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UM CAMINHO A PERCORRER: os desafios da efetivacáo da política de assisténcia social
no municipio de Recife

Salyanna de Souza Silva
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

UM CAMINHO A PERCORRER: os desafios da eíetivacáo da política de assisténcia social no município de Recife
Resumo: O objetivo deste artigo é analisar a efetivacáo da Política da Assisténcia Social no município de Recife, que
nos últimos anos vem nacionalmente senda regulamentada enquanto direito social , entretanto, evidencia, nos municípios
brasileiros, diversas lirnitacóes no que se refere a sua implementac;áo. Destaca os improvisos e a falta de prioridade política
e financeira para estruturar a assisténcia social. Mostra, por outro lado, a orqanizacáo política das/dos trabalhadoras
(es) da assisténcia social, que lutam, dentro dos limites institucionais, tanto por seus direitos trabalhistas quanto pela
assisténcia social.
Palavras-chave: Assisténcia social, política social, direito social.

ONE WAY TO GO THROUGH: Challenges ofthe effectiveness of the social assistance policy in the municipality of Recife
Abstract: The original aim of this study is to analyze the effectiveness of the Social Policy in the municipality of Recife,
which , in recent years, throughout the Brazil, has been gradually considered regulated as a Social Right, however is it
evident in many other Brazilian cities the existence of several limitations regarding its implementation. In Recife, we can
highlight improvisations and lack of political priority and financial structure for Social Assistance itself. On the other hand,
we have the political organization of the social workers, who struggle for - within the institutional limits - both their labor
rights and social assistance.
Key words: Social assistance, social policy, social rights.
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1 INTRODUCAo

Este artlgo tem como objetivo anallsar a
efetívacáo da Política de AssIstencla Social no
municipio de Reclfe. Elementos que serviráo de
allcerce a tal anállse encontram-se presentes
na prlmelra parte da Dissertacáo de Mestrado
desenvolvlda para o Programa de Pós-Graduacáo
em Servico Social da Unlversldade Federal de
Pernambuco (UFPE), Intitulada "Projeto Étlco
Político e Consciencia de Classe: uma relacáo
dialética. Reflexoes sobre o exerclclo proflsslonal/
político das/dos asslstentes sociaís dos Centros de
Referencia da AssIstencla Social de Reclfe" (2011).

A política de assisténcia social vem
gradatlvamente ganhando destaque, principalmente
no que se refere a sua reqularnentacáo. Assim,
temos a Política Nacional de AssIstencla Soclal/
PNAS - 2004, a Norma Operacional Sistema Único
de Assisténcia Soclal- NOB/SUAS - 2005, a Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos - NOB
RH/SUAS - 2007, resolucoes do Conselho Nacional
de AssIstencla Social (CNAS), e a aprovacáo da Lel
12.435/11 que altera o texto Inicial da Lel Orqánica
da AssIstencla Social (LOAS/ Lel 8.742/93).

Contudo, sabemos que entre a reqularnentacáo
da política da assísténciasocial e sua imptementacáo
no cotidiano de cada municipio brasllelro exlstem,
ainda, lacunas a serem preenchldas.

Dessa forma, no presente artlgo procuramos
trazer alguns elementos sobre a operacionalizacáo
da assisténcia social enquanto política social a ser
efetlvada no municipio de Reclfe, uma das capitais
brasllelras com malor Indlce de vulnerabllldade e
deslgualdade social. (INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATíSTICA, 2000) Para
tanto, fizemos uma leitura de documentos oficiais,
tanto naclonals quanto rnunicipais, tais como PNAS,
NOB/SUAS, NOB-RH/SUAS, Plano Decenal SUAS
- Plano 10, Plano Municipal de AssIstencla Social
de Reclfe, Plano Plurlanual 2010-2013, Anals da
VII Conferencia Municipal da AssIstencla Social
(CEARÁ, 2009) e Relatórlo de Atlvldades das
equipes CRAS/GRAS-2009. Anallsamos tarnbérn
alguns dados quantltatlvos/qualltatlvos referentes
aos programas e servicos sociaís e asslstenclals
executados pelo municipio.

Finalizamos nosso artlgo apresentando
uma experiencia exitosa, que acreditamos ter
Impulslonado a tmptementacáo da assísténcta
social no referido municipio; tal experiencia tratou
se da aprovacáo de um Termo de Ajustamento
de Conduta (TAG) específico para os CRAS, que
partiu da articulacáo entre as/os profissionais da
assisténcia municipal e o Mlnlstérlo Público Estadual
de Pernambuco.

Encontramos no processo de consoüdacáo
das políticas sociais no Brasil um longo camlnho
por ser construido; é necessario, portanto, a
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luta diária que vise compreender e superar suas
contradicóes. Asslm, ao basear-se no método
materialista hlstórlco-dlalétlco, nossa anállse busca
trazer elementos teóricos, reaise concretos que nos
posslbllltem uma aproxirnacáo teórica dos desafíos
encontrados na atual execucáo da assisténcia social
em Reclfe, e identificacáo de suas particularidades
e posslbllldades.

2 A pOLíTICA NACIONAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL: requlamentacáo e conceltos

Situada na trama das políticas soclais, a
assisténcia social, enquanto política pública, e
marcada por lutas e contradicóss. Posto ísto,
Identificamos na cultura política brasllelra posturas
conservadoras que a colocam como "ajuda" ou
"carldade"; observamos também uma marcante
mobllizacáo para sua requlamentacáo, tal como
estabelece a Constítuícáo Federal de 1988, em seu
artlgo 203 que traz em seu caput que "a assisténcia
social sera prestada a quem dela necessltar,
Independentemente de contribuicáo á segurldade
social [...]". (BRASIL, 1990). Tendo por norte dentre
outros, este princípio, profissionais da área como
também movlmentos organizados da socledade se
moblllzam por sua plena efettvacáo.

A aprovacáo da Lel Orqánlca da AssIstencla
Social - Lel 8.742/93 (LOAS), expressou a luta e
orqanízacáo desses diversos setores, trazendo
para a assisténcia social uma nova concepcáo,
colocando-a no patamar de política pública de
dlrelto, o que questlona a tradicáo cliente lista,
asslstenclallsta e tuteladora.

A prlmelra Política Nacional de AssIstencla
Social só fol aprovada em 1998, no Governo do
entao Presidente Fernando Henrlque Cardoso,
cinco anos após a requlamentacáo da LOAS e
alnda apresentou-se Insuficiente e confrontada pelo
paralelismo do Programa Comunldade Solldárla'.

Asslm, após diversas lutas da socledade
civil e de categorias profissionais, no primeiro
Governo do Presidente Luis lnácio Lula de Silva,
do Partido dos Trabalhadores - PT, o Mlnlstérlo de
Desenvolvlmento Social e Combate a Fome (MDS)
- criado nessa gestao, e a Secretaria Nacional
de AssIstencla Social (SNAS) em conjunto com o
Conselho Nacional de AssIstencla Social (CNAS)
aprovaram e tornaram pública a segunda Política
Nacional de AssIstencla Social (PNAS), em 2004.

Como expressáo da materlalldade das
dlretrlzes da LOAS, a PNAS-2004 se apoia em um
modelo de gestao compartllhada pautada no pacto
federativo, no qual sao detalhadas as atribuicóes e
competencia dos tres nlvels de governo na provisáo
de acóes socioassistencias, em consonancia com o
preconizado na LOAS como também os principios
que nortearáo as Normas Operacionais editadas
nos anos segulntes. O Sistema Único de AssIstencla
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Social (SUAS) está voltado á articulacáo em todo
terrltórlo nacional das responsabilidades, vínculos
e hlerarqula do sistema de servicos, benefíclos,
programas e acóes de assísténcia social em caráter
permanente ou eventual, executados e provldos por
pessoas jurldlcas de dlrelto público, a crltérlo de
unlversalldade e de acao em rede hlerarqulzada e
em articulacáo com Iniciativas da socledade civil.

Nessesentldo, ressaltamos, também, a recente
aprovada Lel 12.435/11 que altera o texto original
da LOAS, tornando o SUAS urna política de Estado.
Alem de ratificar o atual modelo de assisténcia,
dividido em protecáo básica e especial, a referida
lei busca assegurar os recursos do cofinanciamento
para exscucáo de acóes continuadas da asststencía
social.

A PNAS estabelece que a Protecao Social
dar-se-á através da Protecáo Social Básica (PSB)
e da Protecáo Social Especial (PSE). A prlmelra
possul o caráter preventivo, com objetivo de prevenir
sítuacóes de risco por melo do desenvolvlmento de
potencialidades e aquisicóes, e o fortaleclmento de
vínculos familiares e cornunitários. (BRASIL, 2004).
Para executar os programas, servicos e projetos da
PSB sao estabelecldos os Centros de Referencia da
AssIstencla Social - CRAS; atualmente sao 7.657.
(BRASIL,2011)

O CRAS é urna unldade pública estatal de
base territorial e descentralizada, visa atender a um
total de até 1.000 familias/ano e referenclar 5.000.
(BRASIL, 2004). Caracterizado como porta de
entrada da política para a assísténcla, o CRAS tem
o papel de articular com a rede de protecáo local,
prestar mforrnacóes e oríentacáo para a populacáo,
realizar o mapeamento e a orqanízacáo da rede
socloasslstenclal de protscáo básica e promover a
insercáo das famílías nas demals políticas públicas.

No tocante ás orientacóes técnicas para os
CRASs (BRASIL, 2009a), o MDS estabelece que
esses equipamentos devem desempenhar como
pnncípaísfuncóesa Gestáoda protecáobásica no seu
terrítóno, e a Oferta de servícos socioassistenciais.
com destaque para o Servico de Protecao e
Atendlmento Integral á Famílla (PAIF). A Tipiñcacáo
Nacional de Servicos Socloasslstenclals (BRASIL,
2009b) organiza e define como demals servicos da
PSB: o Servico de Convivencia e Fortaleclmento de
Vínculos e o Servico de Protecao Social Básica no
domicílio para pessoas com deficiencia e idosas.

Cada municipio deve construir um Plano
Municipal de Assisténcia Social, a flm de definir
metas, planos e prazos para a gestao municipal da
política de assisténcia. No que se refere á Protecáo
Básica, o Plano deve necessariamente ter como
objetivo a universaüzacáo. estabelecendo metas
para a cobertura gradual em todos os terrltórlos
vulnerávels, prlorlzando comunidades Indlgenas,
quilombo las, assentamentos, de frontelras,
rlbelrlnhas, nas zonas rural e urbana, por melo

da oferta de CRAS. O Plano Decenal SUAS 
Plano 10 aponta para a necessldade de urna
gradual universalízacáo de cobertura de servicos
socioassistenciais da Protecáo Básica ate 2015.

AProte9ao Social Especial é dividida em Médla
complexldade, destinada ás famílías e Individuos
com seus dlreltos violados, cujos vínculos familiares
e comunitários alnda nao foram rompidos. A Alta
complexldade visa garantir a protecáo Integral para
famílias e indivíduos que se encontram em situacáo
de ameaca, necessltando serem retirados do seu
núcleo familiar e/ou cornunitário. A unldade que
executa os servicos nessa área de protecáo social é
o Centro de Referencia Especializado deAssísténcía
Soclal- CREAS. Exlstem 2.155 unidades em todo o
país. (BRASIL, 2011)

A PNAS estabelece como usuáría/o da
assisténcia social cidadáos e grupos que se
encontram em situacáo de vulnerabllldade e riscos.
Trata-se dos Individuos, familias e coletlvldades
que se encontram fora do alcance da "rede de
ssquranca" propiciada pela protecáo social pública,
o que acarreta urna situacáo de vulnerabllldade e
risco social gerados por urna cadela complexa de
fatores sociaís.

Para Couto, Yaszbek e Ralchells (2010) a
PNAS e o SUAS da mesma forma que ampllam as/
os usuarias (os) da política, no sentido de superar a
fraqrnentacáo contlda na abordagem por segmentos
(Idosos, populacáo em sítuacáo de rua, dentre
outros), nao evldenclam sua condicáo de classe.

Tal dlmensao precisa ser melhor
problematlzada, no sentido de compreender que
as/os usuariasíos) da Política de AssIstencla Social
pertencem á classe trabalhadora, em suas diferentes
rnanifestacóes, como aqueles que trabalham de
forma precarlzada e Informal ou que fazem parte
da superpopulacáo relativa'. Logo, as autoras
afirmam que encontra-se em curso um processo
de redefinicáo do perfil das/dos usuárlas(os) da
assísténcta social.

Diante do desemprego estrutural e
da reducáo das protecóes sociais
decorrentes do trabalho, a tendencia
é a arnpliacáo dos que demandam
o acesso a servicos e beneficios de
assisténcla social. Sao trabalhadores e
suas famílias que, mesmo exercendo
atividades laborativas, térn suas
relacóes de trabalho marcadas pela
informalidade e pela baixa renda.
Em uma conjuntura social adversa, é
relevante analisar o significado que os
servicos e beneficios sociais passarn a
ter para os trabalhadores precarizados.
(CaUTO, YASZBEK; RAICHELlS, 2010,
p.46).

Para as autoras, existe urna pluralldade de
abordagens das diversas categorlas presentes
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nas pol íticas socials: algumas dessas aborda gens
retorca rn a perspectiva da responsabllizacáo
individual para enfrenta r riscos que sao socie tarios.
Nesse sentido , a "questáo social" e entendida
como sin ónimo de pobreza, possuindo um
forte viés psicologizante ; assirn , sao suficientes
pollt icas sociais mínimas que atuem somente nas
rnanítestacóes fenoménicas da pobreza , discurso
presente no parad igma liberal.

Percebemos, também, que a forma como
esta organ izada a PNAS , tendo a violacáo de
direitos e a forrnacáo de vínculos como criter io para
diferenciar a atencáo dispensada a protecáo básica ,
da protecáo especial, demonstra uma anáíise
idealizada sobre a reaUdade da pr ópría popu lacáo
atend ida, pois, a paupe rízacáo vivida pelas refer idas
fam iiias encontra-se em constan te processo de
recr lac áo e renovacáo: possu i, porsuavez, diversos
niveis de comp lexidades e part icularidades . Ass im,
é um equivoco tentar classificar e enquadrar tal
dimensáo em "caixas" e modelos estanques e
preestabelecidos.

Destarte, debater conceitualmente a pol itica
soc ial e compreender a rsper cussáo de sua
eíe tlvacáo na vida concreta da popul ac áo. Todas
essas rnudancas referentes as polit icas sociais na
atualidade , em nivel nacional e internacional , fazem
parte das respostas a crise econ ómica que evidencia
o esgotamento dos padróes de acurnulacáo
capi talis ta, desde os anos 40. Abrangem ent áo um
conjun to de propostas implementadas nos diferen tes
paises e monitoradas pelo Banco Mundial e demais
agenc ias multilaterais através do Consenso de
Wash ington' .

A requ larnentacáo da assistén cia socia l
enquanto política pública aponta para a tentativa de
ruptura com o car áter assistencial e emergencial.
(SPOSATI, 2008 , p. 23) que tanto marca a hist6ria
das politicas govemamentais bras ileiras . Contudo,
sua real etetívacáo passa a ser tenslonada pelo
contexto económico e polít ico de neol ibera llsmo .

Tal direc ionamento esta expresso na execucáo
orcarnent ária da política da ass ist éncia soc ial. A fim
de sinalizar esse movimento trazemos de forma
sucin ta um debete sobre o financiamento.

O Fundo Naciona l da Assíst éncía Social
(FNAS), institu ido somente em 2006, tem a grande
malcría de seus recursos destinados a beneficios
de transferencia de renda, sao eles: o Beneficio
de Prsstac áo Continuada (BPC) e a Renda Mensal
Vita iic ia (RMV) . Logo, os recursos se concentram
no pagamento desses beneficios constituc ionals,
cujo repasse e obr tqat ório: assim, recursos para
as demais acoes sao sacrificados. Salvador (20 10)
também ident ifica a pulverizacáo de recursos do
FNAS em programas que nao sao relacionados a
ass lsténcia social.

o FNAS nem consegue ampliar o
montante de recursos para acóes

R. Poi. PÚbl., Sao Luís, v 16,n.2, p. 515-523, ju l./dez. 2012

relacionadas 80S servícos, nem
tampouco aumentar as transferéndas
de recursos para que os municipios
estruturem a rede de servicos
assistenciais por nivel de protecáo
social. básica ou especial, conforme o
previsto na NOBISUAS. (SALVADOR,
2010 , p. 348 ).

o Plano Decenal SUAS - Plano 10,
estabelece, para o ano de 2010, uma meta de 10%
do orca mento gera l da seguridade social da Uniáo e
5% do orcarnento das demais esferas do Govem o,
para o cofi nanciamento da Polltica de Assist éncia
Social. Entretanto, ta l meta nao foi alcancada
e a política da ass íst éncla social continua sem
orcarnsnto preestabelecido .

o SUAS corre s éno risco. se nao
tiver aporte de orcamsnto sufidente
para servícos, de se tornar apenas
uma 'carta de lntencáo', indicando
que, de lato, a cocáo da política de
ass istércta social nao é estruturacáo de
servicos, ou de uma rede de protecá o
socioassistencial que requer aportes
consideráveis de investimento para
garantir uma cobertura universal. O
caminho escolhido pelo governo é o
da tccalízacáo com o Bolsa-Família,
carro-chefe das acóes de política de
assisténcía social. (SALVADOR, 2010 .
p.350).

Assím, a requlamentacáo da asslst éncia social
como polit ica pública , frente ao atua l neolibera lismo,
significa também uma conquista das reiv indicacóes
da classe traba lhadora, por érn, a leqlslacáo por
si so nao gara nte sua real etet ivacáo, conforme
podere mos observar, tomando como exemplo a
operacionatizacáo da assisténciasocial nomunicípio
de Rec ife.

3 A pOLíTICA DE ASSIST~NCIA SOCIAL EM
RECIFE

Após a aprovacáo da PNAS, cada mun icip io
"remodelou" suas acóes e órgáos para se inserir no
SUAS . Sendo uma das capltais brasileiras com maior
indice de vulnerabilidade socia l e desigua ldade do
pals (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATisTICA, 2000), Recife assume para a Polltica
de Ass ist éncia Soc ial o porte de metr6pole, o que
implica na gestao total dos servlcos , programas,
beneficios e projetos ass istenc iais.

O municipio possui a Secre taria de Ass isténcia
Soc ial (SAS), ligada a Prefeitura da Cidade de
Recife (PCR); te m em seu dese nho orga nizac ional
(03) tres diretorias, a saber; a Dlretorla de Protec áo
Soc ial Básica (DPSB), a Diretoria de Protecáo Social
Espec ial (DPSE) e a Diretorla de Administracáo
Setori al (DAS), alem do Conse lho Municipal da
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Asslstencla Social (CMAS)' e a Assessorla Técnica
e Executlva.

A DPSB e constituida por outras (03) tres
gerencias: a Gerencia de Vigilancia Social (GVS);
ligada a esta gerencia encontra-se a Gerencia
Operacional de Monltoramento; a Gerencia de
Políticas de Prornocáo (GPP), que possui (02)
duas outras gerencias operaclonals: a Gerencia
Operacional de Convlvlo Soclofamlllar e a Gerencia
Operacional de Protagonismo Juvenil (GPJ); e as
Gerencias Reglonals de Asststéncía Social (GRASs).

Junto a DPSE estáo ligadas a Gerencia
de Políticas de Protecáo, com suas 04 (quatro)
Gerencias Operaclonals (GO): a GO de Medidas
Sóclo Educativas, GO de Medidas Protetlvas, GO de
Erracicacáodo Trabalho Infantil e GO de lncíusáoda
Pessoa com Deficiencia; pertence tarnbém a DPSE
a Gerencia de Benefíclos de Transferencia de Renda
(GBTR), que possui outras 02 (duas) gerencias
operacionais: a GO de Acesso aos Benefícios e a
GO de Atendlmento ao Beneficiario.

As Gerencias Reglonals da AssIstencla Social
(GRAS) térn a flnalldade de coordenar e articular
acóes da PSB nos territórios, voltadas a populacáo
destlnatárla da assísténcia social. Possulndo uma
equipe psicossocial, as GRAS alérn de acompanhar
os servicosofertados nos CRASs, também possuem
a flnalldade de atender, "de forma pontual", a
populacáo que reside nos balrros que nao possuem
CRASs, o que no atual modelo adotado pela SAS,
significaa grande maioria dos bairros, como veremos
posteriormente.

Exlstem apenas 12 (doze) Centros de
Referencia de AssIstencla Social (CRASS)6 7,

funcionando em sua grande malorla fora do terrltórlo
de abranqéncia, em predios alugados e com suas
equipes bastante reduzldas. Multos equlpamentos
encontram-se funcionando em precarias condicóes,
com problemas relacionados ao transporte, o
que tende a prejudlcar a realizacáo das visitas
domiciliares e busca atlva, falta de prlvacldade
para atendlmento Individual; quadro de pessoal
Insuficiente e alta rotatlvldade das/dos profissionais.

A Secretaria de AssIstencla Social (SAS)
reallzou, no ano de 2007, concurso público para o
preenchlmento de 229 vagas, sendo 126 (cento e
vlnte e seis) vagas de Nivel Superior; e 103 (cento e
tres) vagas de Nivel Médlo com carga horáría de 30
horas semanals (Edltal publicado no Diário Oficial do
Municipio N° 50 de 05 de malo de 2007)8. Essa acáo
é uma orientacáo preconizada pela atual leqislacáo
da Política de AssIstencla Social.

Além das diversas fragilidades em sua
execucáo, o atual modelo adotado pela gestao
municipal (equipe psicossocial da GRAS para
atender as famílias nos bairros que nao possuem
CRAS) delxa de lado um dos elxos centráis do
SUAS: a descentralízacáo.

Para exempllflcar essa lirnitacáo, no ano

de 2008, ocorreu a ímplementacáo do Projovem
Adolescente no municipio. Integrando o Programa
Nacional de lncíusáo de Jovens - PROJOVEM,
essa modalldade possul como critério, além da falxa
etária, jovens entre os 15 e 17 anos, sendo ofertada
somente para as/os jovens nos terrltórlos dos CRASs
e entidades convenladas da rede socloasslstenclal.
Asslm, a grande malorla das/dos jovens em Reclfe
nao partlclparam do programa.

Outra dlflculdade referente a execucáo da
protecáo social básica no municipio alude a gestao
do Programa Bolsa-Familia (PBF)'. Atualmente esta
gestao nao e executada dlretamente pelas equipes
dos CRAS/GRAS, a exemplo de outros municipios,
pois as equipes encontram-se com número bastante
reduzldo, nao tendo, portanto, estrutura flslca nem
material.

Dessa forma, Reclfe possul um posto de
ínscricáo no Cadastro Único por RPA (Reglao
Polltlca-Admlnlstratlva, forma como está zoneada
a cldade). As familias que alnda nao possuem
cadastro e desejam se Inscrever para partlclparem
do PBF, podem tanto obter o encamlnhamento junto
as equipes CRAS/GRAS ou mesmo do Conselho
Tutelar e, mediante Ilgayao para call center 0800.
281.0313 (segunda a sexta, das 07:00 as 19:00h),
conseguir número de protocolo e agendar no posto
mals próximo ao balrro onde mora e o dla para ser
atendida.

No que tange ao servico de call center,
um compllcador bastante apontado é o tempo
de espera para o cadastramento, multas vezes
demasladamente demorado, a ponto de ser discutido
na VII Conferencia da AssIstencla Social de Reclfe,
em 2009, onde fol colocado como delíberacáo
ampliar o atendlmento do 0800, visando reduzlr o
tempo de espera.

No tocante as atualizacóes cadastrals do
Cadastro Único, o municipio possul somente um
posto de acesso para toda a populacao, que está
Instalado no espaco físico da URB (Empresa de
Urbanizacáo do Reclfe), RPA 01, balrro Boa Vista,
Rua Ollvelra Lima, s/n. Asslm, todas as familias que
estáo no Cadastro Único devem, Impreterlvelmente,
se des locar até ao centro da cldade para ter o
benefíclo garantido, o que acarreta em grandes filas,
falta de conforto e uma demora no atendlmento.

Como podemos constatar, taís debilidades
estáo relacionadas com o número reduzldo de CRAS
e a nao prlorldade no municipio em estruturar esses
equlpamentos. Destarte, a SAS/PCR tem alnda um
grande caminho a percorrer no que se refere ao
principio da descentraüzacáo das acóes, servicos,
beneficios e programas do SUAS, embora o Plano
Decenal SUAS - Plano 10 coloque para o poder
municipal a necessldade da gradual universalízacáo
da Protecáo Social Básica, por melo da arnpliacáo
e imptantacáo de CRAS nas áreas de malor Indlce
de vulnerabllldade, ate 2015, como afirmamos
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Fonte: Stntese elaborada pela autora a partir da folha de pagamento do
PBF de agosto de 2010, dados cedidos pela SAS.

Tabela 1 - Bairros que possuem a partir de 1.000 famílias
beneficiadas versus necessidade do número de eRAS
correspondentes

SANTO Arv'v'lRO ¿ü% 1

sAo JOSt t i;!! 1

ILKA JOM·JA BEZERRA l 4tJ¿ 1

Totalde eRASnecessárics naRPA 01 3

TORROES J 4!:! !:! 1

TORRE 113f 1

VARZEA 43f I:J 1

CORCEl RO n f o 1

IPUTI NGA J(j!:! 1

Total deeRASnecess ános naRPA U4 "
RPAtJ

RPA UJ

RPAU4

RPAU1

RPA U¿

RPA I1::i

Número defamílias Número correspondente
beneficiadas pelo PBF deeRASBairro

AFOGAOO S J10:¿ 1

AREIAS J 1(1 1

BARRO 1:¿31 1

ESTA~IA 1itl4 1

JARDMsAo PAULO l 041:J 1

MANGLEIRA 140:¿ 1

rvuSTADINrt'I 1((1:J 1

SANr0ARTIN 11tJ!:! 1

TEJIPIÓ 1U11 1

TOTO 1ifo 1

Total deeRAS necess árics naRPA UtJ 1U

BOAVIAGEM 114U 1

BRASILIA TEIMOSA 1tJ(j 1

IMBRIBEIRA J th( 1

PI'" lf!:!:¿ 1

IBURA 13W 3

JORDAo 1f:i6f::i 1

eOKAB J1tJ( 1

Total deeRAS necessárics naRPA Uo s
Total de CRAS 4C

ALTOJOSEBONFACIO t:f!3 1

BREJODA GiJIIBI RADA 1:¿43 1

CASAAr0ARELA J103 1

GUABI RADA 1004 1

MAN3ACEIRA 1UfU 1

r0ACAXEIRA n1!:! 1

NOVA DESeOEERTA of:il:J!:! ¿

PASSARIr-t10 1lfJ4 1

VASCO DA GAr0A J otJ tJ 1

Total deeRAS necess árics na RPAUJ 10

eAMPI NA DO BARRETO 1Wf:i 1

CArvPOGRANDE 3ü33 1

AGUA FRIA tJ ttJtJ ¿

BOrvflA DOHErvETtRIO 11tJ!:J 1

BEEERIBE Hir:3 1

oOISUNIOOS J I:J:¿tJ 1

lINl-t'loo TIRO 11f:i3 1

Total deCRAS necessárics naRPA 02 8

anteriormente.
Afim de identificara real demanda de CRAS em

Recife, buscamos nos documentos oficiais do MDS
os possiveis indicadores de vulnerabilidade social,
com íntulto de, a partir destes, chegar ao número
ideal de equipamentos da protecáo social básica.
Ass im, tomando O Guia de Oríentacóes Técnicas
dos CRAS (BRASI L, 2009a) , observamos que este
estabelece o número total de familias beneficiadas
do Programa Bolsa-Familia, no municipio, como um
dos indicadores de vulnerabilidade.

A partir desse indicador temos que, no
municipio de Recife, existe um total de 127.897
familias beneficiadas no PBF (Dados SAS , de agosto
de 2010). Dessa forma, fizemos uma projecáo, a
partir do número de familias beneficiadas com o
PBF por bairro, buscando , assim, identificar a real
demanda de CRAS no municipio. Logo se revelou
uma demanda de 45 CRAS, a serem distribuidos
em 41 bairros": levando em consideracáo o
número de CRAS existentes (12), a demanda
requer um aumento percentual de quase 300% de
novos centros de referencia a serem instalados no
municipio de Recife. (Tabela 1).

As maiores concentracóes de familias
beneficiadas pelo PBF estao principalmente nos
seguintes barros: Água Fria - RPA 02 (5.555),
Nova Descoberta - RPA 03 (6.689) e Ibura - RPA
06 (13 .127). Este último representa mais de 10% do
total de familias beneficiadas em Recife.

No tocante a execucáo dos servicos da
Protecáo Social Especial, o municipio possui tres
CREAS . Muitas das acóes dessa protecáo (alta e
média complexidade) sao realizadas pelo Instituto
de Assistencia Social e Cidadania - IASC", uma
autarqu ía vinculada á SAS, com personalidade
juridica de direito público, responsável pelo
desenvolvimento de acóes e servicos direc ionados
ao resgate de direitos da populacáo em maior grau
de exclusáo e vulnerabilidade social, com vínculos
familiares fragilizados ou rompidos . Vale ressaltar
que tal autarquía nasce a partir da redefinicáo e
extincáo, em 2003, da Legiao Assistencial do Recife
- LAR."

Tais improvisos e adaptacóes, demonstrados
na operacionalizacáo da assísténciasocial de Recife,
nos incitam a questionarmos sobre o lugar que
ocupa essa política na gestao municipal e estadual,
sendo evidente um processo de invisibilidade.

Embora a realízacáo de concurso públ ico,
tanto para aSAS quanto para o IASC, seja
considerado um grande avance de Recife, em
relacáo a outros municipios, encontramos diversos
outros desafios que arneacam tanto a permanencia
desses profissionais na SAS, como o própria
efetívacáo da política da assísténcía social. Dados
da secretaria (dezembro de 2010) apontam para um
déficit de equipes de nivel superior nos CRAS de
aproximadamente 37,5% e de 68 ,8% de nivel medio,
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perfazendo uma média de 53,2% de profissionais.
Todosesses determinantes que apresentamos

anteriormente repercutem diretamente nas atividades
desenvolvidas pelas equipes de referéncia. Estas
concentram suas acóes basicamente no repasse de
mformacóes/ortentacóes no tocante aos beneficios,
servicos e programas da assisténcia social, como
também encaminhamentos para demais entidadesl
instltuicóes referentes aos direitos sociais. Assim,
as equipes desenvolvem suas atividades mediante
diferentes acóes e técnicas.

O Relatório de Atividades das CRASIGRAS
(janeiro e outubro) em 2009 mostra que parte das
equipes nao realizam ou realizam em quantidade
bastante reduzida as reunióes socioeducativas.
Dentro do exposto, podemos afirmar, de forma
preliminar, que as acoes desenvolvidas na Protecáo
Social Básica (GRASICRAS) funcionam como
"plantóes de emergéncia", perdendo dessa forma
seu caráter preventivo. O mesmo documento
apresenta que a grande dificuldade se refere á falta
de estrutura e escassez de recursos humanos.

Destarte, as atividades realizadas nos CRAS
e CREAS tendem a nao se diferenciarem das
formas tradicionais historicamente desenvolvidas,
pois "atendem aos que chegam através do processo
de demanda espontánea, privilegiam as abordagens
individuais, quando muito realizam reunieSes
grupais ande abordam temas variados em forma de
palestras". (CaUTO, YASZBEK; RAICHELlS, 2010,
p.46).

Contudo nao se pode esquecer o caráter
contraditório do movimento do real, visto que neste
espaco de análise (SAS), identificamos um grande
reconhecimento dasldos trabalhadoras (es) dessa
política na construcáodo SUAS, por meio da garantia
de concursos públicos e de uma política de recursos
humanos (Planos de Cargos e Carreiras, etc.). A
garantia de uma leqislacáo contendo parámetros,
principios e diretrizes, visando á uníversaüzacáo.
descentralizacáo, qualidade dos servicos ofertados,
como também apontando para uma perspectiva de
valorizacáo do quadro funcional (BRASIL, 2005),
atribuem a assisténcia social um patamar de política
pública, podendo ser reivindicada por movimentos
da sociedade brasileira.

Para ilustrar esse processo temas o Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre
o Ministério Público do Estado de Pernambuco 
Promotoria de Justica de Defesa da Cidadania da
Capital, Prornocao e Defesa dos Direitos Humanos e
a Secretaria de Assisténcia Social (SAS), publicado
em 31 de maio de 2012 no Diário Oficial Estado
de Pernambuco. A TAC firmada tem como objeto
a adocáo de compromissos que tendam a reparar
inadequacóes quanto ao funcionamento dos CRASs
em Recife, melhorando-se, nos respectivosterritórios,
a oferta de servicos continuados de protecáo social
básica de assisténcia social as familias e aos

individuos em sítuacáode vulnerabilidade social.
O referido termo estabelece diversas metas

condicionadas a prazos; a partir do momento em que
tais obríqacóes e prazos nao sao cumpridos, o órqáo
público que firmou o TAC deve pagar uma multa
diária. O TAC em questáo traz dentre outras metas
a ímplantacáo de 30 CRAS até 2015, realizacáo de
novas concursos público até 2014, descentralízacáo
do atendimento do Cadastro Único e destinacáo de
um veiculo de passeio para cada CRAS.

Tal instrumento juridico partiu originalmente
do Inquérito Civil n' 10008-017, instaurado com o
objetivo de apurar fatos e circunstancias reveladores
de possivel insuflciéncia/inadequacáo da Politica
Municipal da Assisténcia Social, referente ao
funcionamento dos CRAS em Recife.

Vale ressaltar que o levantamento referente
a demanda de CRAS em Recife, apresentado
anteriormente, foi utilizado como parámetro para
o número de CRAS a serem implementados pela
SAS presente na TAC. Assim, a pesquisa sobre a
realidade social desenvolvida pela academia, em
especial nos Programa de Pós-Oraduacáo, deve
voltar-se para nao somente compreender o real, mas
principalmente contribuir para sua transformacáo.

4 CONCLUsAo

A requlamentacáo da Política de Assisténcia
Social representa uma vitória em termos de direitos
sociais, contudo identificamos, de forma geral,
que tal legislayao nao rompe a priori com o atual
direcionamento político e económico do Estado
brasileiro.

Dito ísto, ao confrontarmos a efetívacáo
da assisténcia social nos municipios brasileiros,
com destaque para Recife, visualizamos várias
irnprovisacóes que váo de encontro aos princípios
da PNAS-2004, como também aos direitos da
populacao. Assim, com repasse financeiro escasso,
decorrente da reducáo de gastos com as políticas
sociais, de uma forma geral, e de certa invisibilidade
que historicamente acompanha a assisténcia social,
aSAS atualmente se depara com uma gama de
desafios a serem enfrentados, tais como: déficit de
profissionais, falta de equipa mentas, material de
trabalho e uma defasagem de 300% de CRAS.

Por outro lado, tal requlamentacáo possibilita
o surgimento de novas espacos de reivlndicacáo:
dentre esses, destacamos a orqanízacáo dasldos
profissionaisda área e demais setores da sociedade
brasileira, como por exemplo, Ministério Público.

Esperamos com esse estudo trazer e divulgar
alguns elementos da particularidade do municipio
de Recife, a fim de contribuir com a melhor
ímolementacáo e efetívacáoda assisténcia social no
Brasil.
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Notas

Criada em 1995, o Programa Comunidade Solidária,
vinculado ao Gabinete Civil da Presidencia da
Republica, estabelecia a forma de atuacáo do entáo
governo na área social, representou urna "afronta"
aos preceitos da recém aprovada LOAS, pois sob a
direcáo da primeira damaRuthi Cardoso representou a
contínuacáo do "primeiro damismo" e do clientelismo.
(CaUTO, 2004).

Marx (1985) afirma que o surgimento da
superpopulacáo relativa, ou exercito industrial
de reserva, é fruto do processo de acumulacáo
capitalista. Esta populacáo supérilua é essencial pois
garante uma "liberdade de acáo" para a producáo
capitalista, a existencia de uma fila de trabalhadores
desempregados que pressiona aqueles de trabalham
a um sobretrabalho, rebaixando também os salários.
logo, a superpopulacáo relativa funciona como uma
alavanca a acumulacáo capitalista.

A expressáo "questáo social", segundo Netto (2001),
cornecou a ser utilizada na terceira metade do séc,
XIX, para designar as manifestacóes políticas da
classe trabalhadora. Para o autor a "questáo social"
é colada ao modo de producáo capitalista, pois é
somente nesse modo de producáo que ocorre a
proliferacáo do pauperismo em um pólo e a enorme
concentracáo de riquezas, no outro pólo, através do
processo de producáo. Assim, podemos afirmar que a
questáo social expressa as manifestac;óes concretas
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o processo de acurnulacáo do capital, que por meio
de sua (rejproducáo orgflnica e subsuncáo do
trabalho pelo capital, produz a desigualdade social, o
crescimento da pauperizacáo absoluta e relativa e a
luta de classes.

Em 1989 reuniram-se em Washington diversos
representantes de paises da América Latina,
funcionários do FMI, Banco Mundial e BIB - Bando
Interamericano de Desenvolvimento e do Governo
Norte Americano, tal encontro foi conhecido como
"Consenso de Washington", visava estabelecer
medidas de ajuste , através da implernentacáo de
programas de estabilizacáo: um superávit fiscal
primado: reestruturacáo dos sistemas de previdéncia
pública, e reformas estruturais- liberacáo financeira e
comercial , desrequlacáo dos mercados e privatlzacáo
das empresas estatais. (BEHRING, 2003).

Criado em 22 de outubro de 1992, pela Portaria nO
15.706, instituido nos termos do artigo 142, da Lei
Orqánlca do Municipio do Recife , promulgado em 04
de abril de 1990.

Atualmente temos os CRAS Boa Vista, CRAS Santo
Amaro, CRAS Campina do Barreto, CRAS Alto
Santa Terezinha, CRAS Dois írmáos, CRAS Nova
Descoberta, CRAS Iputinga, CRAS Roda de Fogo ,
CRAS Afogados/Mustardinha, CRAS Totó, CRAS Boa
Vista e CRAS lbura.

É importante observar que o Plano Municipal de
Aseisténcia Social (2007-2015) da Prefeitura da
Cidade do Recife nao preve o aumento do numero
de CRAS na capital , apenas estabelece como meta
adequacáo da estrutura fisica e padronizacáo da
identidade visual dos equipamentos. Contudo, o
Plano Plurianual (2010-201 3) preve recursos para um
total de 18 (dezoito) CRAS. (CEARÁ, 2007).

Dos cargos ofertados e número de vagas no concurso
ternos: Nivel Superior:Técnico em Assisténcia
Social 1 (Assistente Social) - 55 vagas; Técnico
em Assisténcia Social 2 (Psicólogo) - 37 vagas;
Técnico em Assisténcia Social 3 (Pedagogo) - 20
vagas; Técnico em Assisténcia Social 4 (Sociólogo)
- 14 vagas ; Nivel Médio: Agente Administrativo da
Assisténcia Social - 103 vagas. O referido concurso
teve seu prazo de validade prorrogado pela gestao
municipal, contudo observamos uma morosidade
na convocacáo das/dos candidatas (os) que tiveram
seus nomes homologados.

Agestáo do PBF se refere ao acesso direto ao sistema
do Cadastro Único juntamente ao MDS, a partir deste
é possível él familia , tanto ser incluida no cadastro,
quanto atualizar seus dados (rnudanca de enderece,
composicáo familiar , etc) . Cada familia deve tarnbérn,
pelo menos a cada dois anos, atualizar seu cadastro,
a fim de ter o beneficio garantido.

Os cálculos que realizamos pautaram-se
primeiramente em identificar o número de famílias
beneficiadas no PBF em cada bairro de Recife. Após
chegarmos ao referido número , tomamos a PNAS-

2004, e vimos que esta estabelece que cada CRAS
deve atender a um total de 1.000 familias/ano e
referenciar 5.000. Assím, selecionamos os bairros
de Recife que possuíam a partir de 1.000 famílias ,
chegamos ao total de 41 baírros, a esses atribuimos
um CRAS o Já os bairros que apresentaram um
número acima de 5.000 familias, convencionamos
atribuir mais CRASo Ou seja , um CRAS a cada
baírro com 1.000 a 5.000 famílias beneficiárias do
PBF. Ressaltamos que os dados aqui apresentados
sao apenas uma tentativa de aproxímacáo da real
demanda de CRAS no município, haja vista que nem
todas as familias em situacáo de vulnerabilidade sao,
necessariamente, beneficiárias do PBF.

Em 2006 ocorre concurso público para preenchimento
de 238 vagas para Cargos de Nivel Superior e
Médio. Dos cargos ofertados ternos: Nivel Superior:
Administrador, Advogado, Assistente Social,
Contador, Enfermeiro, Nutricionista , Pedagogia,
Psicólogo, Terapeuta Ocupacional. Nivel Médio:
Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Contabilidade e
Auxiliar Administrativo. Em 2010 o lASC realiza um
novo concurso de 220 vagas para Educador Social.

12 lnsfifuicáo sem fins lucrativos, fundada em 1972, ficava
sob coordenacáo das primeiras-darnas. com caráter
meramente caritativo. Segundo o Guia de Orientacóes
Técnicas da Protecáo Social Básica do Município
de Recife (2008), a LAR realizava "projetos e acóes
nas áreas de defesa de direitos, cultura , educacáo,
saúde, familia e comunidade, visando a melhoria da
qualidade de vida de seus usuários em especial das
enancas e adolescentes em situacáo de risco e a
execucáo de políticas públicas direcionadas él infancia
brasileira" .
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