sendo acompanhada pela incidência da violência física ou 

psicológica. Na realidade do município, marcada por índices de pobreza há que se 
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perguntar se a negligência é um fator individual ou representa as inúmeras situações 

de vulnerabilidade social que afetam às famílias e os indivíduos. 

Outro Serviço oferecido pelo CREAS é o Serviço de Proteção Social Especial 

a Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. Este Serviço foi implantado no 

município de Caçador no segundo semestre de 2016, porém sua estruturação com 

equipe específica se deu no primeiro trimestre de 2017. Estatisticamente, o referido 

Serviço foi integrado ao PAEFI em 2017. Conforme se observa no gráfico 18, os 

índices de atendimento pelo PAEFI obtiveram aumento significativo a partir de março 

do corrente ano, sendo justamente o período que ocorreu a integração dos dados de 

atendimento deste Serviço ao PAEFI.  Esta integração se deve ao fato de não haver 

disponível nos relatórios mensais de atendimento (RMA), um campo específico de 

quantificação de dados do Serviço de Proteção Social Especial a Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas Famílias. No período de um ano foram atendidos 35 idosos 

e pessoas com deficiência no referido Serviço.  O gráfico a seguir apresenta alguns 

dados sobre o público atendido pelo Serviço, sendo idosos e pessoas com deficiência 

que iniciaram atendimento pelo CREAS a partir de março de 2017.   

 

Gráfico 22: Situações de violência contra idosos e pessoas com deficiência atendidos 
pelo CREAS. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017.  

Entre as situações de violência/violação de direitos contra idosos e pessoas 

com deficiência, destaca-se a negligência e/ou abandono, estando mais presente 
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entre o público feminino, embora não se descarte a incidência de situações 

envolvendo homens.  

Observamos na cidade de maneira acentuada o mesmo fenômeno conjuntural 

de abandono e negligência para com a população idosa, além da ocorrência de 

impedimentos para convivência familiar e os próprios cuidados deste para com idosos 

devido as imposições sociais marcadamente exigente de mais tempo e disponibilidade 

da população em geral no que diz respeito a sobrevivência. 

Os reflexos dessa realidade apontam para a necessidade de maior 

investimento político para com os cuidados da população idosa.  

Concluindo sobre o PAEFI e tendo por base os dados repassados ao MDS, 

observa-se que não adentraram no acompanhamento pelo PAEFI, no período 

selecionado, nenhum caso referente a mulheres adultas vítimas de violência 

intrafamiliar (física, psicológica, sexual); pessoas vítimas de tráfico de seres humanos; 

pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual; e, pessoas em situação de 

rua. No entanto, estes sujeitos sociais são público atendido no equipamento CREAS, 

especificamente pelo PAEFI. A ausência deste público nos remete a duas questões: 

a violência contra a mulher é um fenômeno inexistente na realidade local? Ou, devido 

aos altos índices de violência no município está ocorrendo certa priorização nos casos 

a serem atendidos pelo PAEFI? 

i) Caracterização dos atendimentos com adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas (CREAS) 

 

O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de LA e PSC tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 

acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, as quais foram determinadas judicialmente. Este 

Serviço busca contribuir para o acesso a direitos, bem como pela ressignificação de 

valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens.  

No período de um ano o referido Serviço atendeu 155 adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de PSC e LA. A estimativa mensal destes 

atendimentos, bem como a especificação da medida socioeducativa correspondente 

aparece no gráfico abaixo.  
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Gráfico 23: Referência de adolescentes atendidos pelo CREAS no período.  

 
Fonte: Informações retiradas do RMA, elaboração própria, 2017.  

 

Diante do gráfico apresentado se constata a média mensal que varia entre 35 

e 40 adolescentes acompanhados pelo Serviço, os quais cumprem medida 

socioeducativa de LA e/ou PSC. Este número tem se mantido elevado.  

Com relação aos motivos pelos quais gerou-se a medida socioeducativa, o 

gráfico abaixo demonstrará características do ato infracional cometido pelos 

adolescentes.   
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Gráfico 24: Característica do ato infracional que gerou a medida socioeducativa para 
o adolescente.  

 
Fonte: Informações próprias do Serviço de LA e PSC, elaboração própria, 2017.  

 

Constata-se que os números que se sobressaem neste gráfico correspondem 

ao envolvimento de adolescentes em lesão corporal com a maior incidência, seguidos 

por posse de droga para consumo e, furto. Com menor incidência, mas ainda em 

destaque estão a ameaça e o ato de dirigir sem habilitação.  

Diante de toda a demanda de atendimento pela qual o CREAS se 

responsabiliza, observa-se importante demonstrar dados de produtividade. Neste 

sentido, destaca-se que no período de referência para este diagnóstico ocorreram 

2.108 atendimentos no CREAS, os quais foram registrados no RMA. As diversificadas 

modalidades de atendimento prestadas estão demonstradas no gráfico a seguir.   
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Gráfico 25: Atendimentos realizados no CREAS, de agosto/2016 a julho/2017.  

 
Fonte: Informações do SAFI, elaboração própria, 2017.  

 

Identifica-se que os maiores números se referem ao atendimento individual e a 

visita domiciliar. O atendimento em grupo é ainda um desafio para o CREAS, pois a 

violência por ser um fenômeno complexo exige a sistematização de um trabalho 

específico e por vezes individuais. Outrossim, observa-se a falta de profissionais para 

a demanda excessiva que chega até o CREAS.  

Portanto, o foco do atendimento prestado pelo CREAS é o atendimento 

individualizado às famílias. Neste sentido, destaca-se, um único atendimento 

individualizado pode exigir diversas ações, tais como encaminhamentos, orientações 

diversas, concessão de benefícios, isenções de documentos, etc.  

Devido a isso, o gráfico abaixo demonstrará o número total de ações 

desenvolvidas a partir dos atendimentos, ou seja, as ações que foram desencadeadas 

a partir dos 1379 atendimentos realizados no período.  
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Gráfico 26: Ações geradas a partir dos atendimentos prestados pelo CREAS.  

 
Fonte: Informações do SAFI, elaboração própria, 2017.  

 

Com relação ao ano de 2016 os dados referem-se aos meses de agosto a 

dezembro e em 2017 de janeiro a julho. Sendo que as ações correspondes totalizam 

9.759, assim sendo quando comparada ao número total de atendimentos, constata-

se uma média de 7 ações desenvolvidas por atendimentos.    

Outra informação relevante, refere-se a identificação das famílias e/ou 

indivíduos atendidos pelo CREAS, segundo a localidade da residência. O gráfico 

abaixo demonstrará esta realidade.  
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Gráfico 27: Identificação por bairro dos atendimentos realizado pelo CREAS.  

 
Fonte: Informações do SAFI, elaboração própria, 2017.  

 

Observa-se a maior incidência de atendimentos para famílias do bairro Martello, 

número que se diferencia proporcionalmente de outros bairros. No entanto, deve-se 

levar em consideração que este é o bairro mais populoso do município, pois somente 

ele agrega aproximadamente 20 mil habitantes. O bairro Bom Sucesso também 

aparece com alto índice de atendimentos realizados pelo CREAS. Destaca-se que o 

Bom Sucesso é um bairro que não conta com atendimento de CRAS, sendo assim 

não são realizadas ações de prevenção, o que tem gerado agravos e violações de 

direitos para os indivíduos.   

 

j) Caracterização dos atendimentos ao público com rompimento de vínculos  

 

O SUAS no município de Caçador dispõe de dois serviços de alta 

complexidade, distribuídos em 5 unidades de oferta, os quais serão especificados 

neste diagnóstico com o objetivo de demonstrar as modalidades oferecidas, a 

capacidade de atendimento, o número de atendimentos efetivados e as características 

desses atendimentos. A intenção a partir da demonstração dos dados é compreender 

as demandas que chegam aos Serviços de Acolhimento, estabelecendo médias que 

auxiliarão no planejamento para os próximos quatro anos.  
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� Casa de Passagem São Francisco de Assis 

 

A Casa de Passagem São Francisco de Assis é um equipamento destinado a 

prestação do Serviço de Acolhimento Institucional para adultos e suas famílias. Este 

é um acolhimento provisório previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo 

por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem 

condições de autossustento. 

A Casa de Passagem do município acolheu 226 usuários no período de um ano 

sendo que, conforme já citado anteriormente, este número é identificado a partir dos 

atendimentos prestados entre os meses de agosto de 2016 a julho de 2017.  

Nesta perspectiva, o gráfico abaixo apresenta a comparação do número total 

de registros, considerando 2016 e 2017, estabelecendo um comparativo quantitativo 

dos acolhimentos ocorridos para novos usuários e usuários reincidentes. 

  

Gráfico 28: Quantitativo de pacientes do CAPS acolhidos na Casa de Passagem, no 
período.   

 
Fonte: Dados do Serviço de Acolhimento, elaboração própria, 2017. 

 

Conforme ilustrado no mapa acima, existe grande demanda de acolhidos na 

Casa de Passagem oriundos do CAPS. Em geral, são pessoas em situação de rua 

devido ao uso abusivo de substâncias psicoativas aliadas ao rompimento de vínculos 

familiares e comunitários. A grande maioria destes indivíduos são homens, conforme 

demonstrado no gráfico acima.   
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A reincidência dos usuários na Casa de Passagem também é característica 

deste público específico: dependente químico e morador de rua. Isso demonstra que 

a Casa de Passagem assume uma clientela que não lhe é específica, pois ela não 

deve servir como Centro de Referência Especializado de Assistência Social para 

pessoas em situação de rua (CREAS POP) e tampouco a uma residência terapêutica, 

sendo esta segunda, inclusive, competência da Política de Saúde.  

 

� Casa Abrigo Maria Rosa 

 

O município de Caçador, através da Secretaria Municipal de Assistência Social 

e Habitação mantém parceria com a Associação Maria Rosa, entidade da rede 

socioassistencial, para a oferta o Serviço de Acolhimento Institucional para mulheres 

vítimas de violência. A entidade possui capacidade para 15 atendimentos, e no 

período de 12 meses considerado neste diagnóstico acolheu 89 pessoas.  

 

Gráfico 29: Acolhimentos na Casa Abrigo Maria Rosa no período de 12 meses.   

 
Fonte: Dados do Serviço de Acolhimento, elaboração própria, 2017. 

 

Identifica-se que foram acolhidas 13 mulheres, as quais chegaram na Casa 

Abrigo Maria Rosa juntamente com seus filhos. Foram acolhidas 41 crianças e 35 

adolescentes que sofreram violência de forma indireta, pois conviveram com a 

violência ocasionada contra suas mães, irmãs, avós, etc. No entanto, por vezes são 
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acolhidas adolescentes vítimas direta da violência cometida por pais, companheiros, 

irmãos, avós, etc.  

 

� Casa Lar São José 

 

A Casa Lar São José oferece acolhimento institucional para pessoas idosas, 

de ambos os sexos, independentemente do grau de dependência e adultos com 

deficiência, cujos vínculos familiares foram rompidos, ou estão fragilizados, 

considerando ainda o agravante daqueles que não possuem autossustentabilidade.  

A natureza do acolhimento é provisória ou de longa permanência quando 

esgotadas todas as possiblidades de autossustento e convívio familiar.  

A capacidade de atendimento é para 10 indivíduos. No período correspondente 

houveram 16 pessoas acolhidas na Casa Lar São José.  

A partir de 2018 a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

mantém parceria com a Associação Maria Rosa que é quem oferta o Serviço de 

Acolhimento Institucional na Casa Lar São José. 

 

� Casa Lar Menino Deus 

 

O município de Caçador, através da Secretaria Municipal de Assistência Social 

e Habitação mantém parceria com a Associação Caçadorense de Educação Infantil e 

Assistência Social (ACEIAS), entidade da rede socioassistencial, para a oferta o 

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.  

A capacidade de atendimento é de 10 vagas, sendo que a média de 

acolhimentos é variável, representando de 12 a 14 pessoas diariamente.  O total de 

acolhimentos ocorridos no período foi de 33 crianças e adolescentes (SAFI, 2017).  

Os acolhimentos de crianças e adolescentes acontecem a partir de 

determinações judiciais que contam com a participação da rede socioassistencial, pois 

a prioridade é sempre preservar o vínculo familiar, sendo o acolhimento institucional 

como recurso extraordinário para garantir proteção aos sujeitos. No entanto, observa-

se nos últimos anos o aumento de situações de violações de direitos contra crianças 

e adolescentes, em grau que justifica o acolhimento institucional. Chegam até a rede 

socioassistencial muitas situações caracterizadas por negligência familiar, resultado 

do processo de vulnerabilidade social e econômica a que muitas famílias estão 
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submetidas, exigindo da Política de Assistência Social, bem como das demais 

políticas setoriais, comprometimento em garantir proteção social aos munícipes.  
 

� Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 

 

Da mesma forma que o acolhimento institucional, o acolhimento familiar 

também é executado no município de Caçador através da parceria que a Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Habitação mantém com a ACEIAS.  O Serviço de 

Acolhimento Familiar para Crianças e Adolescentes possui capacidade de 

atendimento para 10 crianças e adolescentes. No período de agosto/2016 a 

julho/2017 estiveram acolhidos neste Serviço 16 crianças e adolescentes (SAFI, 

2017).  

 

4.5 RELATOS DA PRÁTICA DE ESTÁGIO CURRICULAR EM SERVIÇO SOCIAL  

 

Conforme já relatado, esta pesquisadora, acadêmica de Serviço Social 

realizou estágio curricular supervisionado, no XX semestre de (ANO), junto a 

Vigilância Socioassistencial, no município de Caçador.  

Por esse motivo, entendeu-se importante relatar neste TCC alguns momentos 

desse estágio.  

          O papel do assistente social na gestão, por meio da atuação na vigilância 

socioassistencial, é justamente de analisar de forma críticas as atividades efetivadas 

pelos programas e projetos sociais, aperfeiçoando metodologias de atendimento nos 

mais variados espaços de atuação sócio-ocupacionais. 

 Foi possível conhecer melhor os trabalhos desenvolvidos pela gestão, apesar 

de não ser possível manter contato com todos, pois são muitos programas, projetos e 

serviços coordenados pela gestão. Quanto à intervenção junto à vigilância 

socioassistencial, durante o estágio, acredita-se que houve grande identificação com 

esta área de atuação do assistente social. 

 Alimentar os sistemas do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, 

conforme orientações da assistente social, garantindo que as verbas destinadas ao 

município sejam devidamente repassadas, sem prejuízos ao atendimento social da 

comunidade também foi uma das atividades de estágio.  

Notou-se que os registros solicitados pelo MDS são fundamentais para a 
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manutenção dos recursos financeiros destinados ao município no financiamento da 

política de assistência social. A assistente social da gestão é responsável pela 

compilação dos dados e alimentação do sistema do MDS. Para favorecer a 

aprendizagem, esta intervenção foi realizada pela estagiária que desenvolveu 

atividades de registro e compilação dos dados relativos às ações realizadas nos 

diversos programas, projetos e serviços da rede socioassistencial. 

Para melhor descrever as atividades realizadas durante o estágio 

supervisionado, apresentam-se, a seguir, três diários de campo, os quais tratam das 

vivências diretas da estagiária no campo de estágio especificamente denominado de 

vigilância socioassistencial: 

 

DIÁRIO DE CAMPO (01) 

IDENTIFICAÇÃO 

Data: 11/08/17 

Curso: Curso de Serviço Social 

Fase: 6ª Fase 

Nome da Instituição: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Supervisora Acadêmica:  Dra. Fátima Noely da Silva 

Número de registro do CRESS: 0497- 12 Região 

Horário: 13h as 18h 

 

Objetivo: realizar o acompanhamento social de famílias atendidas pela gestão 

da assistência social. 

Pauta: observação do atendimento da assistência social, atendimento de uma 

família pela estagiária, visita ao Hospital Jonas. 

Desenvolvimento das ações: atendimento familiar 

Este dia foi relevante para aprendizagem academia. Iniciou com um 

atendimento e orientação de uma gestante para que fosse feito o processo de 

laqueadura. Com orientação da supervisora foi realizado encaminhamento para a 

Secretaria Municipal de Saúde, destinado para a assistente social para preenchimento 

da documentação referente a cirurgia de laqueadura. 

Posteriormente a estagiária dirigiu-se ao Hospital Jonas Ramos com o objetivo 

de averiguar de que forma ocorre a cirurgia eletiva de laqueadura, Esta visita ao 
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hospital foi necessária, tendo em vista que neste momento está sendo organizado um 

mutirão de cirurgias para a comunidade interessada. 

Na sequência das atividades, foi realizado outro atendimento, no qual uma 

família com seus membros desempregados buscava benefício eventual de cesta 

básica. Após avaliação social a Assistente social encaminhou a usuária para o setor 

responsável pelo fornecimento de cestas básicas. 

Por fim, acompanhou-se um atendimento da Assistente Social voltado a 

concessão de benefício eventual auxílio funeral. Neste atendimento a estagiária 

apenas realizou observação. 

Avaliação e consideração da estagiária: 

As atividades realizadas são fundamentais para o entendimento da função da 

assistente social que atua na gestão. Ressalta-se que, além de atuar nos processos 

de gestão, a assistente social também pode realizar atendimentos as famílias usuárias 

do SUAS. 

Nota-se que a assistente social precisa ter conhecimentos específicos sobre a 

legislação vigente, uma vez que todos os atendimentos realizados dependem não 

apenas da opinião técnica da assistente social, mas também da fundamentação legal. 

 

DIÁRIO DE CAMPO (02) 

IDENTIFICAÇÃO 

Data: 06/09/17 

Curso: Curso de Serviço Social 

Fase: 6ª Fase 

Nome da Instituição: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Supervisora Acadêmica:  Dra. Fátima Noely da Silva 

Número de registro do CRESS: 0497- 12 Região 

Horário: 13h às 18h 

 

Objetivo: Compilar dados da vigilância socioassistencial, identificando índices 

de atendimento social nos diversos programas, fundamentando o futuro Plano 

Municipal de Assistência Social. 

Pauta: Observar dados dos programas, confeccionar gráficos para o Plano 

Municipal de Assistência Social. 
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Desenvolvimento das ações: 

Esse período do estágio foi carregado de extrema responsabilidade, muita 

aprendizagem e conhecimento. Inicialmente estudou-se e observou-se os dados dos 

programas sociais para em seguida confeccionar os gráficos referentes ás famílias 

atendidas nos CRASs Centro, Norte e Martello. 

Ao confeccionar os referentes gráficos, foi possível observar que os dados são 

divididos em territórios, facilitando a elaboração de estatísticas de atendimentos a 

famílias em situação de vulnerabilidade social. Esses dados são importantes, pois 

farão parte do Plano Municipal de Assistência Social. 

Avaliação e consideração da estagiária: 

Nota-se que o Assistente Social para trabalhar na Vigilância Socioassistencial, 

precisa de muito conhecimento e agilidade para avaliar e propor metas de trabalho 

socioassistencial. Não são todos os assistentes sociais que possuem habilidade de 

gestão social. 

Esta área está despertando o interesse por parte da estagiária, pois exige a 

capacidade de raciocínio lógico e formação de dados científicos sobre os 

atendimentos a famílias acompanhadas pela política de assistência social. 

 

DIÁRIO DE CAMPO (03) 

IDENTIFICAÇÃO 

Data: 22/09/17 

Curso: Curso de Serviço Social 

Fase: 6ª Fase 

Nome da Instituição: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Supervisora Acadêmica:  Dra. Fátima Noely da Silva 

Número de registro do CRESS: 0497- 12 Região 

Horário: 13h às 17h 

Objetivo: participar do fórum de debates da Assistência Social, auxiliando na 

recepção e confecção da ata. 

Pauta: participação no fórum de debates, recepção, colher assinaturas dos 

participantes e auxiliar na confecção da ata. 

Desenvolvimento das ações: Fórum de debates da Assistência Social 

O estágio neste dia iniciou na Câmara de Vereadores de Caçador, onde os 

profissionais que atuam na política de assistência social se reuniram para debater as 
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estratégias a serem seguidas a partir desse momento. Primeiramente a estagiária 

atuou recepcionando os convidados, posteriormente colhendo assinaturas dos 

participantes do evento. O Fórum teve início com o pronunciamento da Secretária 

Municipal de Assistência Social que explanou sobre o papel do Fórum para a política 

pública. 

Em seguida, a supervisora expõe alguns dados importantes em planilhas, para 

análise de dados do CRAS e CREAS. Após as apresentações, foi aberto o debate e 

o acolhimento de sugestões. Durante o debate todas as sugestões foram anotadas 

para a confecção do plano municipal. 

Avaliação e consideração da estagiária: 

Durante a realização deste Fórum Municipal foi importante analisar que todas 

as atividades realizadas pela estagiária anteriormente surtiram bons resultados. Foi 

neste momento que os gráficos e as tabelas confeccionadas anteriormente foram 

apresentados à comunidade em geral. 

O fato de atuar no acolhimento dos participantes do Fórum foi primordial, pois 

se vê o quanto é complexo elaborar um Plano Municipal de Assistência Social, o qual 

exige a participação de toda a comunidade. Notou-se que poderia ter tido mais 

participação de toda a comunidade, inclusive de profissionais das políticas públicas 

que também atuam no município. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho do assistente social é muito importante no contexto das políticas 

públicas, e especificamente na assistência social, ele toma uma dimensão ligada à 

defesa e garantia de acesso aos direitos sociais, principalmente àqueles que 

vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social. É inegável o quão relevante é o 

trabalho do profissional de Serviço Social, preparado para enfrentar as expressões da 

questão social. 

Dentre as diversas políticas em que o assistente social atua, cita-se a 

assistência social, já regulamentada por normativas federais e considerada uma 

política de Estado pela Constituição Federal de 1988. É na assistência social que o 

assistente social protagoniza uma série de atividades voltadas à justiça social e à 

minimização das expressões da questão social emanadas da relação capitalista com 

o mundo do trabalho. 

Neste contexto da política de assistência social, durante a realização do estágio 

supervisionado, chamou a atenção da estagiária, o processo de implementação da 

vigilância sociassistencial no município de Caçador-SC. A vigilância socioassistencial 

é um setor ligado à gestão da política pública de assistência social, o qual é 

responsável pela pesquisa, monitoramento e avaliação dos programas, projetos e 

serviços ofertados no município. A qualificação desses serviços depende do 

mapeamento territorial de riscos e vulnerabilidades, por meio de busca ativa, diálogo 

com os usuários e demais entidades que atuam na defesa dos direitos humanos. 

Durante o estágio supervisionado, foi possível conhecer o trabalho da 

assistente social que atua na vigilância socioassistencial e surgiu a necessidade de 

investigar mais os desafios e perspectivas do processo de implantação da vigilância 

socioassistencial em Caçador-SC. As atividades realizadas durante um dos estágios 

supervisionados garantiram embasamento inicial à pesquisa de TCC, a qual foi 

desenvolvida posteriormente. 

A pesquisa envolveu três assistentes sociais que atuaram diretamente no 

processo de implantação da vigilância socioassistencial. Em termos gerais, na visão 

das participantes da pesquisa, a vigilância sociassistencial é responsável pelo 

levantamento de dados dos territórios vulneráveis, com o intuito de reordenar os 

programas, projetos e serviços sociassistenciais. 

Conclui-se que o processo de implantação ainda está em desenvolvimento, 
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uma vez que ainda não há total compreensão dos gestores sobre essa dinâmica de 

pesquisa, monitoramento e avaliação. Confunde-se ainda o papel do assistente social 

da vigilância socioassistencial com outras atividades da gestão e as tecnologias 

utilizadas ainda precisam de aprimoramento para garantir a qualidade do 

levantamento dos dados. 

Além disso, em síntese, percebe-se que muito ainda precisa ser realizado em 

termos de vigilância socioassistencial. Todavia, os primeiros passos já foram dados, 

como por exemplo, a aprovação da Lei do SUAS no município, a elaboração do Plano 

Municipal de Assistência Social que abarca a vigilância socioassistencial e o início do 

levantamento e monitoramento dos dados. 

Acredita-se que este novo espaço sócio-ocupacional ligado à vigilância 

sociassistencial poderá ser ocupado por assistentes sociais preparados técnica e 

academicamente para enfrentar o desafio de qualificar as atividades da assistência 

social por meio da pesquisa e sistematização de informações, evitando a 

fragmentação das ações. 

Por fim, esta pesquisa foi muito importante para delinear o futuro profissional 

da acadêmica, uma vez que o estágio desenvolvido na vigilância socioassistencial foi 

um dos mais instigantes, provocando a necessidade de estudos que foram bem além 

do que foi ensinado durante o curso de Serviço Social. 
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UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL – 8ª FASE 

 

PESQUISA: 

 

OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL EM 

CAÇADOR-SC 

Este questionário refere-se à coleta de dados para a elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso-TCC do curso de Bacharelado em Serviço Social. Sua 

participação é voluntária e será de fundamental importância para a efetivação 

desta pesquisa, sendo que a identidade será mantida em sigilo não sendo 

apresentada durante a utilização das respostas. 

 

1- Quais foram as etapas do processo de implantação da vigilância 

socioassistencial em Caçador-SC? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2- Descreva sobre o papel da vigilância socioassistencial no âmbito dos 

serviços ofertados pelo SUAS? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3- Cite as atividades profissionais desenvolvidas pelo profissional de Serviço 

Social na gestão, especificamente na vigilância socioassistencial. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4- Quais são os principais desafios e perspectivas do trabalho do profissional 

assistente social que atua na vigilância socioassistencial? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5- Acrescente comentários que julgar necessários para esta pesquisa e para a 

compreensão da vigilância socioassistencial no âmbito do SUAS. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


