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RESUMO
A presente dissertação tem por objeto um estudo do conhecimento histórico
das principais formas de atendimento socioassistencial no Município de São
Paulo,

no

período

de

1940-2004,

e

do

conhecimento

da

proposição/implantação dos Creas/média complexidade, no contexto da
PNAS/Suas no período 2004-2011. O objetivo geral visou compreender e
analisar

se

o

conhecimento

histórico

das

formas

de

atendimento

socioassistencial no Município de São Paulo, de 1940-2004, foi considerado na
proposição/implantação dos Creas/média complexidade, no contexto da
PNAS/Suas, no período 2004-2011, tendo em vista sua inserção na
processualidade histórica da assistência social. Formulou-se, como pergunta
norteadora: que percepções os sujeitos da pesquisa tem do conhecimento
histórico das formas de atendimento socioassistencial e do conhecimento da
proposição/implantação dos Creas/média complexidade, e da inserção desses
conhecimentos na processualidade histórica da assistência social no Município
de São Paulo? As principais referências conceituais foram: Pobreza,
Vulnerabilidade Social e Risco Social; Política Social, Direito Social e Proteção
Social; Política Nacional de Assistência Social, Sistema Único de Assistência
Social e Creas/Média Complexidade, fundamentadas em obras e autores
contemporâneos do Serviço Social e da Sociologia. A metodologia centrou-se
em pesquisa de natureza qualitativa, compreendendo a pesquisa bibliográfica,
pesquisa documental e pesquisa de campo, além da observação da dinâmica
de funcionamento das unidades Creas estudadas. Os cinco sujeitos da
pesquisa foram: duas docentes/pesquisadoras acadêmicas da PUC-SP, duas
assistentes sociais/gerentes das unidades Creas e um assistente social/técnico
da Smads. Foi adotada a análise de conteúdo para a interpretação dos
significados dos dados coletados. Os resultados alcançados apontam que os
sujeitos da pesquisa desconsideram a inserção da proposição/implantação dos
Creas/média complexidade na abrangência da processualidade histórica da
assistência social no Município de São Paulo, isto é, de 1940-2011.
Palavras-chave: Formas de atendimento socioassistencial; PNAS-SuasCreas/Média complexidade; Processualidade histórica da assistência social
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ABSTRACT

The current dessertation aims to a study of historical knowledge of the main
forms of social assistance services in São Paulo, in the period 1940-2004 and
knowledge in the proposition/deployment of Creas/medium complexity, in the
context of the PNAS/Suas, in the period 2004-2011. The overall objective was
to identify and analyze the historical knowledge of the forms of social assistance
services

in

São

Paulo,

from

1940-2004,

was

considered

in

the

proposition/deployment of Creas/medium complexity, in the context of
PNAS/Suas, in the period of 2004-2011, in view of its inclusion in the historical
processual

social

assistance.

Formulated

as

guiding

question:

What

perceptions that the research subjects have the historical knowledge of the
forms of social service assistance and knowledge of the proposition/deployment
of Creas/medium complexity and integration of knowledge in historical
processual social care in São Paulo? The main conceptual frameworks were:
Poverty, Social Vulnerability and Social Risk; Social Policy, Social Law and
Social Protection; PNAS, SUAS and Creas/medium complexity, based on
contemporary works and authors of Social Work and Sociology. The
methodology focused on qualitative research, comprising research literature,
documentary research and field research, beyond the observation of the
dynamics of operation of the studied Creas units. The five subjects were: Two
faculty/academic researches from PUC/SP, two social workers/unit managers
Creas and a social worker/technician Smads. Content analysis was adopted for
the interpretation of the meanings of the data collected. The results indicate that
the subjects do not consider the inclusion of the proposition/deployment of
Creas/medium complexity in the extend of processivity historic welfare in São
Paulo, that is 1940-2011.

Keywords: Forms of social assistance services – PNAS-Suas-Creas/medium
complexity - processual historic of social assistance.
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INTRODUÇÃO

A ideia de ingresso no Mestrado em Serviço Social me acompanha desde o
terceiro ano da graduação em Serviço Social pela PUC-SP, mais precisamente,
a partir de pesquisa de Iniciação Científica realizada.
Ao término da graduação, em dezembro de 2007, passei a atuar, em janeiro de
2008, como assistente social, no Centro de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente Mônica Paião Trevisan, também conhecido como Cedeca
Sapopemba.
Na referida instituição, tive a oportunidade de conviver, no Núcleo de Proteção
Psicossocial Especial, com adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou Prestação de Serviços à
Comunidade, bem como no acompanhamento de seus familiares.
Atuando no distrito de Sapopemba, zona leste da cidade de São Paulo, região
com altos índices de vulnerabilidade social, principalmente de criança e
adolescente, tive a oportunidade de acompanhar, em meados de novembro de
2008, o processo de implantação do Creas local.
Foi observando esse processo que apresentei o pré-projeto para a seleção do
Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC-SP,
intitulado: Avaliação do impacto dos Cras e dos Creas no município de São
Paulo, no período a partir da implantação da Política Nacional de Assistência
Social (PNAS) e do Sistema Único da Assistência Social (Suas).
Em agosto de 2009, ao ser aprovado na seleção, iniciei o mestrado, durante o
qual amadureci o tema de pesquisa proposto, que hoje se intitula: Um estudo
do conhecimento histórico das formas de atendimento socioassistencial e da
proposição/implantação dos Creas/média complexidade no município de São
Paulo: uma questão em análise – 1940-2011.
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Esta pesquisa insere-se na área das Ciências Sociais e do Serviço Social e
visa contribuir para a política de assistência social do município de São Paulo.
Sua abordagem é inédita, no conjunto da produção do Programa de Estudos
Pós-graduados de Serviço Social da PUC-SP, por ser o primeiro estudo sobre
os Creas/média complexidade do Município de São Paulo.
Como marco histórico inicial para a pesquisa, foi definida a década de 1940,
por ser esse o período de início da atuação dos primeiros assistentes sociais,
na área da assistência social, na cidade de São Paulo, formados em 1938, na
Escola de Serviço Social. Como marco final, demarcamos o período de 20042011,

em

virtude

da

aprovação

da

PNAS,

da

NOB/Suas1

e

da

proposição/implantação dos Creas/média complexidade em São Paulo.
Uma vez definido o tema e seu alcance histórico, foi elaborada a pergunta
norteadora da pesquisa, qual seja:
Que percepções os sujeitos da pesquisa têm do conhecimento histórico das
formas

de

atendimento

socioassistencial,

do

conhecimento

da

proposição/implantação dos Creas/média complexidade e da inserção desses
conhecimentos na processualidade histórica da assistência social no Município
de São Paulo?
A pergunta norteadora conduziu à hipótese de que, para os profissionais,
sujeitos da pesquisa dos Creas, o conhecimento histórico das formas de
atendimento socioassistencial tem como marco histórico a década de 1990, e
não a década de 1940, como reconhecem os sujeitos docentes/pesquisadoras
acadêmicas da PUC-SP, por existir uma desconsideração da inserção da
proposição/implantação dos Creas/média complexidade, na abrangência da
processualidade histórica da assistência social no Município de São Paulo, isto
é, de 1940-2011.
Foi delimitado, como objeto da pesquisa o conhecimento histórico das formas
de

atendimento

socioassistencial

no

período

1940-2004,

da

1

É de relevância destacar que, em 6 de julho de 2011, foi sancionada, pela Presidente Dilma
Rousseff, a Lei 12.435, que dispõe sobre a organização da assistência social, reconhecendo
o Suas como Lei Federal.
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proposição/implantação dos Creas/média complexidade no Município de São
Paulo no período de 2004-2011 e da sua inserção na abrangência da
processualidade histórica da assistência social, isto é, 1940-2011.
O objetivo geral visou compreender e analisar se o conhecimento histórico das
formas de atendimento socioassistencial no Município de São Paulo, a partir de
1940,

foi

considerado

na

proposição/implantação

dos

Creas/média

complexidade, no contexto da PNAS/Suas, tendo em vista sua inserção na
processualidade histórica da assistência social.
Do objetivo geral, desdobram-se três objetivos específicos, a saber:
Levantar e identificar experiências históricas das formas de atendimento
socioassistencial, no Município de São Paulo, no período de 1940-2004;
Conhecer e analisar a proposição/implantação dos Creas/média
complexidade em São Paulo, no contexto da PNAS/Suas de 2004-2011;
Analisar se ambos os conhecimentos são considerados na inserção da
processualidade histórica da assistência social no período 1940-2011.
Como referências básicas, foram definidos os seguintes conceitos:
Pobreza, Vulnerabilidade Social e Risco Social, Política Social, Direito Social e
Proteção Social, Política Nacional de Assistência Social, Sistema Único de
Assistência Social e Creas/Média Complexidade.
Esses conceitos foram pesquisados em autores do Serviço Social e da
Sociologia, contemporâneos, entre os quais: Marilda V. Iamamoto, Maria
Carmelita Yasbek, Aldaíza Sposati, Berenice Rojas Couto, Evaldo Amaro
Vieira, Serge Paugam, Francisco de Oliveira, Amartya Sen.
Na perspectiva metodológica, a pesquisa é de natureza qualitativa, ou seja, na
concepção de CHIZZOTTI (2008)
O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos, e
locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse
convívio os significados visíveis e latentes que somente são
perceptíveis a uma atenção sensível. Após este tirocínio, o autor
interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia
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e competência científicas, os significados patentes ou ocultos do seu
objeto de pesquisa. (p. 28)

A pesquisa compreende levantamentos bibliográfico, documental e pesquisa de
campo.
No que concerne à pesquisa bibliográfica, referente às obras dos autores
acima citados, e outras, foi iniciada desde o ingresso no mestrado, tendo em
vista a construção da fundamentação teórica para iluminar a análise dos dados.
A pesquisa documental2 compreendeu um levantamento na biblioteca Nadir
Gouvêa Kfouri da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sobre TCCs
da Escola de Serviço Social, posteriormente Faculdade de Serviço Social,
Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado do Programa de Estudos
Pós-graduados em Serviço Social, no período de 1940-2004, sendo localizados
104 TCCs, 21 Dissertações de Mestrado e seis Teses de Doutorado.
O levantamento documental foi também realizado na biblioteca da Secretaria
Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo (Seads),
sendo localizados 21 exemplares da Revista da Secretaria da Promoção Social
e selecionados 66 textos datados de 1975 a 1982.
E na biblioteca da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social de São Paulo (Smads), foram localizados nove relatórios e planos de
governo para a assistência social da cidade de São Paulo, datados de 1979 a
2003.
O material levantado, refere-se a algumas produções acadêmicas sobre os
segmentos/demandas atualmente atendidos pelo Creas/média complexidade
no Município de São Paulo, a saber: criança e adolescente; mulher; idoso;
pessoa com deficiência; morador em situação de rua; família; pessoa em
situação de drogadição; direitos humanos, imigrante/migrantes; e, como prática
de atendimento, o plantão social.

2

Não foi possível realizar o levantamento documental no Arquivo do Estado de São Paulo, em
razão do material do período em análise nesta pesquisa estar em catalogação interna.
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Foi realizada também pesquisa de dados e informações na Internet, em sites
governamentais e não governamentais.
Para a pesquisa de campo, foram definidos cinco sujeitos, a saber: duas
docentes/pesquisadoras

acadêmicas

da

PUC-SP,

duas

assistentes

sociais/gerentes das unidades Creas e um assistente social/técnico da Smads.
Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos pelos seguintes critérios:
Docentes/pesquisadoras acadêmicas da PUC/SP
Da área da assistência social e do serviço social, com vivência e/ou
experiência no período datado de 1940 a 2011.
Gerentes das unidades Creas e técnico da Smads
Assistentes sociais da Smads, que atuam na Proteção Social Especial
de média complexidade.
Foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada, isto é, com suporte em um
roteiro, com os sujeitos da pesquisa acima definidos.
As docentes/pesquisadoras acadêmicas, entrevistadas foram:
Profa. Dra. Aldaíza Sposati3. Doutora em Serviço Social pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (1986) e pós-doutorada pela
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Atualmente é
professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo
sido vereadora (1993–2002) e secretária da Assistência Social no
Município de São Paulo (2002–2004);
Profa. Dra. Maria do Carmo Brant de Carvalho4. Doutora em Serviço Social
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutorada pela
École dês Hautes em Sciences Sociales de Paris. Atuou como professora
3

Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do. Acesso na plataforma lattes
em: 14 ago. 2011.
4

Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do. Acesso na plataforma lattes
em: 14 ago. 2011.

20

no Programa de Estudos Pós-graduados em Serviço Social da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo e foi membro do Conselho Nacional da
Comunidade Solidária da Casa Civil da Presidência da República do Brasil.
Ambas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para
participação na pesquisa, com posterior autorização via e-mail para a utilização
de seus nomes na dissertação.
As gerentes das unidades Creas e o técnico da Smads, entrevistados, foram:
Gerente 1 – graduada em Serviço Social em 2003, pela Faculdade Paulista
de Serviço Social de São Caetano do Sul. Atua na Smads, desde 2010, no
Creas Vila Prudente/Sapopemba;
Gerente 2 – graduada em Serviço Social, em 1998, pela Faculdade
Metropolitana Reunidas, mestre em Servico Social pela PUC-SP e
doutoranda em Servico Social pela PUC-SP. Atua na Smads desde 2010
no Creas Jaçanã/Tremembé;
Técnico – graduado em Servico Social, em 2008, pela Universidade São
Francisco, mestrando em Servico Social pela PUC-SP. Atua na Smads
desde 2009.
Esses sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para
participação na pesquisa, deixando a critério do pesquisador a utilização de
seus nomes na pesquisa. Por uma questão de sigilo, contudo, optamos por não
identificá-los nominalmente.
As entrevistas totalizaram sete horas de gravação e 52 páginas de transcrição.
A análise da pesquisa foi construída com base na análise de conteúdo, que
segundo Chizzotti (1991: 98) “tem por objetivo compreender criticamente o
sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações
explicitas ou ocultas”.
A análise de conteúdo compreendeu três momentos: a pré-análise, ou
organização dos dados documentais em planilhas e tabelas, e das falas dos
sujeitos da pesquisa, a partir dos tópicos do roteiro das entrevistas; a análise
do material organizado, após diversas leituras, permitiu o conhecimento de
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seus conteúdos e significados; a interpretação desses conteúdos e significados
possibilitou o desvelamento de que o conhecimento histórico das formas de
atendimento socioassistencial e o conhecimento da proposição/implantação
dos Creas/média complexidade, no período de 1940-2011, não foram
considerados na abrangência da processualidade histórica da assistência
social do Município de São Paulo.
A dissertação está estruturada em quatro capítulos que se articulam, a saber:
Capítulo I – Referências histórico-conceituais básicas – compreende a
exposição das seguintes referências: Pobreza, Vulnerabilidade Social e Risco
Social; Política Social, Direito Social e Proteção Social; Política Nacional de
Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social e Creas/média
complexidade, entendidas como fundamentos para iluminar a construção da
análise dos dados da pesquisa.
Capítulo II – Uma abordagem documental à assistência social do
município de São Paulo: algumas aproximações históricas – 1940/2004 –
apresenta algumas das principais experiências históricas das formas de
atendimento socioassistencial no Município de São Paulo, a partir de 1940,
tendo como referência, no levantamento, os mesmos segmentos/demandas
atendidos atualmente pelo Creas/média complexidade.
Capítulo III – A proteção social especial de média complexidade no
município de São Paulo: unidades Creas – 2004/2011 – apresenta breve
caracterização do Município de São Paulo e da política municipal da
assistência

social,

expondo

a

proposição/implantação

das

unidades

Creas/média complexidade em São Paulo.
Capítulo IV – Uma abordagem analítica das percepções dos sujeitos da
pesquisa: significados do conhecimento histórico das formas de
atendimento

socioassistencial

e

da

proposição/implantação

dos

Creas/média complexidade no município de São Paulo – 1940/2011 –
abrange as percepções dos sujeitos da pesquisa e os significados do
conhecimento histórico das formas de atendimento socioassistencial e do
conhecimento da proposição/implantação dos Creas/média complexidade.
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Nas Considerações Finais, destacam-se os resultados alcançados mais
significativos e a inferência de outras questões que exigem novas pesquisas
para a ampliação e o aprofundamento do tema.
Como anexo, apresenta-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e
como apêndice, a lista do levantamento documental analisado na pesquisa.
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CAPÍTULO

I

–

REFERÊNCIAS

HISTÓRICO-CONCEITUAIS

BÁSICAS

O presente capítulo tem como objetivo apresentar as referências conceituais
básicas para este estudo: Pobreza, Vulnerabilidade Social e Risco Social;
Política Social, Direito Social e Proteção Social; Política Nacional de
Assistência Social (PNAS), Sistema Único de Assistência Social (Suas) e
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)/média
complexidade.
Essas referências serão apresentadas de forma específica, porém todas se
interconectam formando uma totalidade conceitual.
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1. Pobreza, Vulnerabilidade Social e Risco Social

Adotamos o conceito de pobreza5, para a presente reflexão, por entender ser
esse um dos fenômenos que contribuem para o agravamento das situações de
vulnerabilidades sociais e riscos sociais, contudo, é importante frisar que não
necessariamente todas as vulnerabilidades sociais e riscos sociais são
causados pela pobreza, conforme aponta Sposati (s.d.: 16).
Recorrendo à literatura, observa-se que a pobreza não é um fenômeno da
sociedade contemporânea ou da sociedade de classes, mas que é “tão antigo
quanto a humanidade” e que, historicamente, sempre existiu pobreza entre os
povos, com as particularidades de cada período histórico (SCHWARTZMAN,
2004).
Esse fenômeno chamado pobreza acompanha os povos desde o início dos
tempos, no entanto, não é possível realizar comparações. Exemplo disso é que
a pobreza apresentada na Idade Média difere do período industrial. Dessa
forma, sua análise não deve ser comparativa entre nações, pois cada uma
possui

características

peculiares,

como,

por

exemplo,

o

nível

de

desenvolvimentos social e econômico de cada Estado difere entre os
hemisférios norte e sul.
Paugam (2003), importante pesquisador do assunto, apresenta contribuição ao
citar que:
A pobreza na Idade Média é incomparável à pobreza encontrada nas
sociedades modernas. Variam, também, conforme o meio ambiente,
os hábitos culturais e os de vida, a tal ponto que é sempre difícil
comparar a pobreza entre sociedades que não atingiram o mesmo
nível de desenvolvimento econômico, e às vezes, no interior de um
mesmo

país,

de

compará-la

entre

regiões cujas condições

geográficas são desiguais. (p. 49)
5

O conceito de pobreza foi adotado na presente pesquisa, porém se reconhece que na
literatura é também muito utilizado o conceito de exclusão social. (CASTEL, 1998 e PAUGAM,
1999 e 2003)
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Pelo fato de a pobreza não ser um fenômeno recente, observa-se que
historicamente se tentou combatê-la, por exemplo, na Inglaterra, com as poor
laws, no século XIV, no sentido da caridade e da filantropia, ou, mais
recentemente, com outras iniciativas, ao longo do século XX.
No Brasil, nos anos 1950 e 1960, o enfoque no combate à pobreza incidiu
sobre o crescimento econômico. Acreditava-se que o melhor meio de enfrentála era elevando a qualidade de vida das pessoas. Já nos anos 1970, mudou-se
o foco, e passou-se a acreditar na prestação de “serviços de saúde, nutrição e
educação”. Nos anos 1980, mais uma vez muda-se o objetivo de combate à
pobreza, passando-se a privilegiar dois elementos fundamentais: o trabalho, no
caso, a mão de obra da população pobre, e o investimento nos serviços
sociais, como o atendimento médico, planejamento familiar, a nutrição e
educação básica.6
Conforme apontam Crespo e Gurovitz (2002), conceituar a pobreza é algo
complexo, pois existem particularidades e diferentes abordagens sobre a
temática. Assim, apontam os autores que:
A conceituação de pobreza é algo extremamente complexo. Pode ser
feita levando em conta algum “juízo de valor”, em termos relativos ou
absolutos. Pode ser estudada apenas do ponto de vista econômico
ou

incorporando

aspectos não-econômicos à

análise,

sendo

contextualizada de forma dependente ou não da estrutura sóciopolítica da sociedade. (p. 3)

Entendendo a complexidade da conceituação de pobreza, para a presente
reflexão, tomamos como abordagem a mesma utilizada por Yasbek (1993), em
que a autora trabalha a perspectiva de pobreza a partir do desenvolvimento da
sociedade capitalista. Segundo a autora:

6

Dados do Banco Mundial informam que 1 bilhão de pessoas viviam na pobreza, no ano de
1990, com renda de cerca de U$ 370 por ano. (BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o
desenvolvimento social mundial. 1990, p. 3).
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[...] a concepção de pobreza [...] localiza a questão no âmbito de
relações constitutivas de um padrão de desenvolvimento capitalista
em que convivem acumulação e miséria, a pobreza é abordada como
expressão direta das relações vigentes na sociedade. É produto
dessas relações que,

na

sociedade

brasileira,

produzem

e

reproduzem a pobreza enquanto tal, quer no plano socioeconômico,
quer no plano político, constituindo múltiplos mecanismos que “fixam”
os “pobres” em seu lugar social na sociedade. (1993: 22)

A citação acima ressalta, assim, que a pobreza deve ser compreendida no
âmbito do desenvolvimento capitalista, na perspectiva da acumulação da
riqueza por alguns e da manutenção da miséria de outros.
Yasbek, referenciada em Martins (1991: 15), complementa que:
[...] É importante ainda considerar que pobreza não é apenas uma
categoria econômica, não se expressa apenas pela carência de bens
materiais, pobreza é também uma categoria política que se traduz
pela “carência de direitos, de possibilidades, de esperança”
(MARTINS, 1991: 15). Esta face da pobreza suscita novos desafios à
gestão estatal dos processos de inclusão/exclusão social dos
subalternos e, particularmente, à assistência social, historicamente
campo dos excluídos. (1993: 23)

Nessa outra compreensão de pobreza nota-se que a questão não é só uma
categoria econômica, mas também é relativa a uma categoria política.
Corroborando essa compreensão de Yasbek (1993), Paugam (2003) analisa
que os pobres além de estarem “[...] privados de recursos econômicos,
exercem também pouca influência sobre o poder político, e sua respeitabilidade
corresponde, em geral, à sua posição social inferior” (p. 47).
Ambos os autores compartilham que o não acesso a aspectos políticos é tão
complexo quanto a falta de acesso a recursos e bens materiais, pois o não
reconhecimento do direito à política implica a não acessibilidade a direitos
básicos que garantem condições mínimas para a manutenção da vida
cotidiana.
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Além da compreensão de Yasbek (1993) e Paugam (2003), Sen (2000) afirma:
A pobreza deve ser vista como privação de capacidades básicas em
vez de meramente como baixo nível de renda, que é o critério
tradicional de identificação da pobreza. A perspectiva da pobreza
como privação de capacidades não envolve nenhuma negação da
idéia sensata de que a renda baixa é claramente uma das causas
principais da pobreza, pois a falta de renda pode ser uma razão
primordial da privação de capacidades de uma pessoa. (2000: 109)

Essa perspectiva conceitual de Sen (2000), a privação de capacidades básicas,
considera mais um fator de identificação da pobreza, que se conjuga às
perspectivas econômica e política de Yasbek (1991) e Paugam (2003),
construindo todas elas a compreensão abrangente desse fenômeno.
A partir dessa visão ampla de pobreza, é possível reconhecer que nela estão
presentes, ainda, as dimensões inter-relacionadas da vulnerabilidade social e
do risco social.
Nesse sentido, a vulnerabilidade social é um conceito recente, que passou a
ser utilizado a partir da década de 1990, “principalmente em países da América
Latina” (ARREGUI e WANDERLEY: s.d.).
Segundo Arregui e Wanderley (s.d.):
O que fica claro é que na área social, e principalmente na América
Latina, o seu surgimento foi, fundamentalmente, a partir da segunda
metade da década de 90, pelo interesse de vários organismos
internacionais e cientistas sociais em explicar os possíveis fracassos
dos novos desenhos de proteção social. (p. 10)

Igualmente, Arregui e Wanderley (s.d.) apontam também que, a partir do final
do século XX “[...] a palavra risco passou a ser chave nos discursos da mídia,
dos políticos, da população e da academia, como sinônimo de perigo, de
ameaça.” (p. 7). Conforme apontam as autoras:
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Entramos numa era marcada por profundas mudanças políticas,
socioeconômicas e culturais, que vê ruir a promessa de progresso
típica da modernidade, alimentada por uma sociedade marcada pela
incerteza, ambivalência e o caos, para a qual o risco parece ser a
chave que explica os sentimentos de medo, incerteza e insegurança.
(p. 8)

Sposati (s.d.) apresenta que, para trabalhar o conceito de vulnerabilidade
social, é preciso construí-lo a partir da óptica de um dado risco social. Segundo
a autora:
Nessa óptica o sentido é de ser vulnerável a uma dada ocorrência,
estar mais sujeitado por algumas vivências já instaladas. Do ponto de
vista biológico, a vulnerabilidade inclui a ideia de estar mais
predisposto a que ocorra algo. E é necessário eliminar a
vulnerabilidade

substituindo-a

por força/resistência

bem

como

eliminar os fatores de risco. A ideia de vulnerabilidade social indica
uma predisposição a uma precarização, vitimização, agressão. (p. 22)

A autora prossegue explicitando ainda que:
A vulnerabilidade, como o risco, também tem graduação, ao abranger
os mais e os menos vulneráveis, isto é, os mais e os menos sujeitos a
um risco; ou a serem mais, ou menos, afetados quando a ele
expostos. Portanto, podem-se identificar dois planos: o das
fragilidades e o da incapacidade em operar potencialidades. No caso,
atuar com vulnerabilidades significa reduzir fragilidades e capacitar às
potencialidades. Esse é o sentido educativo da proteção social, que
faz parte das aquisições sociais dos serviços de proteção.”
(SPOSATI, s.d: 24)

Sposati (s.d.) ainda coloca que o trabalho, com as vulnerabilidades, deve
reduzir as fragilidades e capacitar para as potencialidades, no sentido de
garantir a proteção em situações futuras, ou seja, é necessário, pois a partir
dele é que se poderá diminuir possíveis efeitos que possam vir a causar
exposições a situações de risco.
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Para a autora:
Os riscos provocam padecimentos, perdas, como privações e danos,
como ofensas à integridade e à dignidade pessoal e familiar, por isso
conhecer onde os riscos sociais se assentam é seguramente matéria
primordial para aqueles que trabalham com proteção social.
(SPOSATI, s.d: 18)

Os conceitos de Sposati (s.d.), citados acima, permitem ressaltar a importância
em reconhecer o local em que os riscos sociais se assentam, principalmente
para os profissionais que atuam na área da proteção social.
Oliveira (1995), outro importante pesquisador do conceito de vulnerabilidade
social, apresenta que é insuficiente compreender grupos vulneráveis como
aqueles que se encontram na linha de pobreza. Segundo o autor:
Os grupos sociais vulneráveis apresentam-se, de imediato e
ilusoriamente, como de fácil definição. Por um ângulo que não é
incorreto, mas insuficiente, grupos sociais vulneráveis poderiam ser
definidos como aqueles conjuntos ou subconjuntos da população
brasileira situados na linha de pobreza, definida em muitos dos
trabalhos correntes na literatura brasileira e na internacional. (n. pag.)

Conforme Oliveira (1995):
Uma definição econômica da vulnerabilidade social é incompleta,
apesar

de

que

nela,

sem

nenhuma

dúvida,

encontram-se

representados todos os grupos sociais vulneráveis na sociedade
brasileira. (n. pag.)

O autor trabalha a ideia de vulnerabilidade social na perspectiva em que
transita para o terreno dos direitos sociais.
Pelo exposto, percebe-se uma concordância em que definir a vulnerabilidade
apenas do ponto de vista econômico é uma forma insuficiente “porque não
especifica as condições pelas quais se ingressa no campo dos vulneráveis”
(OLIVEIRA: 1995).
As

referências

conceituais

acima

tratadas:

pobreza,

risco

social

e

vulnerabilidade social, evidenciam uma conexão diferenciada entre si, isto é, há
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uma relação muito próxima entre vulnerabilidade social e risco social. Quanto à
pobreza, pode ou não estar conectada à vulnerabilidade social e ao risco
social, embora seja fenômeno-chave para a concepção das políticas sociais.
Embora as definições e interpretações sejam variadas, os autores reconhecem
no risco a incerteza ligada a um momento futuro, em um tempo em que o risco
se revelará.
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2. Política Social, Direito Social e Proteção Social

Para uma abordagem desses três conceitos, que também se inter-relacionam,
é necessário considerar como marcos históricos importantes a promulgação
das poor laws, na Inglaterra do século XIV, e suas alterações até o século XIX,
já assinaladas anteriormente.
Para Pereira (2009):
As leis dos pobres [...] constituíam um conjunto de regulações sociais
assumidas pelo Estado, a partir da constatação de que a caridade
cristã não dava conta de conter possíveis desordens que poderiam
advir da lenta substituição da ordem feudal pela capitalista, seguida
de generalizada miséria, desabrigos e epidemias. (p. 61-62)

A partir da primeira experiência de poor law, passaram a ocorrer outras
iniciativas, como a surgida em 1576, denominada poor-houses, ou casa dos
pobres. Em 1598, foi editada a Lei dos Pobres, reeditada em 1601, como uma
nova poor law. Essa nova lei repensa a estrutura dos atendimentos, a partir de:
pobres impotentes (poor-houses ou almshouses); pobres capazes para o
trabalho (workhouses); e os capazes para o trabalho, mas que se negavam
(reformatórios ou casas de correção). (PEREIRA, 2009)
Behring & Boschetti (2010), citando Polanyi (2000) e Castel (1998), apresentam
que:
Legislações promulgadas até 1795 (Poor Law de 1601, a Lei de
Domicílio de 1662 e a Speenhamland Act de 1795) tinham como
função principal manter a ordem de castas e impedir a livre circulação
da força de trabalho [...]. (p. 48)

Nesse contexto, observa-se que toda a lógica que percorria as referidas poor
laws eram do controle social da população pobre, baseando-se na força de
trabalho. Essas primeiras iniciativas, sem dúvida, foram fundamentais e
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forneceram, em muitos casos, as bases para as políticas sociais, sob diferentes
concepções, pois, como sinaliza Pereira (2009):
É a partir das mudanças verificadas na concepção tradicional de
política social, sob a égide da legislação de 1834, denominada Poor
Law Amendment Act, que se implanta a política social liberal,
embasada em influentes teorias. (p. 69)

Pereira (2009) ainda considera que:
As regulamentações contra a perambulância de pessoas em busca
de

melhores

ocupações,

ou

a

chamada

“vagabundagem”,

constituíram a origem da assistência social institucional. (p. 62)

Dessa forma, esses marcos legais podem ser entendidos, historicamente,
como protoformas de políticas sociais.
Para conceituar a política social, demarcamos os séculos XIX e XX como
referências históricas, tendo em vista que, a partir desse período, a questão
social passa a ser sua base explicativa.
Assim, Yasbek (2008) apresenta que a expressão questão social surgiu na
Europa Ocidental na terceira década do século XIX (1830) para dar
conta

de

um

fenômeno

que

resultava

dos

primórdios

da

industrialização: tratava-se do fenômeno do pauperismo. (p. 2)

Iamamoto (2008) considera a questão social como:
O conjunto das expressões das desigualdades da sociedade
capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é
cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social,
enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada,
monopolizada por uma parte da sociedade. (p. 27)

Do ponto de vista da política social, observa-se que, historicamente, esta
esteve fortemente relacionada à classe trabalhadora, com seu início em
meados do século XIX, momento no qual emergia a expansão das mudanças
tecnológicas trazidas pela Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século
XVIII e se acentua no período da sociedade capitalista madura.
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Nesse sentido, as experiências bismarkianas de 1880 – na forma de seguros
compulsórios – são apresentadas como um avanço em termos de legislação e
de intervenção pública para a época.
Nesse contexto, Behring & Boschetti (2010), referenciadas em Pierson (1991)
citam que:
[...] Sua origem é comumente relacionada aos movimentos de massa
social-democratas e ao estabelecimento dos Estados-nação na
Europa ocidental do final do século XIX (PIERSON, 1991), mas sua
generalização situa-se na passagem do capitalismo concorrencial
para o monopolista, em especial na sua fase tardia, após a Segunda
Guerra Mundial (pós-1945). (p. 47)

Ainda Behring & Boschetti (2010) relatam que:
[...] As primeiras iniciativas de políticas sociais podem ser entendidas
na relação de continuidade entre Estado liberal e Estado social. Em
outras palavras, não existe polarização irreconciliável entre Estado
liberal e Estado social, ou, de outro modo, não houve ruptura radical
entre Estado liberal predominante no século XIX e o Estado social
capitalista do século XX. (p. 63)

As autoras destacam que a política social, embora sua origem esteja datada do
final do século XIV, tem sua expansão efetivada particularmente no século XX,
após o término da Segunda Guerra Mundial, quando se concretiza o Estado
Social capitalista.
Na análise das políticas sociais, deve-se partir da história e da estrutura de
cada país, pois cada nação teve diferenciado grau de desenvolvimento,
principalmente entre a classe trabalhadora e as forças produtivas. Conforme
citam Behring & Boschetti (2010):
O surgimento das políticas sociais foi gradual e diferenciado entre os
países, dependendo dos movimentos de organização e pressão da
classe trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças
produtivas, e das correlações e composições de força no âmbito do
Estado. (p. 64)

34

No Brasil, o desenvolvimento das políticas sociais ainda é mais tardio. Seu
início é atrelado a questões trabalhistas, sendo crucial o ano de 1923, com a
Lei Eloy Chaves, que institui as Caixas de Aposentadoria e Pensão. Nos anos
seguintes, época da Ditadura Vargas, ou Estado Novo, principalmente o ano de
1937, foi promulgada a Constituição Federal e, em 1943, criada a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) que sistematizou toda a legislação trabalhista
vigente.
Examinando a literatura existente sobre política social, observa-se que esta é
reconhecida como estratégia de governo e que necessita de articulação entre
diferentes setores organizados e pactuados, para sua realização no
atendimento a necessidades sociais e deve ter como fundamento a justiça
social.
A política social está intrinsecamente relacionada à correlação de forças
existentes entre capital e força de trabalho, se pensada a partir da própria
produção.
Nesse sentido, vários autores7 se colocam, entre os quais se destaca Vieira
(2009):
[...] A política social consiste em estratégia governamental e
normalmente se exibe em forma de relações jurídicas e políticas, não
podendo ser compreendida por si mesma. Não se definindo a si, nem
resultando apenas do desabrochar do espírito humano, a política
social é uma maneira de expressar as relações sociais, cujas raízes
se localizam no mundo da produção. (p. 142)

Na perspectiva da justiça social, as políticas sociais são consideradas como
estratégia para a realização dos direitos. Quando a política social não
consegue se traduzir em direitos, passa a ser meramente medida controladora
ou burocrática dos governos.
É no âmbito da realização de direitos que as políticas sociais voltam-se ao
atendimento das necessidades sociais, permitindo aos cidadãos acessarem
recursos e serviços indispensáveis para a vida cotidiana.
7

Nesse aspecto, consultar SILVA (2004) e (1992), PEREIRA (2009) e BEHRING (2009).
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Nessa perspectiva, Pereira (2010) cita que: “[...] não se deve esquecer que,
mediante a política social, é que direitos sociais se concretizam e necessidades
humanas (leia-se sociais) são atendidas na perspectiva da cidadania ampliada”
(p. 165).
Dessa forma, observamos que os direitos vêm sendo conquistados desde o
século XVIII, sendo iniciado com os direitos civis no século XVIII, expandido
com os direitos políticos no século XIX e, a partir do século XX, com os direitos
sociais.
Entre os principais documentos que contribuíram, ao longo da história, para o
processo dos direitos sociais, notamos a 1 a Declaração dos Direitos do Homem
e do Cidadão construída pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa, em
1789, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada pela
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948.
Os direitos sociais têm como pilar fundamental as necessidades do homem,
buscando a equidade no acesso de bens produzidos, tendo em vista seu
caráter redistributivo. Seu fundamento é a igualdade, decorrente das
desigualdades geradas na sociedade capitalista.
Com relação ao Brasil, os direitos sociais também tiveram estreita ligação com
a questão trabalhista. Conforme aponta Couto (2008):
Quanto aos direitos sociais, os mesmos foram restritos quase
exclusivamente à área trabalhista, voltada para a pequena parcela
dos trabalhadores urbanos [...], que, por intermédio de suas
organizações, conseguiram, em consonância com o projeto de
desenvolvimento da época, garantir alguns direitos trabalhistas, que
foram concedidos, na época, tão somente como benefícios sociais.
(p. 116)

Quanto à realização dos direitos sociais, essa dependerá da intervenção do
Estado, em virtude de ser o regulador das políticas que materializam os direitos
sociais em políticas sociais. Nesse sentido, Couto (2008) define que:
A concretização dos direitos sociais depende da intervenção do
Estado, estando atrelados às condições econômicas e à base fiscal
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estatal para ser garantidos. Sua materialidade dá-se por meio de
políticas sociais públicas, executadas na órbita do Estado. Essa
vinculação de dependência das condições econômicas tem sido a
principal causa dos problemas da viabilização dos direitos sociais,
que, não raro, são entendidos apenas com produto de um processo
político, sem expressão no terreno da materialidade das políticas
sociais. (p. 48)

A autora ainda apresenta importante contribuição ao expor que:
[...] Sua definição é de um produto social histórico e, portanto,
inacabado, trazendo na sua configuração matizes das possibilidades
postas na luta cotidiana das populações no enfrentamento das
mazelas geradas pelo capitalismo. (COUTO, 2008: 52)

Cabe ressaltar que o fato de os direitos sociais serem um produto social
histórico, significa que estão em constante construção, na dependência das
relações de força existentes na sociedade capitalista.
A concretização de direitos sociais, através de políticas sociais, remete ao
conceito de proteção social, do qual emerge a ideia de segurança e de
proteção de um dado risco futuro. Nesse sentido, a proteção social deve ser
entendida como política, na composição de direitos sociais para as populações.
E essa política visa à preservação da vida.
Sposati (s.d.) analisa que:
Uma política de proteção social contém o conjunto de direitos
civilizatórios de uma sociedade e/ou o elenco das manifestações e
das decisões de solidariedade de uma sociedade para com todos os
seus membros. É uma política estabelecida para preservação,
segurança e respeito à dignidade de todos os cidadãos. (p. 10)

Yasbek (2009), referenciada em Jaccoud (2009: 58) define o conceito de
proteção social como: “um conjunto de iniciativas públicas ou estatalmente
reguladas para a provisão de serviços e benefícios sociais visando a enfrentar
situações de risco social ou de privações sociais” (2009: 4).
A autora apresenta a proteção social como iniciativas públicas voltadas a
serviços com o objetivo de evitar situações de risco ou privações para os
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cidadãos e, por isso, são necessárias articulações entre ações públicas e/ou
estatais.
Com referência à proteção social brasileira, observa-se que, historicamente, se
estruturou a partir de duas frentes: uma voltada para a atenção a questões
trabalhistas, como o início da política social e do direito social, e, outra, para as
necessidades mais amplas da sociedade civil.
A perspectiva trabalhista concretizou-se no governo Vargas, durante o qual as
legislações eram “baseadas na proposta de um Estado social autoritário”,
objetivando propor “medidas de cunho regulatório e assistencialista” (COUTO,
2008).
Referenciada em Draibe (1993), Couto (2008) aponta que:
[...] Configurou-se, assim, um sistema de proteção social formulado a
partir do Poder Executivo e orientado por uma política voltada ao
trabalho urbano-industrial. Dessa forma, as políticas sociais podem
ser caracterizadas como políticas de recorte seletivo, dirigindo-se a
um grupo específico, e fragmentadas, por responderam de maneira
insuficiente às demandas. (p. 117)

A segunda perspectiva de proteção social, isto é, de atenção mais ampla para
as necessidades da sociedade civil, concretiza-se nas áreas das políticas de
educação, saúde e outras.
A proteção social brasileira ganha amplitude em seu caráter, a partir da
Constituição Federal de 1988, passando a ter novos alicerces, principalmente
por voltar sua atenção a situações de enfrentamento à pobreza.
Nessa dimensão, Yasbek (2010) apresenta que: “Com a Constituição de 1988
são colocadas novas bases para o atual Sistema de Proteção Social brasileiro
com o reconhecimento de direitos sociais das classes subalternizadas em
nossa sociedade” (p. 13).
Ao tratar da proteção social brasileira, é relevante considerar a política de
assistência social, principalmente por sua ênfase a partir da Constituição
Federal de 1988.
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Sposati (2004) reflete que:
A proteção social na assistência social inscreve-se, portanto no
campo de riscos e vulnerabilidades sociais que, além de provisões
materiais, deve afiançar meios para o reforço da autoestima,
autonomia, inserção social, ampliação da resiliência aos conflitos,
estímulo à participação, equidade, protagonismo, emancipação,
inclusão social e conquista de cidadania. (p. 43)

A autora aponta que a política de assistência social, no âmbito da proteção
social, atua no campo de riscos e vulnerabilidades sociais, afiançando-se
recursos materiais, ou outros, com o objetivo de garantir a efetividade e
ampliação dos direitos de cidadania.
Em resumo, há consenso quanto ao início da política social ter ocorrido em
meados do século XIX. Com relação à definição do termo, também se vê
concordância entre os autores pesquisados, no sentido dessa política ser uma
estratégia governamental pactuada e organizada para atender às necessidades
sociais.
No que concerne ao direito social, observa-se que visa promover a igualdade
de acesso a bens socialmente produzidos, o que torna necessária a
intervenção do Estado, materializando esses direitos por meio de políticas
sociais públicas.
No que diz respeito à proteção social, é consensual, entre os autores, que
integra um sistema amplo, com o objetivo de prevenir situações de risco e/ou
de vulnerabilidade social.
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3. Política

Nacional de

Assistência

Social,

Sistema

Único de

Assistência Social e Creas/Média Complexidade

Para a presente reflexão, é relevante pontuar brevemente quais são os
principais instrumentos legais que antecederam e foram fundamentais para a
construção da PNAS e do Suas.
Conforme demonstra a literatura, a história da assistência social brasileira
sempre foi tratada como caridade, assistencialismo e benemerência, por parte
do Estado e das instituições.
Nesse sentido, Mestriner (2001) aponta que:
Assistência, filantropia e benemerência têm sido tratadas no Brasil
como irmãs siamesas, substitutas uma da outra. Entre conceitos,
políticas e práticas, tem sido difícil distinguir o compromisso e
competências de cada uma dessas áreas, entendidas como
sinônimos, porque de fato escondem – na relação Estado-Sociedade
– a responsabilidade pela violenta desigualdade social

que

caracteriza o país. (p. 10)

Rompendo com a concepção tradicional e conservadora de assistência social,
consta, em um primeiro momento, a Constituição Federal de 1988. A
Constituição Cidadã, como também é conhecida, apresenta avanços em
termos de políticas sociais, como nunca vistos anteriormente, ao trazer
importantes contribuições para a assistência social como política pública.
Um dos primeiros avanços refere-se à seguridade social (artigo 194), pois, ao
tratar desse sistema, inclui, entre suas políticas, a de assistência social, ao lado
da saúde e da previdência social, formando assim o tripé da seguridade social
brasileira.
Esses avanços tornam-se mais consistentes, ainda, a partir dos artigos 203 e
204 da referida Constituição. O primeiro traz que “a assistência social será
prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social” enquanto que o segundo cita que as ações na área da
assistência social terão recursos do orçamento da seguridade social.
40

A Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), promulgada em 7 de dezembro de
1993, é, sem dúvida, outro marco fundamental para a assistência social como
política pública brasileira.
Em seu artigo 1o, a Loas define:
A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política
de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais,
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades
básicas.

A partir da Loas, a assistência social passa a atuar como estratégia de política
social, que abrange não somente a proteção, o amparo e a garantia das
necessidades básicas, mas os desenvolvimentos humano e social dos
segmentos sociais menos favorecidos da sociedade.
Mesmo com a Constituição Federal de 1988 e com a Loas, em 1993,
expressivos avanços são evidenciados com intensidade a partir da PNAS-2004
e do Suas-2005.
A PNAS-2004 propõe efetivar em ações os conteúdos da Constituição Federal
de 1988 e da Loas de 1993. Define suas ações a partir da centralidade da
atenção à família, além de contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários
em bens e servicos socioassistenciais de caracteres básico e especial.
Entre os objetivos, a PNAS (2004: 27) aponta para:
Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social
básica ou especial para famílias, indivíduos e grupos que deles
necessitarem;
Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos
específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais
básicos e especiais, em áreas urbana e rural;
Assegurar que as ações, no âmbito da assistência social, tenham
centralidade na família, e que garantam as convivências familiar e
comunitária.
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Entre os importantes avanços apresentados pela PNAS, observa-se o proposto
na gestão, como o pacto federativo entre as esferas de governo. Nesse
momento, cada esfera passa a ter competências e atribuições nas provisões
das ações socioassistenciais.
Ao configurar-se em uma perspectiva socioterritorial, a PNAS organiza os
municípios brasileiros a partir do porte (número de habitantes). De acordo com
o seu porte, é que se estabelecem as atenções da assistência social (Tabela
1).

Tabela 1: Porte dos municípios
Municípios pequenos 1

Com população de até 20.000 habitantes

Municípios pequenos 2

Com população entre 20.001 a 50.000 habitantes

Municípios médios

Com população entre 50.001 a 100.000 habitantes

Municípios grandes

Com população entre 100.001 e 900.000 habitantes

Metrópoles

Com população superior a 900.000 habitantes

Fonte: PNAS (2004:8)

Com relação aos usuários da assistência social, a PNAS aponta os “cidadãos e
grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos” (p. 27),
classificando-os como:
[...] famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de
afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades
estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem
pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e/ou, no
acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas;
diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e
indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho
formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de
sobrevivência que podem representar risco pessoal e social. (2004:
27)
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No que se refere ao Suas, cujo modelo de gestão é descentralizado e
participativo em todo o território nacional, tem-se o foco dos projetos e
benefícios “na matricialidade familiar, seus membros e indivíduos e o território
como base de organização” (PNAS, 2004: 33). Os serviços socioassistenciais
no Suas são organizados8 tendo como referência a vigilância social, a proteção
social, e a defesa social e institucional.
O Suas tem como função materializar a Loas e isso significa colocar em pauta
todo o conteúdo que historicamente conseguiu tornar reconhecido como
política pública. Sua constituição dá-se por meio do conjunto de serviços,
programas, projetos e benefícios que são prestados de forma direta ou
indiretamente para a população.
Nesse sentido, Yasbek (2006) cita que:
O Suas é constituído pelo conjunto de serviços, programas, projetos e
benefícios no âmbito da assistência social prestados diretamente – ou
por meio de convênios com organizações sem fins lucrativos –, por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder
público. (p. 130)

Reconhecendo a complexidade das múltiplas situações, a PNAS e o Suas
organizam as atenções sociais por níveis de complexidade, ou seja, proteção
social básica, e proteção social especial de média e de alta complexidades.
Essa

divisão

das

atenções

por

categorias

perpassa

a

perspectiva

compensatória de entendimento provida pela assistência social, a partir do
risco já instalado.
Nesse aspecto, Sposati (2006) cita que:
O Suas, ao propor a proteção social básica além da especial,
ultrapassa o “caráter compensatório” do entendimento corrente da
proteção social provida pela assistência social como política de
seguridade social por ocorrer, via de regra, após a gravidade do risco
instalado. (p.112)

8

Conferir PNAS, (2004. p. 33-34).
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À proteção social básica cabe prevenir situações de risco, desenvolvendo
potencialidades, por meio do fortalecimento dos vínculos familiar e comunitário.
Essa proteção prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos de
acolhimento para a convivência e socialização das famílias e indivíduos, com o
objetivo de prevenir situações de risco. Tem como foco populações que
estejam em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação
ou fragilização de vínculos afetivos.
No que se refere à execução dos serviços, esses acontecem de forma direta,
por meio do Cras, por outras unidades públicas de assistência social, ou até
mesmo de forma indireta pelas organizações sociais conveniadas.
No que tange à proteção social especial, tem-se como foco a atenção voltada a
famílias e indivíduos em situações de riscos pessoal e social, sendo essas
caracterizadas como: situação de abandono, maus-tratos físicos ou psíquicos,
abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas
socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.
(PNAS: 2004)
Quanto aos serviços da proteção social especial, a PNAS (2004) define que:
“Têm estreita interface com o sistema de garantia de direito exigindo, muitas
vezes, uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário,
Ministério Público e outros órgãos e ações do Executivo” (p. 31).
Essa categoria de proteção requer acompanhamento individual, com mais
ênfase nas famílias e indivíduos. Por tratar de riscos pessoal e social, deve ser
tomada com mais precaução e atenção, sendo que muitos casos têm relação
próxima com o Poder Judiciário e o Ministério Público.
Esse modelo de proteção classifica-se em duas modalidades, de média e de
alta complexidades.
Com relação à alta complexidade, os serviços são:
Aqueles que garantem proteção integral – moradia, alimentação,
higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se
encontram

sem

referência

e/ou

em

situação

de

ameaça,

necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário.
(PNAS, 2004: 32)
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Nessa proteção, os serviços concedidos são: atendimento integral institucional;
casa lar; república; casa de passagem; albergue; família substituta; família
acolhedora; medidas socioeducativas de privação de liberdade e trabalho
protegido. (PNAS: 2004)
No que se refere à média complexidade, a PNAS define que:
São considerados serviços de média complexidade aqueles que
oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos
violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram
rompidos. Neste sentido, requerem maior estruturação técnicooperacional e atenção especializada e mais individualizada, e/ou
acompanhamento sistemático e monitorado. (2004: 32)

Os serviços oferecidos na proteção de média complexidade são: serviço de
orientação e apoio sociofamiliar; plantão social; abordagem de rua; cuidado no
domicílio; serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas
com deficiência; medidas socioeducativas em meio aberto – Prestação de
Serviços Comunitários (PSC) e Liberdade Assistida (LA).
Entre os serviços ofertados, destacamos que o Centro de Referência
Especializado da Assistência Social (Creas) encontra-se situado nessa
categoria. Conforme define a PNAS (2004):
A proteção especial de média complexidade envolve também o
Centro de Referência Especializado da Assistência Social, visando à
orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário. Difere-se da
proteção básica por se tratar de um atendimento dirigido às situações
de violação de direitos. (p. 32)

O Creas diferencia-se dos serviços da proteção social básica, por dar ênfase
ao trabalho especializado, atendendo a situações de violação de direitos, mas
cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), para
dinamizar o Creas, criou o Guia de Orientação no 1 – Creas (primeira versão) e
o documento de Orientações sobre a Gestão do Creas (primeira versão,
formato didático).
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Nesses documentos, encontra-se todo o conteúdo de desenvolvimento do
Creas, como: a caracterização, organização, gestão, o financiamento, a
estrutura de equipe, os serviços ofertados, entre outros temas.
Com relação à característica do serviço, observa-se que este deve ser uma
unidade pública estatal de atenção especializada à população com direitos
violados. Suas ações devem fomentar o atendimento e o acompanhamento a
partir de um conjunto de profissionais especializados.
O Creas constitui-se numa unidade pública estatal, de prestação de
serviços especializados e continuados a indivíduos e famílias com
seus direitos violados, promovendo a integração de esforços,
recursos e meios para enfrentar a dispersão dos serviços e
potencializar a ação para os seus usuários, envolvendo um conjunto
de profissionais e processos de trabalhos que devem ofertar apoio e
acompanhamento

individualizado

especializado.

(GUIA

DE

o

ORIENTAÇÃO N 1: 4)

Entre os eixos norteadores do trabalho do Creas, destacam-se o território, a
localização da unidade de atendimento, que deve ser de fácil acesso para as
pessoas, e a rede de serviços socioassistenciais.
Quanto ao atendimento, esse deve ter como centralidade da atenção a família,
potencializando os recursos e o protagonismo na participação social a partir de
uma atenção especializada, objetivando o acesso a direitos socioassistenciais.
Quanto à orientação para o desenvolvimento do trabalho, a acolhida e a escuta
especializada devem proporcionar, entre outros aspectos:
O fortalecimento da função protetiva da família;
A interrupção de padrões de relacionamento familiares e comunitários
com violação de direitos;
A potencialização dos recursos para a superação da situação vivenciada
e reconstrução de relacionamentos familiares, comunitários e com o
contexto social, ou construção de novas referências, quando for o caso;
O acesso das famílias e indivíduos a direitos socioassistenciais e à rede
de proteção social;
O exercício do protagonismo e da participação social; e
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A prevenção de agravamentos e da institucionalização. (ORIENTAÇÕES
SOBRE A GESTÃO DO CREAS, primeira versão, formato didático, p. 6)

Na perspectiva de articulação da rede de serviços, cabe ao Creas ainda ser um
dos articuladores da rede de proteção de média complexidade em interface
com a básica e a especial, junto com as demais políticas públicas e outros
setores, a fim de que sejam realizadas ações integradas. Nesse sentido, deve
articular reuniões e encontros periódicos com a rede de serviços local.
O Creas deve articular os serviços de média complexidade e operar a
referência

e

a

contra-referência

com

a

rede

de

serviços

socioassistenciais da proteção social básica e especial, com as
demais políticas públicas e demais instituições que compõem o
Sistema de Garantia de Direitos e movimentos sociais. Para tanto, é
importante estabelecer mecanismos de articulação permanente,
como reuniões, encontros ou outras instâncias para discussão,
acompanhamento e avaliação das ações, inclusive as intersetoriais.
(GUIA DE ORIENTAÇÃO No 1, p. 5)

Tanto a PNAS quanto o Suas apresentam importantes contribuições para a
consolidação da política de assistência social, principalmente ao tratarem da
centralidade da política na matricialidade familiar, garantindo, assim, as
convivências familiar e comunitária dos indivíduos.
Um importante atributo refere-se ao conjunto de serviços, programas e projetos
que constituem o Suas, que pode ser prestado de forma direta – pelo Estado –
ou por meio de conveniamento com instituições da sociedade civil.
Outra consideração é quanto à divisão das proteções sociais, a partir de níveis
de complexidades. Dessa forma, diferencia a atenção a ser fornecida,
ultrapassando o caráter compensatório que denotaram historicamente as
práticas de assistência social e afiançando, no caso da média complexidade, o
Creas como lócus para as ações e intervenções especializadas direcionadas
às famílias e aos indivíduos.
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CAPÍTULO

II

–

UMA

ABORDAGEM

DOCUMENTAL

DA

ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO:
ALGUMAS APROXIMAÇÕES HISTÓRICAS – 1940-2004

O presente capítulo tem como finalidade apresentar algumas aproximações
históricas relacionadas à organização da assistência social no Município de
São Paulo, dessa forma, a pesquisa documental abrangeu o período de 19402004, subdividido em dois blocos.
Como primeiro período analisado, 19409-1970, localizamos como produções
somente os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) de Graduação da
Faculdade de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP).
Com relação ao segundo período em análise, 1970-1988-2004, pesquisamos
diferentes tipos de produções. Dentre as acadêmicas, encontramos os TCCs
da Faculdade de Serviço Social da PUC-SP, as dissertações de mestrado e
teses de doutorado do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço
Social da PUC-SP. Além desses, focalizamos ainda revista, na biblioteca da
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (Seads); e
relatórios e planos governamentais para a assistência social, na biblioteca da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads).
9

Embora o levantamento documental sobre as formas de atendimento socioassistencial, nesta
pesquisa, date de 1940, é necessário registrar que os primeiros TCCs da Escola de Serviço da
PUC/SP datam do final da década de 1930.
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Consideramos como marco inicial, para a pesquisa documental, o ano de 1940,
por registrar a atuação das primeiras assistentes sociais, formadas no final da
década de 1930 pela Escola de Serviço Social de São Paulo. Como marco
final, definimos 2004, por ser o ano de proposição da PNAS.
Para direcionar o levantamento da pesquisa documental, utilizamos os mesmos
segmentos/demandas que atualmente são atendidos pelo Creas, ou seja:
criança e adolescente; mulher; idoso; pessoa com deficiência; morador em
situação de rua; família; pessoa em situação de drogadição, direitos humanos,
imigrantes/migrantes10, e, como prática de atendimento, o plantão social.
Considerando que os TCCs compreendem dois períodos, apresentamos, a
seguir, o conjunto desse material documental, isto é, 104 documentos,
colecionados através de levantamento realizado na Biblioteca Nadir Gouvêa
Kfouri da PUC-SP, de novembro de 2010 a maio de 2011, entre visitas e
buscas feitas no site da referida biblioteca.
Os 104 TCCs analisados de 1940 a 2002 estão distribuídos conforme Tabela 2.
Tabela 2: TCCs 1940-2002
Segmento/demanda

Quantidade

Criança/adolescente

45

Mulher

11

Família

10

Idoso

7
11

Imigrantes/migrantes

4

Pessoa com deficiência

4

Morador em situação de rua/mendigos

2

Pessoa em situação de drogadição

1

Direitos humanos (presidiários)

1

Plantão social

19

Total

104

Fonte: Autoria do pesquisador
10

Conforme incluído no Plano de Assistência Social da Cidade de São Paulo (Plas/SP) 20092012, como um dos públicos com atendimento prioritário no Creas. O Plas considera como
migrante as pessoas vindas de outros municípios que chegam ou se encontram na cidade sem
referência, por período não superior a três meses.
11
Tendo em vista o período analisado (1940-2002), consideramos também os TCCs que
tratam dos imigrantes.
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Os dados contidos na Tabela 2 revelam que a temática da criança e do
adolescente representa quase a metade do levantamento realizado, totalizando
45 TCCs. Desses, observa-se ainda que a maioria está relacionada a situações
de internação, segundo a Tabela 3.

Tabela 3: TCCs com criança e adolescente como tema
Segmento/demanda

Quantidade

Menor em situação de internação

23

Menor abandonado

6

Menor em face da Justiça (liberdade assistida e
vigiada)

4

Proteção à infância/adolescência

3

Menor com deficiência

2

Menor com conduta antissocial

2

Programa de atenção materno-infantil

2

Adolescente em situação de drogadição

1

Adolescente e o mercado de trabalho

1

O menor e a questão racial

1

Total

45

Fonte: Autoria do pesquisador

Com os dados coletados, passamos a considerá-los, de forma analítica, nos
dois períodos em pauta: 1940-1970 e 1970-1988-2004.
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1. Período de 1940 a 1970

1.1.

Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação – Faculdade
de Serviço Social da PUC-SP

Para o presente período em análise (1940-1970), foram localizados 63 TCCs,
dos quais 31 referem-se ao segmento/demanda das crianças e adolescentes,
(na época, denominados menores), conforme Tabela 4.
Tabela 4: TCCs do período 1940-1970
Segmento/demanda

Quantidade

Criança e adolescente

31

Família

5

Mulher

4

Imigrante/migrante

3

Idoso

1

Pessoa com deficiência

1

Morador em situação de rua/mendigos

2

Plantão social

16

Total

63

Fonte: Autoria do pesquisador

Desses 31 TCCs, 21 estão relacionados à internação, diversificando entre
casas de internação, casas de abrigo e triagem, centros de reabilitação e
serviços do Juizado de Menores. Outros três relacionam-se ao menor
abandonado e três à proteção à infância e adolescência.
Outro destaque são os 16 TCCs que tratam de plantões sociais. Observa-se
que seis vinculam-se à Legião Brasileira de Assistência (LBA); quatro, ao
Serviço de Colocação Familiar do Juizado de Menores; dois, à Comissão de
Assistência Social do Município (Casmu); dois, ao Serviço Social de Menores;
um, ao Serviço Social do Estado; e um à Divisão de Diversões Públicas.
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Cabe ressaltar que a década de 1940 é de grande relevância para a
assistência social brasileira e, principalmente, para o Município de São Paulo,
pois nesse período são criados alguns dos primeiros órgãos governamentais
para a área de atendimento social 12 às populações carentes. Entre esses
órgãos, estão o Serviço Social do Estado de São Paulo (ligado à Secretaria da
Saúde), o Serviço de Colocação Familiar do Juizado de Menores e as primeiras
experiências da LBA.
Na mesma década, vivia-se a ditadura Vargas, sob o regime do Estado Novo,
de 1937 até sua deposição, em 1945, quando se inicia o processo de
redemocratização e marca o final da Segunda Guerra Mundial.
Nos

anos

de

1940,

dos

13

TCCs

levantados,

11

referem-se

ao

segmento/demanda criança e adolescente; um, à mulher; e um ao idoso,
conforme especificado na Tabela 5.
Tabela 5: TCCs da década de 1940
Segmento/demanda

Quantidade
Menor em situação
de internação
Menor abandonado

Criança e adolescente

Proteção à
Infância/adolescência
Menor com
deficiência
Subtotal

6
3
1

1
11

Mulher

1

Idoso

1

Total

13

Fonte: Autoria do pesquisador

12

É relevante citar a criação no ano de 1935 do Departamento de Assistência Social do
Estado, em São Paulo, como primeira experiência da área no Brasil, conforme aponta
Iamamoto e Carvalho (2004: 174).
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Na década de 1950, ainda sob o processo de redemocratização do País, tem
início a expansão econômica, no governo de Juscelino Kubitschek (19551960), que lança o Plano de Metas com o lema Cinquenta Anos em Cinco.
Nessa mesma década, são localizados 26 TCCs, sendo nove sobre a temática
criança e adolescente; nove, sobre o plantão social; três TCCs sobre a
temática da mulher; dois, sobre o imigrante e migrante; dois, sobre a família; e
um sobre pessoa com deficiência, de acordo com a Tabela 6.
Tabela 6: TCCs da década de 1950
Segmento/demanda

Criança e Adolescente

Quantidade
Internação

7

Infância

1

Menor com
deficiência
Subtotal

1
9

Mulher

3

Imigrante/migrante

2

Família

2

Pessoa com deficiência

1
Agência LBA

4

Casmu

2

Serviço Social de
Plantão Social

Menores
Serviço Social do
Estado
Subtotal

Total

2

1
9
26

Fonte: Autoria do pesquisador

É relevante considerar que o plantão social é prática comum em todos os
órgãos criados, ora em agências descentralizadas e regionalizadas nos bairros,
ora com os plantões nas próprias sedes dos referidos órgãos.
Somente a partir da década de 1950 é que se observa a expansão dos TCCs
que tratam dos plantões, por isso é possível pensar que esse aumento se
relaciona à consolidação e dinamização dessa forma de atendimento
assistencial, criada na década de 1940.
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É importante assinalar que, na década de 1950, foi criada a Casmu e, em
seguida, a Divisão de Assistência Social da Prefeitura de São Paulo.
Na década de 1960, em 31 de março de 1964, ocorre o golpe militar que leva o
País a uma Ditadura Militar repressora de toda e qualquer forma de
manifestação popular e de liberdade de expressão. Esse regime ditatorial
permanece por cerca de duas décadas (1964 a 1985) e registra entre suas
ações repressoras os decretos de diferentes Atos Institucionais (AIs) como
mecanismos de legitimação e de domínio autoritário dos militares.
Entre esses atos, destaca-se o AI-5 que, dentre as determinações, concedia ao
Presidente da República plenos poderes, como até mesmo o de fechar o
Congresso Nacional e cassar o mandato de parlamentares.
Assim como nas duas décadas anteriores, o período de 1960 também
apresenta a criação de órgãos, como a Fundação Nacional do Bem-Estar do
Menor (Funabem), a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) e a
Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo.
Com relação aos TCCs dos anos de 1960, foram levantados 24, sendo 11
referentes à criança e ao adolescente; sete, aos plantões sociais; seguidos de
três sobre família; dois sobre morador em situação de rua; e um sobre o
imigrante e migrante, segundo a Tabela 7.
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Tabela 7: TCCs da década de 1960
Segmento/demanda

Quantidade
Menor em situação de internação
Menor em face da Justiça

Criança e adolescente

(liberdade vigiada)

8
2

Proteção à infância/adolescência

1

Subtotal

11

Família

3

Morador em situação de rua

2

Imigrante/migrante

1
Serviço de colocação familiar do
Juizado de Menores

Plantão Social

Total

4

LBA

1

Divisão de diversões públicas

1

Agência

1

Subtotal

7
24

Fonte: Autoria do pesquisador

Esses dados reproduzem, nos TCCs, a predominância do segmento/demanda
criança e adolescente em situação de internação nos mais diferentes tipos de
instituições. Todo atendimento a esse segmento da população, nesse período,
pauta-se no Código de Menores de 1927, instituído pelo Decreto 17.943, de 12
de outubro.
Por esse código, a criança ou o adolescente, mesmo abandonado, é entendido
como delinquente e sem direitos, sendo objeto de vigilância das autoridades
públicas e, em muitos dos casos, encaminhados para as instituições de
internação.
Na área temática da mulher, os TCCs estudaram, principalmente, os
atendimentos às presidiárias e à reabilitação de prostitutas. Na área do
imigrante e migrante, os estudos trataram, principalmente, da contribuição e da
integração do imigrante e migrante através do serviço social. Na área da
família, centraram-se muito no trabalho de recolocação familiar e na atenção às
famílias necessitadas.
55

Nesse período (1940-1970), fica também evidente, a partir dos TCCs, a criação
dos primeiros órgãos de assistência social, nos quais se observa o início das
primeiras experiências de institucionalização das formas de atendimento
assistencial por parte do Estado, nas instâncias municipal, estadual e federal.
Do

mesmo

modo,

observa-se

a

ampliação

de

experiências

de

institucionalização de formas de atendimento assistencial por entidades
filantrópicas e empresariais.
Esse conjunto de formas de atendimento assistencial inicia e configura a
organização da assistência social no Município de São Paulo.
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2. Período de 1970–1988-2004

2.1.

Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação – Faculdade
de Serviço Social da PUC-SP

No que se refere ao presente período, localizamos um total de 41 TCCs. Esse
número, relativamente menor, se comparado ao primeiro período analisado,
deve-se ao fato de que, durante os anos de 1996 a 2001 e de 2003 a 2004,
não foram localizados TCCs da Faculdade de Serviço Social da PUC-SP,
registrados e disponíveis na biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri 13.
Com relação aos TCCs desse período, prevaleceu o segmento/demanda de
criança e adolescente, tendo sido levantados 14 estudos, conforme Tabela 8.
Tabela 8: TCCs do período 1970 a 2002
Segmento/demanda

Quantidade

Criança e adolescente

14

Mulher

7

Idoso

6

Família

5

Pessoa com deficiência

3

Imigrante/migrantes

1

Pessoa em situação de drogadição

1

Direitos humanos (presidiários)

1

Plantão social

3
Total

41

Fonte: Autoria do pesquisador

Ainda sob a Ditadura Militar, na segunda metade da década de 1970, inicia-se
um processo de mobilização da sociedade civil com participações e
reivindicações dos movimentos populares por melhores condições de vida.
13

Segundo informações da biblioteca, os TCCs não precisam estar disponíveis na referida
biblioteca, mas fica a cargo do graduado e/ou do bacharel a obrigação.
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Durante a década de 1970, dentre os 41 TCCs levantados, foram localizados
11, dos quais quatro relacionados à temática da criança e do adolescente,
sendo que nenhum se refere a internação e ao menor abandonado. Vale
destacar que, pela primeira vez, surge a discussão sobre programas
específicos para criança e adolescente e sobre a atuação profissional dos
assistentes sociais com grupos de adolescentes, principalmente com conduta
antissocial, segundo a Tabela 9.

Tabela 9: TCCs da década de 1970
Segmento/demanda

Quantidade
Programa de atenção materno-

Criança e adolescente

infantil

2

Menor com conduta antissocial

2

Subtotal

4

Família

2

Idoso

1

Mulher

1

Imigrante/migrante

1
Serviço de colocação familiar

Plantão social

do Juizado de Menores

1

Palácio do governo

1

Subtotal

2

Total

11

Fonte: Autoria do pesquisador

Nesse processo, é significativa a participação da Igreja Católica Progressista, a
qual com a Teologia da Libertação, que dá preferência aos pobres, passa a
atuar também com a criança abandonada, com o adolescente em conflito com
a lei, e outros segmentos excluídos.
Nessa fase, tem início um movimento de mutação social e política que se
amplia na década de 1980 com grandes manifestações de massa pelo fim da
Ditadura Militar. Eclodem movimentos grevistas por todo o País e,
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particularmente, na região do ABC paulista, em São Bernardo do Campo, com
os metalúrgicos.
Em 1985, com o término da ditadura, inicia-se a Nova República, ocorrendo,
em 1988, a proclamação da Constituição Federal, chamada Constituição
Cidadã, e o processo de redemocratização.
Todo esse movimento de mutação é evidenciado nos TCCs apresentados na
década de 1980. Nota-se uma mudança nos temas, equiparando os
segmentos/demandas criança e adolescente, com a mulher e o idoso, cada um
com cinco TCCs, de acordo com a Tabela 10.

Tabela 10: TCCs da década de 1980
Segmento/demanda

Criança e adolescente

Quantidade
Menor abandonado

2

Internação

1

Mercado de trabalho

1

Questão racial

1

Subtotal

5

Idoso

5

Mulher

5

Pessoa com deficiência

3

Família

1

Pessoa em situação de drogadição

1

Plantão social

Delegacias

Total

1
21

Fonte: Autoria do pesquisador

Em relação à criança e ao adolescente, a mudança principal diz respeito às
temáticas de mercado de trabalho e questão racial.
Sobre o idoso, a mudança mais significativa refere-se à sua visão como usuário
da prestação de serviço das instituições sociais especializadas.
No tocante à mulher, deixa-se de discutir somente a reabilitação de prostitutas
e o trabalho com presidiárias e passa-se a refletir também sobre a mulher nos
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movimentos populares, a mulher gestante, a discriminação com a mulher
negra, a mulher e os direitos, e a saúde da mulher, por meio da prestação de
serviços de saúde.
Nota-se, a partir dos TCCs, o surgimento de novos sujeitos na discussão
acadêmica e na proposta de atendimentos voltados para o social,
principalmente com relação aos programas e formas de atendimento mais
humanizadas do que aqueles evidenciados no período de 1940 a 1970.
No que se refere à década de 1990, inicia-se com a eleição direta do primeiro
Presidente do País pós Ditadura Militar e, em 1992, a partir do forte movimento
dos Caras Pintadas, levando milhares de pessoas às ruas, o impeachment do
então Presidente Fernando Collor de Mello. Também foi significativo o
surgimento e grande desenvolvimento das Organizações Não Governamentais
(ONGs) em todos os campos sociais.
Na década de 1990, foram localizados sete TCCs, sendo que três estão
relacionados à criança e ao adolescente, dois à família e um à mulher e aos
direitos humanos, conforme Tabela 11.

Tabela 11: TCCs da década de 1990
Segmento/demanda

Quantidade
Menor em face da Justiça

Criança e adolescente

(liberdade assistida e vigiada)

2

Menor abandonado

1

Subtotal

3

Família

2

Mulher

1

Direitos humanos
(presidiários)
Total

1
7

Fonte: Autoria do pesquisador
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Merece destaque, nos TCCs relacionados à família, a discussão sobre a
violência conjugal e o papel do serviço social perante essa questão. Do mesmo
modo, é ressaltado o valor dos direitos humanos em diferentes práticas de
assistência social.
No ano de 2002, foi localizado um TCC sobre o sentido atribuído pelo
adolescente em conflito com a lei em programas da Febem.
Pode-se afirmar que esse período, 1970 a 2002, caracteriza-se por um
processo de mutação social-política que provoca rebatimentos nas formas de
atendimento assistencial, trazendo à cena novos sujeitos sociais, novos
processos de participação e novas discussões sobre a atuação profissional do
assistente social.
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2.2.

Dissertações de Mestrado – Programa de Estudos PósGraduados em Serviço Social da PUC-SP

Como resultado da pesquisa sobre Dissertações de Mestrado 14, foram
localizadas 21, entre os anos de 1979 e 2004. Dessas, dez referem-se à
criança e adolescente, cinco ao plantão social, e quatro ao idoso, conforme
demonstra a Tabela 12.

Tabela 12: Dissertações de Mestrado
Segmento/demanda

Quantidade

Criança e adolescente

10

Idoso

4

Família

1

Morador em situação de rua/mendigos

1

Plantão social

5

Total

21

Fonte: Autoria do pesquisador

Das 21 dissertações, a primeira data de 1979 e tem como tema o segmento
família, analisando a intervenção do serviço social na unidade familiar a partir
da experiência vivenciada na Vara da Família.
Na década de 1980, há cinco dissertações, das quais duas relacionadas à
criança e ao adolescente, duas ao idoso e uma ao plantão social em delegacia
de polícia.
No que se refere à década de 1990, foram levantadas oito dissertações, das
quais três relacionadas a criança e adolescente, sendo que uma discute
especificamente a criança e o adolescente como sujeitos de direito, fato este

14

Neste estudo, não foram levantadas as dissertações que tratam de outros temas não
atendidos pelos Creas.
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que se relaciona com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) nos anos de 1990.
Referente ao plantão social foram três dissertações, das quais duas propõem
uma reflexão sobre o encaminhamento e a prática do assistente social nessa
forma de atendimento. Quanto aos demais temas, idoso e morador em situação
de rua, para cada foi localizada uma dissertação.
No que tange à década de 2000, a primeira do século XXI, foram localizadas
sete dissertações, sendo que cinco discutem a temática criança e adolescente,
dentre as quais três tratam de internação, ressaltando a perda dos vínculos
familiares.
As duas outras dissertações estão relacionadas ao segmento idoso e tema
plantão social. Quanto ao plantão social, é proposto sua reflexão a partir da
construção de uma política pública de direitos, pautando-se na Loas.
De modo geral, observa-se que as Dissertações de Mestrado deram
continuidade ao que se evidencia nos TCCs, ou seja, há prevalência dos temas
da criança e do adolescente, seguidos do plantão social, embora o tema da
proteção social do idoso também seja relevante.
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2.3.

Teses de Doutorado – Programa de Estudos Pós-Graduados
em Serviço Social da PUC-SP

No que tange às Teses de Doutorado, seis datam do período de 1989 a 2001 15.
Dessas, três referem-se à criança e ao adolescente, duas ao idoso e uma à
mulher.
Em relação à criança e ao adolescente, as teses apresentam reflexões sobre a
garantia de direitos, particularizando a discussão da exploração sexual, a partir
da atuação das ONGs no enfrentamento dessa problemática no Brasil, bem
como o debate da violência doméstica, discutindo em especial a imprensa
brasileira perante essa questão.
Nas duas teses sobre o idoso, observa-se a proposta de reflexão acerca da
ressignificação da velhice, a partir do enfrentamento das novas situações da
vida. No tocante ao segmento mulher, a tese propõe a discussão a respeito das
mulheres chefes de família.
O conjunto das Teses de Doutorado marca a reflexão e o debate sobre os
direitos sociais e a nova concepção dos segmentos criança e adolescente,
mulher, idoso e as pessoas em situação de exclusão social, como sujeitos de
direitos e as formas de atendimento social garantidos pelo ECA e pela Loas.

15

Neste estudo, não foram levantadas as teses referente a outros temas não atendidos pelos
Creas.
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2.4.

Revista da Secretaria de Promoção Social do Governo do
Estado de São Paulo

No que se refere à revista16 da Secretaria da Promoção Social do governo do
Estado de São Paulo, atualmente Secretaria Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social, no período compreendido entre os anos de 1975 e
198217, foram localizadas 21 exemplares18, dos quais foram selecionados 66
textos, conforme temas da Tabela 13.

Tabela 13: Revista da Secretaria de Promoção Social
Segmento/demanda

Quantidade

Criança e adolescente

22

Programas sociais

18

Migrante

12

Idoso

8

Plantão social

6

Total

66

Fonte: Autoria do pesquisador

Assim como as demais publicações (TCCs, dissertações e teses), nota-se, na
revista da Secretaria de Promoção Social, a predominância de 22 textos que
tratam do segmento criança e adolescente, seguido de 18 textos sobre

16

Do ano de 1968 a 1972, a revista da Secretaria da Promoção Social recebeu o título de
Promoção Humana e, durante os anos de 1975 a 1982, circulou com o título de Promoção
Social.
17

O fato das 21 publicações terem sido editadas entre os anos de 1975 e 1982, permitiu
realizar a análise de forma geral, sem divisão por décadas.
18

É importante considerar que a revista da Secretaria da Promoção Social era trimestral, e
que, ao longo do período trabalhado, nem todos os exemplares foram localizados, ou os temas
não eram referentes aos Creas.
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programas sociais, de 12 sobre o migrante, oito sobre o idoso e seis sobre o
plantão social.
No que tange ao segmento criança e adolescente, observa-se que dos 22
textos, 12 abordam a questão da internação, principalmente as atividades
realizadas na Febem/SP e Funabem, entre as quais se destacam:
FUNABEM: o exemplo que São Paulo está seguindo. (Ano I – maio
o

de 1975 – n 1);
o

FEBEM: menores fazem poupança. (Ano VI – abril de 1981 – n 25).

Quanto ao menor abandonado, foram localizados seis textos, dentre os quais
enfatizamos alguns:
Realçando o pioneirismo brasileiro na proteção ao menor. (Ano I –
maio de 1975 – no 1);
A nova política de menores e os jornais paulistas. (Ano I – agosto de
o

1975 – n 2);
Proteção ao menor é meta social básica. (Ano III – agosto de 1977 –
no 11).

Em relação aos programas sociais, foram levantados 18 textos. Dentre os
quais cabe destaque ao Pró-Nutri, com cinco textos; ao Pró-Idoso, com quatro
textos; ao Plano de Integração Menor-Comunidade (Plimec), com quatro textos;
ao Pró-Jovem, com três textos; ao Pró-Menor, com um texto; e Programas em
Geral, com um texto. São títulos ilustrativos:
Pró-nutri – beneficiados quase 80 mil menores. (Ano IV – abril de
o

1978 – n 14);
Pró-idoso – Seps inicia implantação do programa. (Ano VI – abril de
1981 – no 25);
Pró-jovem: participação na solução dos problemas sociais. (Ano VII –
o

julho de 1981 – n 26);
Pró-nutri/Pró-jovem/Plimec/Pró-idoso – assistência global: da criança
ao idoso. (Ano VIII – novembro de 1982 – no 28).
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Quanto ao migrante, dos 12 textos selecionados, a maioria retrata o trabalho
realizado pelo Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante (Cetren), no
atendimento à pessoa carenciada com amparos e auxílios. Entre os quais,
destacamos os seguintes títulos:
Na Cetren o atendimento ao carenciado. (Ano III – março de 1977 –
o

n 9);
o

Em busca de auxilio na Cetren. (Ano III – agosto de 1977 – n 11);
Diminui atendimento de nordestino na Cetren. (Ano VI – abril de 1981
– no 25).

No que se refere aos idosos, foram localizados oito textos que tratam da
necessidade de aumento de verba para a velhice, por parte do governo e dos
programas e entidades sociais que prestam esse atendimento. Os títulos
abaixo expressam esses temas:
Pedro II: onde o velho não tem idade. (Ano I – maio de 1975 – no 1);
Velhice: um problema cultural e social. (Ano IV – abril de 1978 – no
14);
Secretaria apressa plano de amparo a integração do idoso. (Ano VI –
agosto de 1980 – no 22).

Com respeito aos plantões sociais localizamos seis textos, dos quais cinco são
plantões sociais em delegacias, analisando o funcionamento e os principais
casos atendidos a partir de situações biopsicossociais. São títulos sobre os
plantões sociais:
Social também tem vez na Polícia – Plantão na Zona Leste. (Ano II –
março de 1976 – no 4);
O

serviço

social

no

subsistema

policial;

uma

abordagem

o

criminológica. (Ano III – junho de 1977 – n 10);
Promoção social e polícia – um trabalho em defesa do marginalizado.
o

(Ano IV – abril de 1978 – n 14).

Os 66 textos selecionados demonstram, principalmente, uma mudança
programática modernizadora com referência às formas de atendimento social,
na estrutura de intervenção do Estado, canalizando para as demandas dos
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diversos segmentos, em programas sociais específicos, embora sem definição
de uma política de assistência social.

2.5.

Relatórios e Planos de Governo para a Assistência Social da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social

Nos relatórios e planos de governo da atual Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social (Smads) do Município de São Paulo, localizamos,
entre 1979 a 2002, nove documentos, entre relatórios e planos de governo para
a assistência social da cidade. Cabe esclarecer que esses nove documentos
foram elaborados nas diferentes nomenclaturas que recebem a presente
Smads.

1o Relatório – Coordenadoria de Bem-Estar Social (Cobes) – 1979

O primeiro relatório, datado de 1979, sob a coordenação da Cobes, apontou
principalmente a atuação por meio da assistência pública com atendimentos à
população e com a educação popular.
À assistência pública cabia, de modo geral, o atendimento no plantão social,
integrando os atendimentos à população com problemas de subsistência e
situações emergenciais, por meio de orientações, concessão de benefícios e
auxílios.
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Com relação à educação popular, apontamos os seguintes equipamentos:
Creches, prestando atendimento a crianças de 0 a 6 anos de idade;
Orientação Socioeducativa ao menor (Osem), destinado ao atendimento
de crianças de 7 a 17 anos de idade, com orientações socioeducativas e
pedagógicas; e
Núcleos Comunitários como espaço socioeducativo aberto a toda a
comunidade.

2o Relatório – Secretaria Municipal da Família e Bem-Estar Social (Fabes)
– 1983-1985

O presente relatório destaca as ações desenvolvidas pela Secretaria, no triênio
de 1983 a 1985, a partir das atividades programáticas realizadas pelos
seguintes programas: Programa Assistência Pública, Programa Atendimento à
Infância e à Adolescência, Programa Habitação, Programa Trabalho e
Programa Educação de Adultos.
Entre as propostas do Programa Assistência Pública, estão os plantões de
referência e informação que eram mantidos nas 17 Fabes regionais. Esses
integram os atendimentos às populações com problemas de subsistência, em
orientação socioeducativa, encaminhamentos aos serviços e recursos,
oferecendo, ainda, auxílios financeiros e em espécie, como: alimentos,
medicamentos, vestuário e transporte, além dos atendimentos às situações de
emergência.
A atenção às populações com problemas de subsistência, prestada com
atendimentos em 44 postos (ano de 1984), mediante convênios com as
entidades sociais, que concediam, entre outros, auxílios financeiros individuais
e coletivos.
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Ainda entre as atividades do Programa Assistência Pública, o Pré-Prodoc
fornecia atendimento para a população providenciar a documentação, em
postos localizados no bairro de São Miguel e na região da Sé.
Entre as propostas do Programa Atendimento à Infância e à Adolescência,
estavam os subprogramas atendimento à infância, com as creches destinadas
prioritariamente a crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade (podendo,
contudo, atender também crianças com idades entre 0 e 6 anos). Esse serviço
era realizado por creches diretas19, indiretas20 e particulares21.
E o subprograma Atendimento à Adolescência, com o Osem, prestava
atendimentos para crianças e adolescentes com idades de 7 a 18 anos
(priorizando as de 7 a 14 anos), com a oferta de recreação, esporte, reforço
escolar, reforço alimentar, higiene, saúde, socialização, entre outros. O serviço
era realizado em rede de equipamentos diretos, indiretos e particulares.

3o Relatório – Secretaria Municipal de Educação e do Bem-Estar Social
(Sebes) - 1986

O relatório de atividades aqui analisado refere-se ao ano de 1986 e é
elaborado pela então Secretaria Municipal de Educação e do Bem-Estar Social
e pela Superintendência do Bem-Estar Social do Município de São Paulo.
O Programa Assistência Social ocorreu a partir de subprogramas, como:
Subprograma Assistência Social Geral, com atendimento à população com
problemas de subsistência, nos convênios realizados com as entidades sociais
e mediante auxílios financeiros e/ou em espécie. Além do atendimento técnico
às vítimas de situação de emergência, realizado pelas Delegacias Regionais de
Serviço Social.
19

Equipamento construído, mantido e administrado diretamente pela Fabes.
Equipamento construído e mantido pela Fabes e administrado por entidade social.
21
Equipamento de propriedade da entidade social com a qual a Fabes mantinha convênio de
assistência técnico-financeira.
20
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Com relação ao Programa Atendimento a Criança e ao Adolescente,
apontamos os seguintes subprogramas:
Atendimento ao menor de 0 a 6 anos de idade, realizado por creches
diretas, indiretas e particulares.
Atendimento ao menor de 7 a 17 anos, realizado nos Centros de
Juventude.
Novas alternativas, prestando atendimento familiar com assistência às
crianças de 0 a 4 anos e 11 meses de idade, por meio de auxílio
financeiro à família.

4o Relatório – Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (Sebes) – 1989 a
1992

O relatório Assistência Social na Cidade de São Paulo, aqui apresentado,
refere-se aos anos de 1989 a 1992, e é elaborado pela Sebes e pela
Supervisão-Geral de Planejamento e Controle do Município de São Paulo.
Entre as propostas, destacamos os programas e práticas de atendimentos
voltados para os serviços comunitários e para as crianças e adolescentes.
Os Serviços Comunitários envolvem atendimentos à população de rua,
abrangendo grupos de catadores de papel e materiais recicláveis, pessoas que
sobrevivem de “bicos”, famílias ou pessoas expulsas de cortiços e favelas,
entre outros. Como principais programas, destacamos:
Casas de Convivência – espaços abertos de referência para higiene,
saúde, alimentação e convivência;
Operação Inverno – acolhimento da população de rua em locais
abrigados nos dias de inverno; e
Apoio à População com Problemas de Subsistência – atividade realizada
em plantões sociais, distribuídos nas diferentes regiões do Município de
São Paulo, como auxílio financeiro à população, entre outros benefícios.
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Entre os programas destinados à Criança e ao Adolescente, destacam-se:
Creches (equipamento de educação e de assistência) para crianças de 0
a 6 anos de idade;
Centros de Juventude para adolescentes e jovens;
Centros de Convivência e Centros de Formação Profissional para
Adolescentes – serviço oferecido para adolescentes de 14 a 18 anos,
filhos de famílias pobres e que se mantém dentro do núcleo familiar ou
estão nas ruas em busca de sobrevivência.
Com relação ao atendimento para idosos, o presente documento não
encaminha nenhuma proposta como política municipal, por entender que a
iniciativa deve ocorrer por meio de todas as secretarias.
Quanto ao atendimento a pessoas com deficiência, não existem convênios
específicos para a área da assistência social, mas propostas de atendimentos
intersetoriais entre a Sebes, saúde e educação.

5o Relatório – Secretaria Municipal da Família e Bem-Estar Social – Plano
de Trabalho da Fabes – 1993

Entre as propostas do Plano de Trabalho da Fabes, destacam-se as do
Programa de Assistência Pública, com os seguintes atendimentos;
À população com problemas de subsistência, realizado nos plantões,
com orientações, encaminhamentos, assistência financeira e/ou em
espécie e a provisão de documentos, por meio do programa Prodoc;
À população de rua, nos Postos Regionais, nos albergues conveniados,
casas de convivência e nos centros de documentação; e
Às situações de emergência, voltados para situações emergenciais,
decorrentes de enchentes e outras calamidades públicas.
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Referente ao Programa de Atendimento à Criança e ao Adolescente,
destacamos:
Creches diretas, indiretas e conveniadas22, com atendimento para
crianças de 0 a 3 anos de idade;
Centros de Convivência para crianças, adolescentes e demais membros
da comunidade, oferecendo atividades de lazer, recreação e outras;
Centros de Juventude, com atendimentos sociais a adolescentes na
faixa etária de 7 a 17 anos de idade.
No presente documento, nota-se também o Programa de Atendimento à
Terceira Idade, viabilizado nos Centros de Convivência da Terceira Idade, com
o objetivo de atender idosos de baixa renda, através de necessidades básicas,
como alimentação, cesta básica, tíquete leite, auxílio financeiro e atividades de
lazer23 e do Centro de Apoio à Família do Idoso, com o objetivo de dar apoio às
famílias nos Centros de Convivência da Terceira Idade.

6o Relatório – Secretaria Municipal da Família e Bem-Estar Social – 1994

O presente documento aponta os principais serviços executados pela Fabes
durante o ano de 1994, dos quais destacamos:
Atendimento à população com problemas de subsistência, em plantões,
com a, oferta de orientações, encaminhamentos e a concessão de
diferentes auxílios;
Atendimento à população de rua/Casas de Convivência/Albergues, por
meio dos convênios com as entidades sociais prestando atendimentos
básicos, como alimentação, higiene e outros;
Centros de Convivência para crianças, adolescentes e famílias;
22

A partir desse documento, nota-se a alteração de creche particular para conveniada.
Programa integrado a diferentes secretarias, como a de Esporte, Educação, Família e BemEstar Social, em parceria com as entidades sociais.
23
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Centros de Convivência de Idosos, oferecendo o Programa de
Atendimento à Terceira Idade (Pati) e o Programa de Atendimento aos
Portadores de Deficiência (Prodef).

7o Relatório – Secretaria de Assistência Social (SAS) Assistência Social
no Município de São Paulo: Política e Plano – 2000

O referido documento apresenta os serviços ofertados no ano de 2000, a partir
de diversos segmentos sociais.
Referente à criança e ao adolescente, destacam-se:
Creches prestando atendimento para crianças com idades de 0 a 6
anos;
Espaço Gente Jovem (EGJ), com atendimento para crianças e
adolescentes

entre

6

a

14

anos

de

idade,

com

atividades

socioeducativas e outras;
Abrigos para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade; e
Serviços de medida socioeducativa, oferecendo atendimento para
adolescentes de 13 a 17 anos de idade e 11 meses.
Com relação ao idoso, atendimento nos Núcleos de Convivência, oferecendo
serviços de orientação socioeducativa para pessoas com idades acima de 60
anos e as Casas Lares.
Para as pessoas portadoras de deficiência, através da reabilitação social
visando à inserção social.
No que tange à população em situação de rua:
Serviço permanente de recolhimento, através de ronda, abordagem,
recolhimento, entre outros;
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Albergues, prestando serviços de abrigamento para pessoas e famílias;
e
Casas de Convivência, com atendimentos diurno para as necessidades
básicas e ofertando orientação socioeducativa.
Para as famílias, atendimento nos Cras, oferecendo serviços básicos de
orientação, informação, encaminhamento e apoio temporário para problemas
emergenciais e de subsistência.

8o Relatório – Secretaria de Assistência Social (SAS) – Plano Municipal de
Assistência Social de São Paulo – 2001

O documento apresenta o Plano Plurianual (2002-2005) da Secretaria
Municipal de Assistência Social, destacando, entre outros, os serviços a serem
realizados, a partir dos diferentes segmentos existentes.
Atenção à criança e ao adolescente, realizada em:
Centros de Educação Infantil (antigas creches) diretos e indiretos;
Centros de Convivência para a população em geral;
Peti, atendendo crianças e adolescentes com idades entre 7 e 14 anos,
com o objetivo de erradicar o trabalho infantil;
Abrigos, oferecendo serviços para crianças e adolescentes com idades
entre 0 e 17 anos e 11 meses de idade; e
Serviços de Medida Socioeducativa, para adolescentes em cumprimento
de medida socioeducativa em meio aberto.
Na atenção à pessoa em situação de rua, oferece os serviços de:
Albergues;
Casas de convivência;
Moradias provisórias; e
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Programa de abordagem de rua.
Com relação ao idoso, destacam-se:
As Casas Lar e de convivência;
Os Núcleos de Apoio às famílias de idosos;
Atendimento intersetorial a idosos e vítimas de abusos e maus-tratos; e
Os centros e núcleos de convivência intersetorial para idosos.
Para as famílias, com atendimento nos Cras, oferecendo, entre outros, serviços
básicos de orientação, informação, encaminhamento e apoio temporário para
problemas emergenciais e de subsistência.
No que tange ao atendimento às pessoas portadoras de deficiência, há os
serviços de apoio sociofamiliar e ações de integração à vida comunitária.

9o Relatório – SAS – Secretaria de Assistência Social (SAS) – Plano de
Assistência Social da cidade de São Paulo (Plas/SP) – 2002-2003

O referido plano apresenta as propostas para o biênio de 2002-2003, tendo por
base o Plano Plurianual de 2002-2005. Dessa forma, consideramos:
Política de acolhida para a criança e o adolescente, apresentando entre as
propostas, as seguintes:
Criação de Estações Cidadania, com atendimento para crianças e
adolescentes de toda a rede de serviços;
Criação de Casas de Acolhida para a criança e o adolescente,
objetivando o retorno à família; e
Abrigos para crianças e adolescentes;
Para a população em situação de rua, destacam-se:
Albergues;
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Hospedagem;
Moradia provisória;
Projeto Oficina Boracea com serviços de abordagem de rua, acolhida,
restaurante aberto à comunidade e outros;
Programa Acolher: Reconstruindo Vidas que, entre outras, apresenta
proposta de inclusão social na área central de São Paulo.
Provisão de benefícios e auxílios nos Cras com atendimento a situações de
emergência e calamidade pública.

Os nove relatórios selecionados da atual Smads, correspondentes ao período
de 1979 a 2003, apresentam dois momentos: do primeiro ao terceiro relatório,
quando não havia a definição constitucional de assistência social como direito.
O segundo momento, do quarto ao nono relatório, compreende a Constituição
Federal de 1988, o ECA, em 1990 e a Loas em 1993, todos documentos que
fundamentam as bases legais de assistência social como política pública.
No primeiro momento, os programas referem-se, principalmente, à criança e ao
adolescente, e as pessoas e famílias com problemas de subsistência e em
situação de calamidade pública. O atendimento social era realizado em
plantões sociais ou por serviços conveniados com entidades sociais
particulares.
No segundo momento, amplia-se e diversifica-se o atendimento social a jovens,
idosos, pessoas com deficiência, moradores em situação de rua, desabrigados
em geral e outros. São criados, principalmente, núcleos e espaços de
convivência para jovens, idosos e moradores em situação de rua. Os plantões
sociais passam a se denominar Centros de Referência da Assistência Social
(Cras), tendo em vista, além do atendimento social, a provisão de benefícios
assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o programa
Renda Cidadã.

77

Percebe-se, assim, no conjunto dos dois momentos dessa trajetória de
atendimento social, uma evolução que prenuncia a PNAS e o Suas,
respectivamente, em 2004 e 2005.
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CAPÍTULO III – A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: UNIDADES
CREAS – 2004-2011

O presente capítulo tem como escopo apresentar as principais características
do Creas/média complexidade no Município de São Paulo, como: localização
dos serviços, formas de gestão, principais demandas, rede de articulação
socioassistencial

e

procedimentos

operacionais,

a

partir

de

breve

caracterização do Município de São Paulo e da política municipal da
assistência social.
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1. Breve caracterização do município de São Paulo e da política
municipal de assistência social

O Município de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, localizado na
Região Sudeste do Brasil, completou, no último dia 25 de janeiro de 2011, 457
anos de fundação. Entre os municípios brasileiros é considerado o mais
populoso, conforme pesquisa Censo 2010, realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), com cerca de 11.253.503 habitantes, ocupando
uma área de 1.522,986 quilômetros quadrados, totalizando cerca de 7.389,1
habitantes por quilômetro quadrado.
A metrópole São Paulo destaca-se entre as maiores e principais cidades do
mundo por seus diferentes aspectos, principalmente sua economia, possui o
10o maior Produto Interno Bruto (PIB) do planeta, além do acervo cultural
disponível, e por ser sede de diferentes eventos científicos, tecnológicos,
desportivos e outros. Todos fazem com que São Paulo seja considerada a 14 a
cidade mais globalizada do planeta24.
Sua grandiosidade demonstra quanto, historicamente, São Paulo vem sofrendo
consideráveis evoluções, tanto em aspectos estruturais como com a própria
população do município que tem crescido de forma considerada.
Pesquisa realizada (IBGE25) aponta a evolução do censo demográfico da
cidade. Exemplo disso é que, considerando o ano de 1872, quando São Paulo
tinha 31.385 habitantes, para o ano de 1920, ou seja, três décadas depois, a
população cresceu cerca de sete vezes, totalizando 579.033 habitantes.

24

Conforme aponta a revista Exame. Disponível em: http://exame.abril.com.br/revistaexame/edicoes/0907/noticias/esqueca-os-paises-o-poder-esta-com-as-cidades-m0144514.
Acesso em: 9 jul. 2011.
25

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 1872, 1890, 1900, 1920, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980,
1991, 2000 e 2010. (1) População presente. (2) População recenseada. (3) População
residente. Tabela 1.6 Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br.
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Com o passar das décadas e o desenvolvimento econômico da cidade, esse
número se eleva cada vez mais, conforme demonstra a Tabela 15
TABELA 14 - População nos Censos Demográficos, segundo os municípios das capitais - 1872/2010
1872(1) 1890(1)

1900(1)

1920(1)

1940(1)

1950(1)

1960(2)

1970(2)

1980(2)

1991(3)

2000(3)

31.385 64.934 239.820 579.033 1.326.261 2.198.096 3.825.351 5.978.977 8.587.665 9.626.894 10.405.867

2010(3)
11.253.503

Aos poucos, São Paulo vai se tornando polo econômico do Brasil,
principalmente a partir dos efeitos trazidos com a economia cafeeira. SPOSATI
(1988), referendada em SINGER (1977) cita que:
A economia cafeeira traz como efeitos diretos sobre São Paulo: o
aumento da população urbana, o desenvolvimento comercial da
cidade e a instalação de melhorias urbanas. Mas há um outro efeito:
São Paulo se transforma no mercado de fatores para a produção
cafeeira. É ali que os proprietários encontrarão capital e trabalho
disponíveis. (p. 89)

Esse crescimento é ainda mais favorável com a expansão do sistema
ferroviário, que reduziu os custos do transporte do café, além da valorização
das fazendas por onde passavam as locomotivas.
Nesse sentido, observa-se também um aumento da chegada de migrantes e
imigrantes, principalmente nesse momento de expansão econômica, que se
intensifica no crescimento da cidade.
Em resposta a essa demanda, é criada, em 1888, a Hospedaria do Imigrante,
pelo governo do Estado.
Era o local de abrigo do migrante recém-chegado, o espaço para a
adoção das medidas higiênicas, como manutenção das quarentenas,
vacinação etc. Mas era, sobretudo, o espaço onde o fazendeiro
encontrava a mão de obra disponível. (SPOSATI, 1988: 91)
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No que se refere às práticas de assistência, só tardiamente, no começo do
século XVIII, inicia-se a discussão dessas práticas. A primeira experiência de
assistência data de 1717, com a Irmandade de Misericórdia, que instala
pequena enfermaria, denominada de hospital. (SPOSATI, 1988).
Dessa iniciativa, decorrem outras práticas de assistência, em sua maioria
ligada a questões da saúde. Outras experiências que destacamos referem-se
ao século XIX, às crianças abandonadas, com a criação da primeira Roda dos
Expostos, em 1825, e mais tarde, em 1886, com o asilo dos inválidos.
Em âmbito federal, somente no final da década de 1940 é que algumas ações
na área da assistência são realizadas, como a criação da LBA, fundada por
Vargas e dirigida pela primeira-dama, Darci Vargas.
Com relação ao governo do Estado de São Paulo, a área de assistência tem
início com o Departamento de Assistência Social do Estado, considerada a
primeira experiência do País em ações nesse campo, conforme apontam
Iamamoto & Carvalho (2004):
Já em 1935 fora criado – Lei nº 2.497, de 24.12.1935 – o
Departamento de Assistência Social do Estado, primeira iniciativa
desse gênero no Brasil. [...] A esse Departamento – subordinado à
Secretaria de Justiça e Negócios Interiores – caberia (além de outras
funções)

a

Desvalidos,

estruturação

dos Serviços Sociais de

Trabalhadores

e

Egressos

de

Menores,

reformatórios,

penitenciárias e hospitais e da Consultoria Jurídica do Serviço Social.
(p. 174)

No que se refere ao governo municipal de São Paulo, a primeira experiência de
assistência social se efetiva em 1951, com a então Casmu, na mesma
perspectiva da LBA, de ser dirigida pela esposa do prefeito, ou seja, a primeiradama. Nesse sentido, Mestriner (2001) destaca que:
Em São Paulo, a partir de 1951, a Prefeitura instala a área de
assistência social, no modelo da benemerência, reproduzindo a
orientação nacional getulista, com Leonor Mendes de Barros, esposa
de Adhemar de Barros, à frente da Comissão de Assistencia Social
do Município – Casmu. (p. 122)
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Como exposto, observa-se que, historicamente, ao longo de sua trajetória, a
cidade de São Paulo se desenvolve até se tornar uma das principais cidades
do planeta. No entanto, somado a esse crescimento, ainda existem muitas
lacunas socioeconômicas e culturais que necessitam ser adequadamente
enfrentadas, conforme demonstram os estudos abaixo.
A pesquisa Mapa da Exclusão/Inclusão Social 26, versão 2002, aponta que,
quanto mais longe o distrito/bairro da região central da cidade, maior é o índice
de exclusão social, principalmente nos distritos das extremidades, como:
Lajeado, Guaianazes, Jardim Ângela, entre outros.
Pesquisa realizada pelo IBGE, em 2003, Mapa de Pobreza e Desigualdade –
Municípios Brasileiros 2003 evidencia que a incidência da pobreza no
município chega a 28,09%27. Esses dados reforçam ainda que, mesmo com
todos os avanços, o Município de São Paulo necessita de políticas sociais, com
o objetivo de intervir e atender às demandas e necessidades sociais das
populações, não somente quando os riscos ou as vulnerabilidades sociais já
estão instalados, mas também no sentido da prevenção e proteção.
Com relação à atual estrutura do Município de São Paulo, geograficamente, a
cidade está dividido em nove subdivisões: centro, noroeste, norte, leste 1 e 2,
sudeste, sul, centro-sul e oeste. Administrativamente a cidade é dividida por
subprefeituras, totalizando 31 unidades, nas quais se encontram os distritos e
bairros do município. Essas unidades prestam serviços diretamente às
populações. O Mapa 1 ilustra essa estrutura geo-administrativa.

26

Fonte: Pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência
Social (Nepsas – PUC-SP), pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Instituto Pólis.
27

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)
2002/2003. NOTA: A estimativa do consumo para a geração desses indicadores foi obtida
utilizando o método da estimativa de pequenas áreas, dos autores Elbers, Lanjouw e Lanjouw
(2002).
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Mapa 1: Subprefeituras de São Paulo
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_sp.png. Acesso em: 9 jul. 2011.
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No que se refere à atual política de assistência social do município, é gerida
pela Smads28 que tem como missão institucional “[...] formular, implantar,
regular, financiar executar, monitorar e avaliar a Política Municipal de
Assistência Social, como parte integrante do Suas – Sistema Único de
Assistência Social”29.
Toda a estrutura organizacional da política de assistência social da Smads está
dividida em coordenadorias: coordenadoria-geral, coordenadoria de proteção
social básica, coordenadoria de proteção social especial, coordenadoria de
observatório de políticas sociais, coordenadoria de gestão de benefícios,
coordenadoria de gestão de pessoas e coordenadoria de gestão administrativa.
Existem ainda as coordenadorias regionais de assistência social, denominadas
Cas, que realizam o acompanhamento e a supervisão dos serviços executados
nos Cras e Creas. Essas coordenadorias estão divididas entre as seguintes
regiões: norte, leste, centro-oeste, sul e sudeste, conforme Mapa 2.

28

Historicamente, a Smads teve outras denominações: Secretaria Municipal de Bem-Estar,
Secretaria de Família e Assistência Social, Secretaria de Assistência Social, e outras.
29

Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social. Acesso em: 2 jul.
2011.
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Mapa 2: Coordenadorias Regionais de Assistência Social
Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/secretaria/a_secretaria, Acesso em: 9 jul. 2011.

Com relação à política de assistência social do município, além da execução
direta, é realizada por meio de parcerias mediante convênios firmados com
organizações e instituições sociais sem fins lucrativos.
No que diz respeito à execução direta, essa é realizada através dos Cras e
Creas existentes no município. Atualmente 30 a cidade de São Paulo dispõe de

30

Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social. Acesso em: 28 ago.
2011.
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40 Cras, divididos entre as cinco Cas regionais, a saber: Cas Norte 12, Cas
Leste nove, Cas Sul oito, Cas Sudeste sete e Cas Centro-Oeste quatro.
O Cras é uma unidade governamental com gestão territorial, instalado em
locais cujo índice de vulnerabilidade social seja expressivo. Tem como objetivo
ações de proteção social, vigilância e defesa social, com o foco na
matricialidade familiar.
Cabe às unidades Cras, além de prestar serviços diretos às populações,
através dos plantões sociais, da inserção na rede de serviços socioassistenais
e na gestão e acompanhamento de benefícios, realizar a supervisão e o
monitoramento dos serviços conveniados da proteção social básica.
A Portaria 46/2010/Smads, que dispõe sobre a tipificação da rede
socioassistencial do Município de São Paulo e a regulação de parceria operada
por meio de convênios, organizar a rede socioassistencial da cidade a partir de
quatro tipificações, sendo:
Rede Estatal de Serviços – prestados diretamente pela Smads;
Serviços Tipificados – são conveniados e caracterizados com base na
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
Serviço Normatizado pelo Conselho Municipal de Assistência
Social – Comas; e
Serviços Complementares.

O primeiro item regula os serviços prestados de forma direta, entre eles, o Cras
e o Creas. O segundo trata especificamente dos serviços locados na proteção
social básica e na proteção social especial de média complexidade e de alta
complexidade.
O terceiro e quarto itens englobam outras duas modalidades, em que estão
locados os serviços que não se encontram na Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, mas que são prestados à população, conforme a portaria
acima citada.
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A Tabela 15, de proteção social básica, a Tabela 16, de proteção social
especial de alta complexidade, e a Tabela 17, de média complexidade,
explicitam esses serviços.

Tabela 15: Rede de proteção social básica
Serviço

Caracterização

Serviço de Assistência
Social à Família e
Proteção Social Básica no
Domicílio

O serviço desenvolve proteção social básica no
domicílio a famílias em situação de risco e de
vulnerabilidade social, com idosos e/ou pessoas
com deficiência.

Centro para Crianças e
Adolescentes

Desenvolvimento de atividades com crianças e
adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, tendo
por foco a constituição de espaço de
convivência a partir dos interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária. Esse serviço
é direcionado através de duas modalidades:
Crianças de 6 a 11 anos e 11 meses; e

Usuários
Famílias e/ou pessoas beneficiárias de
programas de transferência de renda e
benefícios assistenciais;
Pessoa idosa e pessoa com deficiência que
vivenciam situação de vulnerabilidade e risco
social, beneficiários do BPC;
Famílias e/ou pessoas com precário ou nulo
acesso aos serviços públicos, fragilização de
vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou
qualquer outra situação de vulnerabilidade e
risco social.

Crianças e adolescentes que estejam nas
seguintes situações: em situação de trabalho;
reconduzidas ao convívio familiar, após medida
protetiva de acolhimento; com deficiência,
beneficiárias ou não do BPC e/ou oriundas de
famílias beneficiárias de programas de
transferência de renda;
em situação de vulnerabilidade e risco.

Adolescentes de 12 a 14 anos e 11 meses.

Centro para Juventude

Núcleo de Convivência de
Idoso

Desenvolvimento de atividades com
adolescentes de 15 a 17 anos e 11 meses,
tendo por foco a constituição de espaço de
convivência, a partir dos interesses, demandas
e potencialidades dessa faixa etária.

Adolescentes que estejam nas seguintes
situações: fora da escola; egressos do Peti;
egressos e/ou vinculados a programas de
combate à violência e ao abuso e à exploração
sexual; oriundos de famílias beneficiárias de
programas de transferência de renda;
com deficiência, beneficiários ou não do BPC;
em situação de risco e vulnerabilidade.

Serviço de proteção social, convivência e
fortalecimento de vínculos aos idosos com
idade igual ou superior a 60 anos em situação
de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

Idosos de ambos os sexos, com idade igual ou
superior a 60 anos, em situação de
vulnerabilidade social, com prioridade para:
os beneficiários do BPC;
os oriundos de famílias beneficiárias de
programas de transferência de renda;
os que apresentam vivências de isolamento por
ausência de acesso a serviços e oportunidades
de convívio familiar e comunitário e cujas
necessidades, interesses e disponibilidade
indiquem a inclusão no serviço.
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Tabela 16: Rede de proteção social especial de alta complexidade
Serviço

Caracterização

Usuários

Serviço de Acolhimento
Institucional para
Crianças e Adolescentes

Acolhimento provisório e excepcional para crianças
e adolescentes de ambos os sexos, em situação de
medida de proteção e em situação de risco
pessoal, social e de abandono, cujas famílias ou
responsáveis encontrem-se temporariamente
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado
e proteção.

Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11
meses.

Casa Lar

Serviço de Acolhimento provisório e excepcional
para até 10 crianças e adolescentes de ambos os
sexos, em situação de medida de proteção e em
situação de risco pessoal, social e de abandono,
cujas famílias ou responsáveis encontrem-se
temporariamente impossibilitados de cumprir sua
função de cuidado e proteção (até que seja
viabilizado o retorno ou encaminhamento).

Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11
meses.

Centro de Acolhida às
Pessoas em Situação de
Rua31

Acolhimento provisório para pernoite em espaço
com estrutura para acolher com privacidade
pessoas adultas em situação de rua, a partir dos 18
anos, ou grupo familiar, com ou sem crianças.

Pessoas em situação de rua, de ambos os
sexos, acima de 18 anos, acompanhados ou
não de filhos.

Centro de Acolhida para
Mulheres em Situação de
Violência

Acolhimento provisório, por até 6 meses,
prorrogado, a depender do caso, para mulheres
acompanhadas ou não de seus filhos, em situação
de risco de morte ou ameaças em razão de
violência.

Mulheres em situação de violência,
vulnerabilidade e risco pessoal, acompanhadas
ou não de seus filhos.

Instituição de Longa
Permanência para Idosos
(Ilpi)

Acolhimento para pessoas idosas com 60 anos ou
mais, de ambos os sexos, que não dispõem de
condições para permanecer na família, ou para
aqueles que se encontram com vínculos familiares
fragilizados ou rompidos, em situações de
negligência familiar ou institucional, sofrendo algum
tipo de violência, ou com a perda da capacidade de
auto cuidado.

Idosos em situação de vulnerabilidade e risco.

República 32

Unidade de acolhida com característica residencial,
desenvolvida em sistema de cogestão, destinada a
atender jovens, adultos e idosos do mesmo sexo.

Jovens acima de 18 anos, idosos e adultos com
vivência de rua, em estado de abandono, em
situação de vulnerabilidade social, com vínculos
familiares rompidos ou extremamente
fragilizados e sem condições de moradia.

31

O referido serviço é dividido em três modalidades: Centro de Acolhida para Adultos I por 16
horas; Centro de Acolhida para Adultos II por 24 horas, com a atenção preferencialmente
voltada para os usuários com maior fragilidade e/ou vulnerabilidade pessoal e social e Centro
de Acolhida Especial, essas modalidades destinam-se a públicos específicos, sendo: Centro de
Acolhida Especial para Idosos; Centro de Acolhida Especial para Mulheres; Centro de Acolhida
Especial para Pessoas em Período de Convalescença que necessitem de cuidados de saúde
após alta hospitalar, no aguardo da alta médica, na ausência de apoio familiar e Centro de
Acolhida Especial para Famílias.
32

O referido serviço é dividido em três modalidades: República, para jovens de 18 a 21 anos;
República, para adultos, e República para idosos
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Tabela 17: Rede de proteção social especial de média complexidade
Serviço

Caracterização

Usuários

Centro de Defesa e
de Convivência da
Mulher

Proteção e apoio a mulheres (e seus familiares) em
razão da violência doméstica e familiar, causadora
de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou
dano moral.

Mulheres em situação de violência.

Núcleo de Apoio à
Inclusão Social para
Pessoas com
Deficiência

Apoio no processo de inclusão social para pessoas
com deficiência. Tem por finalidade a garantia de
direitos, o desenvolvimento de mecanismos, a
equiparação de oportunidades, entre outros.

Pessoas com deficiência que vivenciam situações
de vulnerabilidade, risco e violações de direitos
ou pela ausência de acesso a possibilidades de
inserção social.

Núcleo de
Convivência para
Adultos em Situação
de Rua

Atendimento com atividades direcionadas para o
desenvolvimento de reinserção social, na
perspectiva de construção de vínculos interpessoais
e familiares que oportunizem a construção do
processo de saída das ruas.

Pessoas em situação de rua, de ambos os sexos,
acima de 18 anos, acompanhados ou não de
filhos.

Crianças e adolescentes que estejam nas
seguintes situações: vítimas de violência
doméstica e familiar; em situação de trabalho
infantil; em situação de rua e/ou em
descumprimento de condicionalidades do Peti;
Adolescentes que estejam em Serviço de Medida
Socioeducativa em Meio Aberto; e Famílias e
indivíduos com seus direitos violados com
vínculos familiares e comunitários rompidos ou
não.
Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, em
cumprimento de medida socioeducativa de
Liberdade Assistida e/ou de Prestação de
Serviços à Comunidade;
Excepcionalmente, jovens de 18 a 21 anos em
cumprimento das referidas medidas, aplicadas
pela Justiça.

Núcleo de Proteção
Jurídico Social e
Apoio Psicológico

Serviço referenciado ao Creas com a finalidade de
assegurar atendimento especializado para apoio,
orientação e acompanhamento das famílias.

Serviço de Medidas
Socioeducativas em
Meio Aberto

Serviço referenciado ao Creas e tem por finalidade
prover atenção socioassistencial e o
acompanhamento aos adolescentes e jovens de
ambos os sexos em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto, de Liberdade
Assistida e/ou Prestação de Serviços à
Comunidade.

Serviço de Proteção
Social às Crianças e
Adolescentes Vítimas
de Violência

Serviço referenciado ao Creas, que oferece um
conjunto de procedimentos técnicos especializados
por meio dos atendimentos social e psicossocial na
perspectiva da interdisciplinaridade e articulação
intersetorial.

Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11
meses, de ambos os sexos, vítimas de violência,
abuso e exploração sexual e suas famílias.

Serviço
Especializado de
Abordagem Social às
Pessoas em Situação
de Rua 33

Serviço referenciado ao Creas com a finalidade de
assegurar trabalho social de busca ativa e
abordagem nas ruas, identificando nos territórios a
incidência de trabalho infantil, violência, abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes,
pessoas em situação de rua e outras.

Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e
famílias que utilizam as ruas como espaço de
moradia e sobrevivência.

33

O referido serviço é dividido em três modalidades: Serviço Especializado de Abordagem às
Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, para crianças e adolescentes; Serviço
Especializado de Abordagem a Adultos em Situação de Rua, para adultos, idosos e famílias e
Serviço de Apoio à Solicitação de Atendimento à Pessoa em Situação de Rua e Apoio à
Emergência, garante abordagem as pessoas em situação de rua e fornece, ainda, suporte as
calamidades públicas e emergências (quando necessário).
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2. Os Creas no Município de São Paulo

A cidade de São Paulo possui uma rede de proteção social básica e uma de
proteção social especial de alta e de média complexidade, conforme
assinalado, tendo esta, como um dos serviços, o Creas, apresentado a seguir.
Para tanto, foram utilizados como recursos metodológicos as entrevistas
realizadas com as gerentes das unidades Creas e técnico da Smads,
documentos da Smads, normativas legais e observação de campo do
pesquisador sobre a dinâmica de funcionamento dos Creas.

2.1

Alguns antecedentes

A partir da proposição da PNAS, a implantação do Suas passou a ser realizada
nos municípios, categorizados como de pequeno, médio e grande portes e
metrópole e por níveis de gestão34, a saber: Municipal, Distrito Federal,
Estados e União.
O Município de São Paulo está classificado como gestão plena, ou seja, tem a
gestão total das ações de Assistência Social 35 e, entre os requisitos para a
referida gestão, está o de ampliar os atendimentos especializados para a
população através dos Creas.
Os Creas, na cidade de São Paulo, começaram a ser implantados no final de
2008, na primeira gestão do Prefeito Gilberto Kassab, visando, principalmente,
a inclusão do município na gestão plena.

34

Conferir NOB/Suas 2005.
Nível em que o município tem a gestão total das ações de Assistência Social, sejam elas,
financiadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social, mediante repasse fundo a fundo, ou
que cheguem diretamente aos usuários, ou, ainda, as que sejam provenientes de isenção de
tributos, em razão do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Ceas.
(NOB/Suas: 2005, p. 28)
35
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Entre as primeiras unidades Creas criadas, estão a da Sé e a de Vila Prudente.
Essa unidade de Vila Prudente/Sapopemba, diferentemente da Sé, foi proposta
com gestão compartilhada, tendo diferentes organizações sociais na prestação
dos serviços.
Referente ao orçamento da assistência social 36, o atual Plano da Assistência
Social (Plas/SP), de 2009-2012, apresenta a proposta orçamentária de R$
856.775.98737, distribuídos por foco de ação, segundo a Tabela 18.

Tabela 18: Distribuição dos recursos orçamentários por foco de ação38
Aplicação dos

Unidade

Recursos

Orçamentária

Atividade Meio
Programa Renda
Mínima
Atividade Fim

Orçado Atual

%

Smads e CAS

69.143.977

8,1%

Smads

218.551.222

25,5%

FMAS

569.074.789

66,4%

856.074.789

100%

Total
Fonte: Plas/SP (2009-2012: p. 171)

Dos recursos constantes da Tabela 19, somente os da Atividade Fim é que são
destinados aos programas de proteção social básica, com R$ 295.572.880; da
proteção social especial, com R$ 243.171.322; e da assistência social em
geral, com R$ 30.330.586.
Cabe ressaltar que a dotação orçamentária para a proteção social especial é
insuficiente para o pleno atendimento socioassistencial, considerando que essa
dotação destina-se a alta e média complexidades.

36

Valores atualizados em 7 de julho de 2010.
Do Orçamento Municipal da Prefeitura de São Paulo, R$ 27.897.832.339, datado de 14 de
maio de 2010, o valor destinado para a assistência social, entre as atividades e os programas,
é de 2,9% do total da proposta orçamentária do município.
38
Valores atualizados em 7 de julho de 2010. Nas atividades meio destacam-se áreas
administrativas e apoio à gestão. Em atividade fim, estão a rede de serviços (proteção social
básica e especial) e o apoio à rede de serviços.
37
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2.2

Localização das unidades Creas

Atualmente, o Município de São Paulo dispõe de dez unidades Creas, que se
encontram localizadas nas diferentes CAS Regionais. As referidas unidades
Creas estão divididas conforme aponta a Tabela 19.

Tabela 19: Unidades Creas39
CAS Regional
NORTE

SUL

LESTE

Unidade
Creas Jaçanã /

Av. Mário Pernambuco, 43/45 –

Tremembé

Tremembé

Creas Campo Limpo

Rua Louis Boulanger, 110

Creas M' Boi Mirim

CENTRO/OESTE

Jardim São Luiz
Rua Teotônio Vilela, 2394 - Cidade

Socorro

Dutra

Creas Itaim Paulista

Creas Vila Prudente

Ano de
Implantação
2010
2011

Rua Miguel Luis Figueira, 16 –

Creas Capela do

Creas Mooca
SUDESTE

Endereços

2011

2011

Rua Celso Barbosa, 501/503

2009

Rua Síria, 300 – Tatuapé

2011

Rua Manoel de Arruda Castanho,
145 – Sapopemba

2008

Creas Ipiranga

Rua Taquarichim, 296 – Sacomã

2011

Creas Sé

Av. Tiradentes, 749

2008

Creas Pop Bela Vista

Rua Santo Antonio, 800 - Bela
Vista

2011

Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/creas. Acesso em: 2 jul.
2011.

39

A data de implantação das unidades Creas pertencentes à CAS Sul e à CAS Leste, estão
disponíveis
em:
http://www.agenda2012.com.br/cidade-direitos/metas/23/Centros-deReferencia-Especializados-de-Assistencia-Social. Acesso em: 20 ago. 2011. As datas de
implantação das demais unidades Creas estão disponíveis em: http://www.prefeitura.sp.gov.br,
ou foram obtidas durante as entrevistas realizadas com as gestoras das unidades Creas e o
técnico da Smads.
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Das dez unidades Creas, seis se encontram instaladas em locais cujo Índice de
Vulnerabilidade Juvenil, elaborado pela Fundação Seade, aponta como de
maior vulnerabilidade (de 53 a mais de 65 pontos), a saber: Itaim Paulista e
Sapopemba, Jardim São Luis, Campo Limpo, Tremembé e Cidade Dutra.
As demais unidades, Ipiranga, Sé, Mooca e Bela Vista, estão localizadas em
distritos que o Índice de Vulnerabilidade Juvenil aponta como de menor
vulnerabilidade (de 22 a 51 pontos). A seguir apresenta-se o mapa Índice de
Vulnerabilidade Juvenil com a localidade das unidades Creas acima
mencionadas.
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Creas
Tremembé

Creas
Sé

Creas Itaim
Paulista

Creas Bela
Vista

Creas Campo
Limpo

Creas M’ Boi
Mirim

Creas
Mooca
Creas
Ipiranga

Creas
VP/Sapopemba

Creas Capela
do Socorro

Mapa 3: Índice de Vulnerabilidade Juvenil

40

Outro dado importante sobre a localização das unidades Creas baseia-se no
Índice de Desenvolvimento Humano41 dos distritos em que se encontram
instaladas. Dessa forma, três estão localizadas nos distritos cujo IDH é médio:
Itaim Paulista (IDH 0,762), Sapopemba (IDH 0,786) e M` Boi Mirim (IDH 0,796).

40

A indicação, no mapa, das unidades Creas é de autoria do pesquisador.

41

Pesquisa Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da cidade de São Paulo 2003, em
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/informacoes/atlas_municipal. Acesso em
02 de jul. de 2011.
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Com relação ao IDH elevado, são quatro unidades: Campo Limpo (IDH
0,8060), Tremembé (IDH 0,826), Ipiranga (IDH 0,883) e Cidade Dutra (IDH
0,815). No que se refere ao IDH muito elevado, são duas unidades: Mooca
(IDH 0, 907) e Bela Vista (0,940).
Considerando que as unidades Creas devem estar instaladas em territórios
cujo índice de riscos pessoal e social e de violação de direitos seja expressivo,
observa-se que a maioria das unidades encontra-se nessas áreas.
Entre as metas do PLAS 2009-2012, destaca-se a expansão de 20 novas
unidades Creas42 para a cidade de São Paulo, entre 2010 e 2013, a saber: São
Mateus, Butantã, Cidade Ademar/Santo Amaro, Pirituba, Vila Maria/Guilherme,
Penha, Cidade Tiradentes, Itaquera, Freguesia do Ó, Casa Verde e Jabaquara.
Além da implantação, o referido plano ainda cita a criação/elaboração de
cartilha sobre diretrizes do Creas.

2.3

Formas de gestão

A política de assistência social do município de São Paulo possui
particularidades

na

proposição/implantação

e

execução

dos

serviços

socioassistenciais. Nesse sentido, o atual PLAS (2009-2012) destaca que:

Sob o comando estatal da Smads e em conformidade com os
parâmetros técnico-metodológicos adotados pela Proteção Social
Especial, o Creas conta com serviços referenciados, executados por
organizações

sociais

sem

fins

econômicos

conveniados

e

supervisionadas pela Pasta, de forma a garantir o enfrentamento dos
desafios presentes na realidade paulistana. (p 86)

Essas particularidades não estão presentes somente nos serviços prestados
através dos convênios com as organizações sociais, mas também inseridas
42

PLAS – 2009-2012: 86.
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nas próprias unidades Creas da cidade de São Paulo, através das diferentes
formas de gestão no atendimento as populações.
Nessa perspectiva, a gerente 1 destaca:
Eu acho que a proposta do Creas no Suas é uma coisa e o Creas em
São Paulo têm algumas particularidades. Porque a proposta seria de
execução direta dos serviços de média e alta complexidade, mas em
São Paulo nós temos que readequar a realidade e por isso estamos
tendo que fazer alguns trabalhos de convênio com entidades e isso é
novo na política. Esse é o nosso desafio em São Paulo. O comando
tem que ser do Estado, mas nós temos que ver como vamos atender
diretamente essas famílias. (Entrevista realizada em 8/4/2011)

A fala acima aponta uma convergência entre a normativa da Smads e a visão
da gerente 1 sobre a particularidade de São Paulo necessitar de convênios
com organizações sociais. Contudo, a gerente reconhece que se trata de um
desafio manter o comando dos serviços pelo Estado e a execução por
terceiros.
Um primeiro modelo refere-se à gestão estatal, ou execução direta do serviço,
na qual todos os técnicos que o realizam são funcionários de carreira do
município.
Nessa proposta, a unidade Creas deve disponibilizar à população o seguinte
quadro de funcionários:

Tabela 20: Recursos humanos da unidade Creas – modelo I
Função
Coordenador

Carga Horária Semanal
40h

Número
1

Assistentes Sociais

30h

2

Psicólogos

40h

2

40h

1

40h

2

Advogado

1

Profissional de Nível
Médio
Fonte: Portaria 46/2010/Smads.
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Citando ainda a execução direta da unidade Creas, a gerente 1 sinaliza que:
Nós temos a execução direta no Creas e os serviços que não dão,
temos as parcerias. Nosso quadro de funcionários está completo. [...]
Nós temos duas assistentes sociais, uma psicóloga, uma advogada,
uma gerente, todos são funcionários de carreira. Outras duas
assistentes sociais que ficam no monitoramento e três estagiárias.
(Entrevista realizada em 8/4/2011)

Dentro do que preconiza a Portaria 46/2010/Smads, observa-se concordância
na composição da equipe técnica da unidade Creas apontada pela Gerente 1,
no que se refere ao modelo de gestão de execução direta do serviço prestado.
Um segundo modelo que se observa, refere-se à gestão compartilhada do
atendimento. Esse modelo é realizado em parceria com organizações sociais
lucrativas mediante convênio com a Smads e executado pelo Núcleo de
Proteção Jurídico-Social e Apoio Psicológico (NPJ).
Com relação à equipe técnica do NPJ, está composta conforme consta na
Tabela 21.

Tabela 21: Recursos humanos da unidade Creas – modelo II
Função
Gerente de Serviço I
Técnico

Número

Carga Horária Semanal
40h
40h

43

1
4 (2 assistentes sociais e 2
psicólogos)

Técnico

20h

1 advogado

Auxiliar Administrativo

40h

1

Agente Operacional

40h

1

Fonte: Portaria 46/2010/Smads.

43

Conforme a Portaria 46/2010/Smads, o profissional de Serviço Social passa a ter a carga
horária semanal de 30 horas, em cumprimento às disposições contidas na Lei federal
12.317/2010.
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Referente à composição da equipe técnica, a gerente 2 aponta:
Hoje nós trabalhamos fundamentalmente com o NPJ eu e uma
assistente social da prefeitura. Temos duas assistentes sociais, dois
psicólogos, uma advogada, um gerente, um administrativo e um
operacional, ambos da organização conveniada. [...] Eu fico junto com
esse serviço, no mesmo espaço. Essa é a característica do Creas em
que eu atuo, outros, eu não sei como funcionam. (Entrevista realizada
em 7/4/2011)

Nesse segundo modelo, na gestão compartilhada da unidade Creas, observase redução dos profissionais de carreira, sendo citadas duas assistentes
sociais.
O NPJ é referenciado à unidade Creas. Nesse sentido, a organização social,
presta conta do serviço44 executado para o monitoramento da Smads,
enquanto que, a parte técnica, cabe à gestora da unidade Creas, orientar e
encaminhar os atendimentos do NPJ.
Nesse aspecto, a gerente 2 destaca:
O gerente da organização social presta conta do serviço feito para
outra pessoa. Toda essa prestação de contas ele faz para o
monitoramente. Ele não fica subordinado, nós discutimos algumas
ações, já a parte técnica, sim, aí é comigo, ela passa por mim, sou eu
a responsável. (Entrevista realizada em 7/4/2011)

As unidades Creas de gestão compartilhada possuem funcionários de carreira
do município e do NPJ dividindo o mesmo espaço físico. Essa dinâmica pode
acarretar uma prestação de serviço diferenciada, principalmente pelo fato de
que os convênios não garantem a continuidade de uma ação qualificada no
atendimento, tendo em vista que pode haver o rompimento a qualquer
momento.
Observa-se, assim, que a partir das peculiaridades existentes na Política de
Assistência Social do Município de São Paulo, a maioria dos serviços

44

Referente ao convênio, é repassado, para a entidade prestadora do serviço, conforme anexo
da Portaria financeira 47/2010/Smads, o seguinte recurso: para entidades com isenção
patronal, R$ 18.000,39 (mês) e, para entidades sem isenção patronal, R$ 21.414,36 (mês).
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prestados à população é realizada por convênios, ou seja, além de algumas
das unidades Creas, outros serviços, como os citados nas Tabelas 4, 5 e 6
(páginas 9, 10 e 11).

2.4

Principais demandas

A demanda que a unidade Creas realiza as atenções especializadas está
voltada para indivíduos e famílias com direitos violados, mas cujos vínculos
familiares e/ou comunitários não foram rompidos.
O PLAS/SP 2009-2012 (85), compartilhando do que preconiza a PNAS e o
Suas, define como atendimento prioritário para as atenções das unidades
Creas, o seguinte público:

Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas;
Crianças e adolescentes em situação de trabalho;
Crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual e
violência doméstica;
Crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, migrantes,
usuários de substâncias psicoativas, e outros indivíduos em situação de
abandono ou com os direitos violados.

O atual PLAS destaca, principalmente, a atenção para a criança e o
adolescente, contudo, apontando também o atendimento aos demais
segmentos/demandas sociais existentes.
Com relação às demandas atendidas pelas unidades Creas, as entrevistas
apontaram.
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Para a gerente 1:
Hoje nós estamos atendendo prioritariamente crianças, adolescentes
e mulheres vitimas de violência. [...] A questão do deficiente nós
recebemos muitas denúncias do Ministério Público, do próprio idoso
também, porque, às vezes, a família não percebe que está deixando
o deficiente preso em casa, pois não percebe outra saída, ou que o
idoso fica em cárcere em casa, normalmente são os vizinhos que
denunciam.

UBS denunciam muito.

(Entrevista realizada

em

8/4/2011)

Segundo a gerente 2:
Sobre as situações de mulher e idoso recebemos muitas denúncias.
Dos que sofrem violência, o idoso é um dos mais difíceis, pois temos
idosos em situação de negligência e abandono. Temos situações
complicadas, sabe, aqueles idosos que vão acumulando lixo em
casa. Idosos que têm filhos idosos que sofrem de algum transtorno ou
dependência química e que agridem os pais. Nós temos casos bem
difíceis. (Entrevista realizada em 7/4/2011)

Conforme o técnico:
O Creas vem atendendo situações principalmente relacionadas à
violação dos direitos de crianças e adolescentes, buscando
referenciar a família e trabalhá-la de forma articulada. Outra situação
é a intervenção em casos de violência contra a mulher e negligência
a idosos, essas três demandas são as grandes frentes que desafiam
o papel do Creas na região de Jaçanã Tremembé onde estamos
acompanhando de perto os trabalhos. (Entrevista realizada em
13/7/2011)

De modo geral, observa-se maior demanda nos atendimentos de crianças,
adolescentes e idosos em situação de violência doméstica e de mulheres
vitimas de violência. No que tange aos idosos, nota-se ainda a complexidade
dos atendimentos, principalmente aqueles ligados a transtornos mentais ou
dependência química.
Com relação à demanda encaminhada para a unidade Creas, a gerente 1
ainda destaca que:
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Demanda espontânea é rara, porque quando trabalhamos com a
média e a alta complexidade para as pessoas perceberem que estão
sendo violadas é mais difícil. Não é atenção básica, como uma cesta
ou vale-transporte que ela procura o Cras. Quando chega aqui, ela já
teve direitos básicos violados, então, ou ela se percebe nessa
situação e procura ajuda ou alguém denuncia. Em ambos os casos é
difícil baterem na porta. Do tempo que estou aqui, lembro de dois que
vieram direto e era nossa demanda, muitos chegam pedindo atenção
básica. A maioria dos casos que temos hoje vem do Conselho
Tutelar; da Vara da Infância e Juventude, pelo Ministério Público ou
alguma pessoa ou equipamento da comunidade que denuncia,
porque pela pessoa mesmo é difícil. (Entrevista realizada em
8/4/2011)

Nota-se que, raramente, os usuários buscam o serviço de forma espontânea,
sendo

realizado

encaminhamento

através

dos

demais

serviços

socioassistenciais: Vara da Infância e Juventude, Ministério Público, Conselho
Tutelar, ou, até mesmo, a partir de denúncias de moradores.
Com relação aos motivos que se pode atribuir a essa baixa procura
espontânea à unidade Creas, a gerente 1 cita:
Eu acho que a pouca divulgação é um ponto, mas a sociedade não
tem claro, como nós, assistentes sociais, temos da divisão da política.
Eles procuram onde é mais próximo. Eu acho que aqui no Madalena
e no Elba os serviços básicos já estão muito infiltrados na
comunidade e, por isso, são as primeiras pessoas que eles têm
contato. Nós não temos busca ativa, a população não nos conhece
da comunidade, eles não sabem o que podem procurar no Creas, por
isso eles buscam a UBS, o Conselho Tutelar, o Cras, o Cedeca e o
CDHS, pois estão mais próximos da comunidade. Eles ainda não têm
essa identificação do que nós fazemos. (Entrevista realizada em
8/4/2011)

Dado importante quanto à demanda espontânea, refere-se à população que
busca orientações nos serviços dos quais possui referência e que normalmente
são aqueles serviços que estão inseridos diretamente na comunidade, como
exemplo, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as organizações sociais.
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De forma geral, nota-se que as demandas atendidas pelas duas unidades
Creas estão de acordo com as normativas legais, atendendo, principalmente,
às populações que estão sofrendo algum tipo de violação de direito, como
violência física e psicológica, negligência, abandono e dependência química.

2.5

Rede de articulação socioassistencial

No que tange à rede de articulação socioassistencial, cabe às unidades Creas
articular os serviços de proteção social básica com a proteção social especial,
assim como com as demais políticas públicas, com o Sistema de Garantia de
Direitos e movimentos sociais45.
Com relação à rede socioassistencial, as entrevistas evidenciaram alguns
aspectos.
Segundo a gerente 1:
Às vezes, a família vai pedir uma cesta básica no Cras e durante o
atendimento os assistentes sociais percebem que não é só aquela
cesta, que tem outras violências, aí encaminham para nós. A atenção
básica identifica e encaminha para nós, geralmente vêm assim os
casos. [...] (Entrevista realizada em 8/4/2011)

Para a gerente 2:
Eu tenho recebido muitos casos do Cras, tanto do Jaçanã como do
Tremembé, do Conselho Tutelar, da Saúde Unidades Básicas de
Saúde e Hospitais.(Entrevista realizada em 7/4/2011)

45

Guia de Orientação no 1 – Creas (1a versão).
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Segundo o técnico:
A articulação com a rede local vem afiançando protocolos de
atendimento sempre que possível, operando a referência e contrareferência com o Sistema de Garantia de Direitos (Escola, Conselho
Tutelar, Poder Judiciário, Ministério Público, Serviços de Proteção
Social Básica, Serviços de Saúde, dentre outros). (Entrevista
realizada em 13/7/2011)

A articulação com alguns dos serviços vem ocorrendo, principalmente, através
de encaminhamentos do Cras, do Conselho Tutelar, do Poder Judiciário e do
próprio Ministério Público, além das organizações sociais e de serviços de
saúde, como os Hospitais e as UBS. Esses encaminhamentos apontam ainda
que os serviços começaram a identificar e reconhecer o papel do Creas/média
complexidade.
Observa-se que a constituição e a relação da rede socioassistencial, estão
sendo construídas de forma contínua, principalmente com a interlocução dos
atores envolvidos a partir de uma situação atendida, através de reuniões e
discussões de casos. Nesse sentido, para a gerente 2:
A partir do que chega de urgência, nós vamos construindo a rede. Eu
estou há pouco tempo na região, mas eles têm uma boa articulação.
Nós ainda estamos construindo o serviço a cada dia. Até janeiro,
estávamos organizando a parte interna, instrumentais, rotinas, estudo
de casos e outros. [...] Entendemos que primeiro tínhamos que criar
uma identidade interna, para depois sair. Tenho algumas conversas
agendadas com o Conselho Tutelar, a Fundação Casa e o próprio
Fórum da Criança e do Adolescente. (Entrevista realizada em
7/4/2011)

Uma importante observação contida nas entrevistas relaciona-se com a
articulação da rede de serviços na área de saúde, principalmente com as UBS.
Essa articulação, segundo as gerentes, ainda não ocorre de maneira
sistemática.

104

Para a gerente 1:
Na verdade, o nosso problema é com a UBS. É que eles se isentam
um pouco, por exemplo, em casos de abusos. Eles têm receio de
ficar expostos na comunidade. Para eles mandarem para cá, é
sempre em sigilo. (Entrevista realizada em 8/4/2011)

Segundo a gerente 2:
Tivemos recentemente reunião com o Caps da região. Nós temos
uma relação próxima com os serviços de saúde, ainda que de
maneira pontual. (Entrevista realizada em 7/4/2011)

Tendo em vista o desenvolvimento, a ampliação e a divulgação das unidades
Creas, a tendência é que se amplie a rede de articulação para melhorar a
atenção à população e que essa se fortaleça continuadamente, a partir das
situações atendidas, de reuniões e encontros periódicos, conforme preconiza o
Guia de Orientação no 1 e demais normativas legais.

2.6

Procedimentos operacionais

As unidades Creas realizam diferentes procedimentos operacionais, no
atendimento direto à população, através do plantão na unidade, visitas
domiciliares, comparecimento em audiências, entre outros, além da supervisão
de alguns dos serviços conveniados.
Com relação aos procedimentos operacionais, as entrevistas apontaram alguns
aspectos.
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Conforme a gerente 1:
Quando a denúncia vem, por exemplo, de UBS, nossa visita é com
desculpa de programa de transferência de renda ou quando é pelo
Conselho Tutelar nós justificamos a falta de frequência na escola.
Nós sempre tentamos outro argumento, nesses primeiros contatos,
que não seja o abuso ou a negligência, até para não caracterizar
como denúncia. Aí, durante os atendimentos,nós vamos contando e
trabalhando isso, até a vítima falar o que vem acontecendo.
(Entrevista realizada em 8/4/2011)

Para a gerente 2:
Nós temos os atendimentos no local, têm relatórios, grupos, visitas,
reuniões, entre outros. (Entrevista realizada em 7/4/2011)

Segundo o técnico:
Os procedimentos operacionais estão relacionados ao acolhimento
qualificado, atendimento e escuta técnica, estudo técnico da situação
apresentada focando as atenções nos vínculos familiares e
comunitários, elaboração em conjunto com o usuário de um plano
interventivo assegurando o respeito às suas particularidades culturais
e geracionais dos indivíduos e das famílias. (Entrevista realizada em
13/7/2011)

Entre os procedimentos operacionais, verifica-se que os atendimentos ocorrem
na própria unidade Creas, a partir de acolhimento qualificado, tendo o
acompanhamento e, sempre que possível, a construção de plano interventivo
junto com o usuário, além da prática de elaboração de relatórios, grupos de
orientação e outros.
Referente à visita domiciliar, é realizada a partir de denúncia existente, com o
objetivo de apurar a situação e os possíveis encaminhamentos para a vítima e
sua família.
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No que tange aos grupos de orientação, a gerente 2 cita:
Nós temos o de gênero e nós queremos construir um grupo com os
pais dos adolescentes que estão na Fundação Casa, porque eles já
estão mandando para nós. Eu deixo claro que o nosso trabalho com a
família não tira a responsabilidade que a Fundação Casa tem com
eles. Eles têm que dar respostas para a família. O que eu vou fazer é
a mediação dela com os serviços, o acesso às políticas, ao território,
o que está difícil, como receber o filho... Isso não anula o trabalho
deles, eu deixo isso claro, mas não acontece. (Entrevista realizada
em 7/4/2011)

Esse tipo de procedimento operacional, ainda está sendo construído,
principalmente com a proposta de grupos voltados para familiares de
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação na
Fundação Casa, até pelo fato de que essa instituição ainda é a responsável
pelo trabalho com as famílias e os grupos propostos são um complemento no
fortalecimento da família e da rede socioassistencial na qual esta deve estar
inserida.
Outro acompanhamento que também é realizado, refere-se aos familiares das
crianças e adolescentes que estão inseridos em Abrigos.
Nesse sentido, a gerente 1 aponta que:
Dos meninos que estão abrigados, nós não temos os equipamentos
aqui no Creas, mas nós fazemos o acompanhamento da família junto
com o abrigo. Nós percebemos que os abrigos não têm um
acompanhamento próximo da família, eu não sei porque essa
resistência dos abrigos, quando fazem o PIA, parece que não flui o
que precisa melhorar para a criança voltar para a família. [...] As
famílias, quando chegam aqui, nós pegamos todo o processo, por
exemplo, lemos o termo da audiência sobre o que fazer e isso parece
que não é passado no abrigo. O básico da família acompanhamos
aqui no Creas. (Entrevista realizada em 8/4/2011)

O trabalho com as famílias vem acontecendo de forma considerável,
principalmente com relação àquelas que possuem filhos em medida de
proteção social especial, no caso, os que se encontram em instituições de
longa permanência, Fundação Casa ou Abrigos. Nota-se que a intervenção
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realizada comunga do que preconiza a PNAS e o Suas, ao dar centralidade ao
trabalho na matricialidade familiar.
Outro procedimento operacional também realizado refere-se à supervisão dos
serviços conveniados. Nesse aspecto, as entrevistas demonstraram o citado a
seguir.
Segundo a gerente 1:
É realizado o acompanhamento dos serviços conveniados, para
monitorar se estão prestando o atendimento conforme preconiza a
PNAS. (Entrevista realizada em 8/4/2011)

Para a gerente 2:
Neste protocolo que a SMDAS construiu, as medidas socioeducativas
ficam referenciadas no Creas [...]. Antes, o DEIJ enviava para a CAS,
a CAS para o Cras e este para o serviço de medida, agora mudou:
DEIJ, CAS e Creas. Nós temos que fazer todo esse protocolo, o
controle disso e ainda a supervisão do serviço. [...] As medidas ficam
conosco e eu divido com minha colega da seguinte forma: eu fico na
responsabilidade

de

fazer

todo

o

protocolo

e

controlar

a

documentação, que não é uma coisa fácil. E ela fica na supervisão
técnica, participando dos estudos de casos e outros. (Entrevista
realizada em 7/4/2011)

A supervisão dos serviços conveniados, além de ser evidenciada nas
entrevistas realizadas, foi também constatada na observação de campo.
Esse procedimento denota uma série de protocolos e uma estreita interface
entre o profissional da unidade Creas e a organização social, ou seja, além da
realização e acompanhamento dos procedimentos acima descritos, o
profissional deve acompanhar o trabalho técnico prestado pela organização
conveniada, o que remete ao insuficiente número de profissionais para a
realização dos procedimentos operacionais e a supervisão dos serviços
conveniados.
Com relação ao desenvolvimento das unidades Creas no Município de São
Paulo, nota-se que a Smads vem aprimorando práticas de atendimento social.
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No entanto, esses avanços exigem ainda a abertura de unidades Creas, o
aumento e aperfeiçoamento do quadro de profissionais de carreira pública, a
redução crescente do modelo de gestão compartilhada, maior dotação
orçamentária, entre outros aspectos, a fim de garantir a continuidade da política
de atendimento socioassistencial na cidade de São Paulo.
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COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – 1940-2011

Este capítulo tem como objetivo apresentar as falas dos sujeitos da pesquisa,
docentes/pesquisadoras, técnico da Smads e gestoras das unidades Creas,
bem como realizar uma análise dessas percepções, coletadas por meio das
entrevistas semiestruturadas e em observações de campo. Para isso, dividimos
o capítulo em três subtítulos.
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1. Percepções das docentes/pesquisadoras acadêmicas

A partir do roteiro das entrevistas com as docentes/pesquisadoras acadêmicas,
professora Sposati e professora Brant de Carvalho, apresentamos os pontos
considerados relevantes.
Inicialmente, destaca-se a fala de Sposati, sobre os períodos 1940-1970 e
1970-1988-2004.
Em 1940, grande parte das instituições totais eram geridas por
entidades (particulares) e também pelo Estado. Toda a noção era da
forte disciplina, do enquadramento, não era a sociabilidade, diverso
do que você tem na mediação dos anos 1970 para frente. A
sociabilidade, os movimentos sociais, a força do povo, o direito social,
isso tudo é um movimento que descentra, essa relação de 1940, que
é uma relação repressora, para outra vertente, digamos, do respeito,
da dignidade humana, do direito humano. [...] Em 1970, o que tem de
cenário novo, apesar da ditadura militar, é a ebulição, é o movimento.
São os movimentos sindicais, são os movimentos sociais. Digamos, a
emergência de uma força de humanismo, é a Igreja da Teologia da
Libertação, então, isso é que vai gerar um novo, vamos dizer assim,
uma nova forma de tratamento. [...] A década de 1970 vai ser
marcada pela desacralização, pela presença do leigo na Igreja, das
questões materiais e tem-se forte influência da Igreja no social, mas
tem-se outra construção, pela organização do povo: os movimentos
de luta e de resistência. Na história, novos sujeitos entram em cena,
então, 1970 é a década da mutação, que vai levar, em 1988, à
legalização dessa mutação, desse processo. (Entrevista realizada em
21/2/2011)
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Quanto aos serviços especializados em assistência social, neste estudo
designados como formas de atendimento socioassistencial, a partir de 1940,
ambas as entrevistadas assim se manifestam.
Para Sposati:
[...] Os chamados serviços especializados, não eram serviços, eram
instituições totais, como forma de segregação, em que a decisão de
quem seria o segregado, o motivo da segregação, era do Estado e de
segmentos dominantes. A partir dos interesses da sociedade,
acontece exatamente o contrário. Primeiro que, em 1940, não
existiam serviços, mas instituições, nem existia a lógica de serviço
público aplicada ao social. Havia instituições, entidades, mas não
uma

política;

existiam

ações

das

entidades

sociais,

ações

institucionalizadas, mas não concebidas como serviço, havia a noção
de serviço público, mas o serviço público ainda não chegava
propriamente a instituir o social como serviço. (Entrevista realizada
em 21/2/2011)

Para Brant de Carvalho:
Pelas experiências e lembranças, tínhamos no passado, nos anos
1960,

entidades

que

trabalhavam

com

cegos.

Havia

uma

competência instalada para realizar todo um trabalho de proteção e
assistência especializada para esses grupos sociais, que, de alguma
forma, deveriam participar de algum programa especializado de
serviço social e de assistência social. Havia, ou entidades
especializadas em certos tipos de deficiência, ou o trabalho da
assistência social com moradores de rua, sem-teto, em cortiços e que
exigia, vamos dizer... uma abordagem mais especializada. Talvez eu
tenha mais trabalhado com homens de rua e albergues, que eram
necessários e deram origem a muito conhecimento de como trabalhar
com o homem de rua. Depois, com os meninos de rua, ou chamados
de rua, ou em situação de rua, então, era um trabalho de proteção,
vamos dizer... muito mais especializada do que os demais
[...].(Entrevista realizada em 28/3/2011)

Na análise de ambas as falas, percebe-se que Sposati considera que na
década de 1940 a noção de serviço público ainda não incluía o social, e nem
havia os serviços especializados, o que existiam eram as instituições totais. Já
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Brant de Carvalho aponta que os atendimentos realizados com moradores de
rua, com os sem-teto e com meninos de rua, exigiam, de certa forma,
abordagem mais especializada, embora não se caracterizassem como serviços
especializados.
Quanto à proposição/implantação dos serviços especializados em assistência
social, a partir da PNAS/Suas/Creas, as entrevistadas observam o que segue.
Segundo Sposati:
A assistência social sempre foi curativa: agir depois da fome,
consertar depois que alguma coisa tivesse acontecido e nunca foi
preventiva. Com a PNAS e o Suas, na medida em que se introduziu a
possibilidade do caráter preventivo na assistência social, isso foi
considerado básico, diríamos que tudo que se refere à presença de
uma vivência de risco, de uma indignidade, de uma vitimização,
passa a ser especial [...] Por que isso vai requerer determinadas
ações especializadas: se estou lidando com pessoas com deficiência,
se estou lidando com idoso, criança, mulher, adulto, vai exigir graus
de especialização que foram divididos em graus de complexidades. A
proposição dos serviços especializado, analiso dessa forma: o grande
divisor de águas é o caráter preventivo, não é bem curativo, prefiro
dizer restaurador, porque acontece depois do risco ocorrido, então,
quer dizer que a vivência do risco é a divisão entre um e outro.
(Entrevista realizada em 21/2/2011)

Segundo Brant de Carvalho:
Na realidade, há um conjunto de situações de alta vulnerabilidade
que é misto. Por exemplo, trabalhar com um idoso violentado ou
abandonado é diferente de uma criança na mesma situação, que é
diferente, por sua vez, de grupos que moram na rua, e é diferente de
adolescentes que cometeram ato infracional. Então, essas diferenças
criam a necessidade de pensar no Creas/PNAS/Suas, talvez como
uma porta de entrada para o que identifico como um conjunto da
população em alto sofrimento psíquico, em alta desproteção social.
Mas, para esses, é preciso ter, eu diria, uma rede de proteção que o
Creas utilize. Este não dá conta de trabalhar diretamente com toda
essa população, além do que, o custo é muito alto. [...] É necessário
ter uma rede que dê suporte para trabalhar os adolescentes em
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medida socioeducativa, os adultos e os demais. Essa rede é diferente
da que atende a população de rua, que são os albergues, banheiros
coletivos, e outros [...].(Entrevista realizada em 28/3/2011)

As entrevistadas apresentam concordância na reflexão sobre a pluralidade dos
atendimentos realizados nas unidades do Creas, que requer ações
especializadas, sendo a partir da PNAS/Suas realizados por níveis de
complexidade, Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).
Sposati aponta o caráter preventivo inaugurado com a PNAS/Suas, como o
grande

divisor

de

águas

na

proposição/implantação

dos

serviços

especializados, principalmente pelo fato de que a existência de vivência de
risco, de vitimização e outros, torna-a uma proteção especial.
Brant de Carvalho considera que os diferentes segmentos atendidos no Creas
fazem com que o referido serviço especializado se torne a porta de entrada
para o aumento do número de pessoas que estão com elevado índice de
desproteção. Sem o suporte de uma rede de proteção articulada, o Creas não
terá condições de responder a toda a demanda, por isso releva a necessidade
do fortalecimento da rede de serviços.
Ainda sobre os serviços especializados, na perspectiva da PNAS/Suas/Creas,
as entrevistadas tecem importante reflexão referente ao debate dos diferentes
níveis de proteção social, a partir da discussão sobre o trabalho infantil.
Conforme Sposati:
Uma criança do Peti, assim que ingressa no trabalho, se a
desencadeante foi a proteção especial, o trabalho é proteção básica.
Como é que alguém com uma vivência de risco, necessariamente,
não precisa estar em um programa dos vitimizados, podendo entrar
para um programa de prevenção? Isto é uma novidade que ainda não
está resolvida, quer dizer, a atenção a uma situação de risco não
exige necessariamente um trabalho na perspectiva de segmentar
somente aqueles que viveram no risco, mas talvez de mesclar o que
viveu no risco com o outro que não viveu do ponto de vista
preventivo. [...] A criança que trabalha com a família talvez tenha
muito mais um ambiente de proteção básica do que proteção
especial, isto é, determinadas situações em que se trabalha de forma
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nucleada, só com vitimizados pelo risco, pode ser uma forma de
segregação e não de integração. Esta é uma questão-chave, e
parece-me que está no debate, principalmente no debate da atenção
à criança e ao adolescente. (Entrevista realizada em 21/2/2011)

Já Brant de Carvalho analisa:
Costumo dizer que o Creas considera o trabalho infantil uma situação
de alto risco pessoal, eu considero que, ainda, no Brasil, por exemplo,
no campo, o trabalho infantil é coletivo, é naturalizado. Então, há
medidas da política que são conjuntas. [...] Agora, tem outros casos,
por exemplo: uma criança em situação de abandono é da alçada do
Creas, mas a criança que precisa de creche não é Creas, é proteção
básica. (Entrevista realizada em 28/3/2011)

As entrevistadas estão concordes quanto à existência de uma complexidade no
debate sobre a PSB e PSE. Para elas, uma mesma criança em situação de
trabalho, pode estar inserida em ambas as proteções, ora no sentido da
vivência do risco contido no trabalho, como, por exemplo, quando está inserida
no Peti, ora participando de atividades socioeducativas através de um (Centro
de Criança e Adolescente) CCA.
Ressaltam ainda que uma situação de risco, necessariamente, não deve ser
somente trabalhada do ponto de vista dos que sofreram algum tipo de risco ou
violência, no caso, sob PSE, pois em vez de integrar, pode segregar ainda
mais o vitimizado.
Quanto ao conhecimento histórico das formas de atendimento socioassistencial
no

período

de

1940

a

2004,

se

foram consideradas ou

não

na

proposição/implantação dos Creas/PNAS/Suas no Município de São Paulo, as
entrevistadas destacaram as seguintes opiniões.
Para Sposati:
Vou responder em tese, isto é, não na realidade concreta. Sim e não.
Se considerar é incorporar o conhecimento histórico, não. Se
considerar é analisar e fazer a crítica, sim. [...] Quer dizer, se eu
considero, por exemplo, o Cetren, e faço a análise crítica dele, e o
que houve de errado, eu não repetir, sim. Se é para incorporar a
experiência do Cetren, eu vou dizer não. [...] Na perspectiva de um
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conhecimento

histórico-crítico

das

experiências

assistenciais

anteriores a 2004, foi organizado um grupo técnico sobre atenção à
criança e ao adolescente, para criar uma nova proposta de
atendimento socioassistencial, chamada de Estações de Cidadania.
Essas deveriam ser cinco, uma em cada ponto cardeal da cidade, e
se chamaria estação porque era lugar de passagem, nunca para ficar.
Estou falando disso porque, em 2002, não existia o Creas, ele surgiu
depois. Tínhamos em São Paulo os Cras, mas não os Creas. Havia
as Estações de Cidadania na cidade e criamos o Centro de
Referência do Idoso, da cidadania do idoso, o Creci, o serviço da
população de rua, serviços de vitimização de mulheres. Crianças,
adolescentes, mulheres, população de rua, idosos, nós chegamos até
aí. Nenhum se chamava Creas. [...] Parece que na política, a ideia,
inclusive, que eu considero controvertida, é que o Creas seja o lugar
onde se atenda todas as infrigências. Tenho dúvidas sobre isso isso,
tenho séria dúvida. Pode até ser que o Creas torne-se como uma
delegacia, um ponto de referência, mas não gosto disso, de parecer
com instituição total, que ali estão todos os ferrados na vida, prefiro
que

tivessem

locais,

como

de

atenção

às

mulheres,

aos

adolescentes, e outros. (Entrevista realizada em 21/2/2011)

Brant de Carvalho acredita que:
A necessidade da proteção básica, do Cras, era tão grande, e
continua sendo, que tenho a sensação de que as situações de Creas
foram um pouco abandonadas. Os Creas foram num movimento de
implantar o Suas, implantam-se os Creas também, mas sem a
experiência acumulada de trabalhar esse conjunto de altas
desproteções, com a hipótese de que a coisa não funcione tão bem
aqui. [...] Com o Suas e para respaldo do Cras, mas não que eu
tivesse uma coisa bem aparelhada. [...] Dá a impressão que o Creas
não veio com tanta prontidão. [...] Você vai concluir que sim, mas hoje
nós vivemos numa sociedade altamente complexa, que não é a
mesma do século XX. É outro mundo, onde o conhecimento anterior
foi e será muito importante, mas não é suficiente para eu dizer como
enfrento o hoje. [...] Chego à conclusão de que os assistentes sociais
que estão aí, hoje, estão perdidos, pois não tiveram esse
conhecimento. (Entrevista realizada em 28/3/2011)

Para

Sposati,

considerar

ou

não

o

conhecimento

histórico

na

proposição/implantação dos Creas exige a compreensão clara e prévia do que
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é considerar. Podendo ser considerado afirmativamente o que fosse passível
de uma análise crítica, como a experiência das Estações de Cidadania que,
contudo, não foi considerada na proposição/implantação dos Creas.
Brant de Carvalho assinala que, devido à grande necessidade da PSB,
principalmente com os Cras, nota-se que os Creas foram propostos e
implantados sem considerar o conhecimento histórico de experiências
anteriores.
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2. Percepções das gerentes das unidades Creas e técnico da Smads

Apresentamos, a seguir, as falas das gerentes das unidades dos Creas de
Jaçanã/Tremembé e Vila Prudente/Sapopemba, e do técnico de Smads,
focando os aspectos principais relatados.
Quanto ao conhecimento da proposição/implantação dos Creas/PNAS/Suas no
Município de São Paulo, os entrevistados se expressaram como descrito a
seguir.
Para a gerente 1:
[...] Hoje nós temos um serviço limitadamente especializado, que
deve ter um olhar e uma atuação especializados. A PNAS pensou em
condições

e

pessoas

preparadas

e

capacitadas

para

esse

atendimento especializado, mas nós ainda não estamos totalmente
preparados. Estamos um pouco ou muito longe disso. Eu sempre
reforço que chegaremos lá, pois isso ainda é muito novo. Existe uma
dificuldade muito grande em entender a proteção básica e a proteção
especial. A proteção social básica vê os Creas como um alívio. Um
serviço especializado que atende uma população que historicamente
é renegada e é considerada uma população difícil. [...] Quando você
pergunta

como

eu

entendo

a

proposta

dos

serviços

especializados/Creas, eu vejo como um grande avanço, por realizar
um trabalho mais especializado. (Entrevista realizada em 8/4/2011)
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Para a gerente 2:
Eu acredito que a proposta do Creas no Suas é uma coisa e o Creas
em São Paulo tem algumas particularidades. Porque a proposta seria
de execução direta dos serviços de média e alta complexidades, mas
em São Paulo temos que readequar a realidade e por isso estamos
tendo que fazer trabalhos conveniados com entidades. Esse é o
nosso desafio, em São Paulo. O comando tem que ser do Estado,
mas temos que ver como vamos atender diretamente essas famílias.
São muitas famílias [...], aí tem os abrigos, os albergues, é uma
demanda muito grande, para a quantidade de pessoas que existe.
Sem os convênios, não sei como poderíamos visualizar o trabalho do
Creas em São Paulo. Em outros locais talvez seja possível, aqui em
São Paulo não vejo de outra maneira. [...] A demanda de média e alta
complexidades em São Paulo é muito grande para os poucos
funcionários que temos. (Entrevista realizada em 7/4/2011)

Para o técnico:
Acredito que a cidade de São Paulo tem um grande desafio na
proposição/implantação dos serviços especializados, pois existem
determinantes objetivos que estão diretamente ligados às formas de
implantação dos serviços, principalmente no que diz respeito ao
Creas como unidade estatal da proteção social especial de média
complexidade.
primeiramente

[...]
à

Essas

insuficiência

determinações
de

recursos

dizem
humanos

respeito
para

a

composição dos Creas, considerando que a PNAS/Suas estabelecem
um quadro mínino para a abertura e o funcionamento qualitativo
dessas unidades. Outro elemento que está imbricado nesta
problemática é a grandiosidade territorial do município, pois deveriam
existir várias unidades do Creas, uma por distrito ou mais. Mas aí
está o problema, como fazer a implantação desse Centro de
Referência Especializado sem gente (recursos humanos) que possam
garantir a sustentabilidade técnica e operacional. [...] Com toda essa
problemática os Creas, em algumas regiões da cidade, é importante
frisar que não são todas, está sendo viabilizado por convênios com
organizações sociais, para a garantia do quadro mínimo (psicólogo,
advogado, assistente social e administrativo), mas a gestão técnica e
política do trabalho fica sob a responsabilidade de um coordenador
funcionário público de carreira. (Entrevista realizada em 13/7/2011)
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As falas dos entrevistados revelam que, no Município de São Paulo, os Creas
têm particularidades, que diferem do que preconiza a PNAS/Suas. Exemplo
disso são os conveniamentos realizados com as ONGs para assegurar o
número mínimo de recursos humanos necessário à abertura e funcionamento
de alguns Creas.
Além disso, é enfatizada a necessidade de adequado conhecimento do que é
PSE para melhor qualificação do atendimento a ser prestado.
Quanto

ao

conhecimento

socioassistencial

anteriores

das
ao

formas

históricas

Creas/PNAS/Suas,

de
os

atendimento
entrevistados

destacaram o que segue.
Segundo a gerente 1:
A partir dos anos 1990, tenho conhecimento de experiências como os
Cedecas que, para mim, tem uma relação muito próxima, e a Pastoral
Carcerária. Trabalhei muito, antes, na área da criança e do
adolescente. Fui educadora de um projeto, na Secretaria da Família,
trabalhando com meninos de rua, que hoje seria a semi-liberdade. [...]
Tenho conhecimento também de ações pontuais, por exemplo, da
mulher, com a Casa Eliane de Grammont. [...] Na Secretaria da
Criança, trabalhávamos com meninos em situação de rua, tinha o
SOS criança, as casas e os circos escolas. Eram equipes
diferenciadas: assistente social, psicólogo, arte-educador. Essas são
experiências de que me lembro, principalmente na área da criança e
do adolescente. (Entrevista realizada em 8/4/2011)

Para a gerente 2:
Sinceramente, não conheço muitas experiências. Vim para a Smads
em 2010, embora esteja formada desde 2003. Antes eu trabalhava
com comunidades indígenas e é bem diferente. Quando nós
trabalhávamos com os indígenas, eu me lembro do Cedeca, mas não
sei se ele seria. Vinculado ao Estado, eu me lembro da Fundação
Casa, que antes era a Febem, e mudou o nome, mas a prática não,
principalmente o trabalho com as famílias. [...] Teve também o Núcleo
de Proteção Psico, vinculado a Smads e executado em parceria com
as organizações sociais. [...] Essa experiências de junção de
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funcionários e técnicos terceirizados, não funciona. Ou você faz a
execução direta, ou faz o convênio. Não me lembro de outras
experiências. (Entrevista realizada em 7/4/2011)

Segundo o técnico:
Conheço mesmo que timidamente os antigos Cedecas, que
antecederam trabalhos relativos à área da infância e juventude. [...]
Na Smads também tivemos, na mesma linha, os Núcleos de Proteção
Jurídico e Social, que faziam o atendimento em situações de violação
de direitos. Os serviços de atendimento às crianças abusadas
sexualmente. Muitos atendimentos eram realizados pelos Cras,
sendo vistos anteriormente como porta de entrada de toda a Proteção
Social, tanto básica como especial. É possível afirmar que tivemos e
temos os Núcleos de Defesa da Mulher, que faz o atendimento às
mulheres vitimas de violência. Toda a rede de proteção social
especial de alta complexidade sempre existiu, em menor ou maior
número, dependendo das variações de demandas territoriais.
Serviços como Centros de Acolhida para adultos, Serviços de
Acolhimento institucional para crianças e adolescentes, Serviços de
Acolhimento para mulheres vitimas de violência, etc. A questão é que
sempre existiram serviços de atendimento de média complexidade,
mas sempre com recortes de demandas, nunca existiu uma unidade
especifica para articulá-los e promover intervenções conexas para a
garantia de direitos aos usuários que estão sendo acompanhados por
esses serviços. O Creas é muito importante para fazer essa
articulação em nível territorial, mas temos uma história de
atendimento às demandas da Proteção Social Especial que não deve
ser ignorada, mas apreendida/ percebida para que possamos
adensar os trabalhados e afirmar o Creas como novo ator nesse
contexto. (Entrevista realizada em 13/7/2011)

As falas dos entrevistados apontam, principalmente, o conhecimento de
experiências anteriores, a partir de 1990, de formas de atendimento
socioassistencial, na linha da garantia dos direitos da criança e do adolescente,
realizados pelas organizações sociais como os Cedecas, e da mulher vítima de
violência, através dos Núcleos de Defesa.
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Outro ponto importante destacado pelo técnico é que sempre existiram
demandas e atendimentos na área da proteção social especial, embora de
forma isolada, sendo que, só a partir dos Creas, começam a se articular.
Quanto

ao

conhecimento

histórico

das

formas

de

atendimento

socioassistencial, se foi ou não considerado na proposição/implantação dos
Creas, no Município de São Paulo, os entrevistados relataram:
Conforme a gerente 1:
Para mim, o Cedeca foi uma experiência muito significativa, mas teve
todo um movimento, em São Paulo, da Infância, que foi muito
atuante. Estou falando de um contexto como um todo, pois tenho
dificuldade em ser específica. [...] Pensar em Creas é pensar numa
política, que é um acúmulo de muitas experiências e iniciativas de
grupos individuais e coletivos, que constroem uma nova perspectiva,
para a garantia dos direitos. (Entrevista realizada em 8/4/2011)

Para a gerente 2:
Entrei no Creas em fevereiro de 2010, quando já estava implantado.
Pelo que conheço da proposta da prefeitura, eles estão elaborando
agora o que será o Creas e isso é uma questão que não compete à
minha área de atuação. Isso, quem decide, é a Smads e até chegar a
nós demora e eu não sei se eles estão levando em consideração as
experiências anteriores. O que eu sei é que estão chamando os
técnicos da base para conversar, para criar um fluxo de atendimento.
Este ano, estão dando uma atenção muito grande aos Creas, criaram
as oficinas Creas e inauguraram outros e estamos elaborando uma
metodologia de atendimento. Mas, como é um serviço novo, com uma
nomenclatura nova na prefeitura, estão tendo que adequar o que já
faziam, porque é necessário separar serviços de média e de alta
complexidade. Tudo o que é equipamento básico é no Cras e tudo o
que é média e alta vem para o Creas. Estão pensando nessa nova
forma de atendimento, mas, o que eu sei, é que eles estão
aproveitando pessoas que já tinham experiências anteriores com
trabalhos de média e de alta complexidade. Sobre considerar a
história, eu acredito que não, porque, quando pensaram no Suas,
pensaram em um ideal e para colocar em prática de lá para cá é que
a gente está vendo mesmo o que precisa, o que é realmente é essa
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média e alta complexidade e quais as suas implicações. (Entrevista
realizada em 7/4/2011)

Conforme o técnico:
As

experiências

socioassistencial,

históricas
sempre

das

foram

formas
ligadas

de
a

atendimento

parcerias

com

organizações da sociedade civil para operacionalizar serviços
voltados à proteção social especial de média complexidade. [...] São
trabalhos que construíram e operacionalizaram intervenções no nível
da

proteção

social,

que

certamente

contribuíram

para

a

proposição/implantação dos Creas tal como se configuram hoje. Um
fator importante é que o Estado, digo município, esteve muito tempo
longe da operacionalização direta de serviços de proteção social,
somente contava com os Cras, e faz pouco tempo que o Creas está
adequado como solicita a PNAS. O Creas em si não tem uma história
pronta nesta cidade e como em todo o Brasil é uma nova experiência,
tanto que temos apenas um guia preliminar de orientação técnica
publicado pelo MDS em 2009. Contamos também com as normativas
da PNAS, da NOB/Suas e, por último, da tipificação nacional dos
serviços. Mas a construção do serviço Creas, as normas operacionais
e experiências metodológicas estão por ser construídas, estão por ser
inventadas e reinventadas, de forma a dar centralidade a essa
unidade pública estatal. (Entrevista realizada em 13/7/2011)

As falas demonstram principalmente que o conhecimento histórico das formas
de atendimento socioassistencial para a proposição/implantação dos Creas no
Município de São Paulo é de caráter muito genérico, destacando-se as
parcerias com as organizações sociais, os conveniamentos e a limitada
valorização do acúmulo das experiências na construção de protocolos e outros
procedimentos operacionais referentes ao Creas.
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3. Significados
atendimento

do

conhecimento

socioassistencial

histórico
e

do

das

formas

conhecimento

de
da

proposição/implantação dos Creas/média complexidade

A pesquisa realizada refere-se ao levantamento documental do registro
histórico das formas de atendimento socioassistencial no Município de São
Paulo e às percepções dos sujeitos da pesquisa sobre esse conhecimento
histórico e o conhecimento da proposição/implantação dos Creas/média
complexidade.
Para a presente pesquisa, definimos como recorte histórico os períodos de
1940-1970 e 1970-1988-2004 para análise, por entender que a década de 1940
é o marco da atuação profissional dos primeiros assistentes sociais da cidade
de São Paulo e o ano de 2004 por ser o marco legal da aprovação da PNAS.
Antes dessa

aprovação,

foram também

marcos legais relevantes a

promulgação da Constituição Federal de 1988; do ECA, em 1990; da Loas, em
1993; do Estatuto do Idoso, em 2003; e outros.
A pesquisa documental revelou o conhecimento histórico das diferentes formas
de atendimento socioassistencial que ocorreram na cidade de São Paulo, que
somado às entrevistas realizadas com os sujeitos da pesquisa, sobre o
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conhecimento da proposição/implantação dos Creas/média complexidade,
revelaram que ambos estão inseridos na processualidade histórica da
assistência social.
As falas das docentes/pesquisadoras acadêmicas ressaltam que nessa
processualidade histórica da assistência social identifica-se também a
processualidade histórica do Serviço Social, ou seja, as primeiras formas de
atendimento socioassistencial pesquisadas demonstram a presença e atuação
profissional dos primeiros assistentes sociais de São Paulo.
Isso significa que na construção da identidade histórica da atuação profissional
dos assistentes sociais é necessário considerar que, nos seus primórdios, essa
atuação efetivou-se nas formas de atendimento socioassistencial existentes,
públicas e privadas, que prosseguiram, se ampliaram e se aprimoraram, ao
longo do tempo, até os dias de hoje. A assistência social é, assim, um campo
histórico e permanente do serviço social.
As falas das gerentes das unidades Creas e do técnico da Smads revelaram
que o conhecimento histórico adquirido sobre as formas de atendimento
socioassistencial tem sua processualidade, principalmente a partir da década
de 1990.
Isso significa que o conhecimento histórico que possuem, tanto das formas de
atendimento socioassistencial no período de 1940-1990, como da atuação
profissional dos assistentes sociais nesse período e nesse campo, apresenta
uma lacuna. Para eles, a processualidade histórica da proposição/implantação
dos Creas/média complexidade tem suas bases a partir de 1990.
As falas dos sujeitos da pesquisa evidenciaram também que, na historicidade
das formas de atendimento socioassistencial de 1940-2004, se encontram as
dimensões da pobreza, ou seja, segundo Yasbek (1993: 23), referenciada em
Martins (1991: 15), de 1940-1990, a pobreza era compreendida como uma
categoria socioeconômica que expressa principalmente a carência de bens
materiais, e, a partir de 1990-2004, a pobreza passa a ser compreendida
também como uma categoria política, que se traduz pela “carência de direitos,
de possibilidades, de esperança”.
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Outro aspecto revelado nas falas das docentes/pesquisadoras acadêmicas diz
respeito à processualidade histórica da política social. Reconhecem que, no
período de 1940-1988, as formas de atendimento socioassistencial eram
práticas isoladas e fragmentadas, não se traduzindo numa política social,
entendida como estratégia de governo que exige uma articulação entre
diferentes setores organizados e pactuados, no sentido de sua realização para
o atendimento às necessidades e demandas sociais.
Para os demais entrevistados, as formas de atendimento socioassistencial, a
partir de 1990, são compreendidas na perspectiva histórica de construção da
PNAS, em 2004, no contexto da proteção social como parte do Sistema de
Seguridade Social.
Dentre as docentes/pesquisadoras acadêmicas, se, na proposição/implantação
dos Creas/média complexidade, foi considerado o conhecimento histórico das
formas de atendimento socioassistencial de 1940/2004, há diferenças de visão
entre Sposati e Brant de Carvalho.
Sposati ressalta que, se considerar, é o mesmo que incorporar o conhecimento
histórico, este não foi considerado e nem deveria ser. Se considerar é analisar
e fazer a crítica do conhecimento histórico, deveria ter sido considerado,
embora nem haja, em geral, esse conhecimento histórico.
Para Brant de Carvalho, o conhecimento histórico das formas de atendimento
socioassistencial não foi considerado para a proposição/implantação dos
Creas, embora afirme que esse conhecimento histórico foi e será muito
importante sempre. Por não ter sido considerado esse conhecimento histórico,
é possível identificar hoje muitas lacunas na proposição/implantação dos
Creas.
Uma dessas lacunas diz respeito ao desconhecimento histórico das
experiências, a partir dos anos 1960, por exemplo, sobre a abordagem
especializada realizada com crianças, adolescentes e adultos em situação de
rua, com pessoas com deficiência, e outros. Esse desconhecimento demonstra
que o passado não é compreendido e valorizado como fonte de conhecimento
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de novas abordagens teórico-metodológica-operacional no que se refere a
serviços especializados.
Em síntese, esses significados da pesquisa enfatizaram que, o conhecimento
histórico das formas de atendimento socioassistencial e o conhecimento
contemporâneo da proposição/implantação dos Creas/média complexidade,
são imbricados de forma dialética, havendo uma processualidade no serviço
social de ontem, de hoje e de amanhã, numa dimensão permanente de
transformações societárias.
À guisa de conclusão, significamos também nossa experiência de pesquisador,
expressando o quanto a descoberta e a interiorização da importância da
processualidade do conhecimento histórico das formas de atendimento
socioassistencial de 1940-2004 no Município de São Paulo e do conhecimento
da proposição/implantação dos Creas/média complexidade, contribuíram para
nosso amadurecimento intelectual, profissional e investigativo.
A visão que nos fica, a partir deste estudo, é de uma compreensão históricocrítica da trajetória do Serviço Social e das formas de atendimento
socioassistencial, entre as quais, os Creas/PNAS/Suas, são sua expressão
histórico-contemporânea.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve por motivação do pesquisador a constatação de que
na proposição/implantação dos Creas/média complexidade no Município de
São Paulo, o processo de atendimento socioassistencial carece de maior
fundamentação histórico-teórico-metodológica. Essa inquietação provocou o
desejo de conhecer mais crítica e profundamente essas lacunas.
Para tanto, identificou-se a necessidade de um conhecimento histórico para
abordar essa questão. Nesse sentido, partiu-se, dialeticamente, do presente
para o passado, olhando, assim, o futuro dos Creas/média complexidade em
São Paulo no contexto da processualidade histórica da assistência social.
A importância da história ressalta-se porque todos os processos sociais estão
em permanente movimento e mutação, isto é, o novo sempre nasce do velho.
A

questão

desafiadora

em

foco

foi,

assim,

compreender

a

proposição/implantação dos Creas/média complexidade, no contexto da
PNAS/Suas, na perspectiva da processualidade histórica da assistência social
em São Paulo.
A abordagem da pesquisa em pauta foi configurada, então, a partir das formas
históricas

de

atendimento

socioassistencial,

correspondentes

aos

segmentos/demandas em atendimento pelos Creas/média complexidade.
Daí a necessidade do levantamento documental para o conhecimento histórico
das formas de atendimento socioassistencial em sua gênese em São Paulo, a
partir de 1940, e do conhecimento da proposição/implantação dos Creas/média
complexidade a partir de 2004, através das percepções dos sujeitos da
pesquisa.
A análise dos significados dos dados obtidos veio confirmar a hipótese da
pesquisa. Nesse sentido, o conhecimento histórico das formas de atendimento
socioassistencial dos profissionais dos Creas/média complexidade, sujeitos da
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pesquisa, parte do marco da década de 1990, e o conhecimento histórico das
formas de atendimento socioassistencial dos sujeitos docentes/pesquisadoras
acadêmicas da PUC-SP, parte do marco de 1940. Revelou-se, assim, que o
conhecimento histórico das formas de atendimento socioassistencial foi
desconsiderado na proposição/implantação dos Creas/média complexidade no
Município de São Paulo, na abrangência da sua processualidade histórica, ou
seja, no período de 1940-2011.
A análise explicitou ainda que o Serviço Social, em virtude de sua origem
histórica, no final da década de 1930, em São Paulo, esteve presente, a partir
desse período, em toda a trajetória histórica das formas de atendimento
socioassistencial.
A análise permitiu ainda reconhecer a necessidade de resgatar as experiências
históricas de prestação dos serviços e de atendimentos socioassistenciais, de
modo

crítico,

tendo

em

vista

melhor

fundamentar

e

inovar

a

proposição/implantação dos Creas/média complexidade na processualidade
histórica da assistência social em São Paulo.
A pesquisa possibilitou também sugerir que outros estudos sejam realizados
para

aprofundar

as

particularidades

da

proposição/implantação

dos

Creas/média complexidade em um município/metrópole como é São Paulo.
Vale dizer que, na historicidade da assistência social em São Paulo, a
realidade de município/metrópole é nova, exigindo, portanto, conhecimentos
mais específicos e abrangentes.
É possível propor ainda outros estudos que contemplem avanços políticometodológicos para a integração das proteções sociais básica e especial, bem
como estudos que definam com mais pertinência as estratégias e caminhos
metodológicos,

tendo

em

vista

o

processo

de

ampliação

da

proposição/implantação dos Creas/média complexidade em São Paulo.
Finalizando, é possível afirmar que esta pesquisa agregou conhecimentos
significativos ao pesquisador, que, certamente, passaram a modificar nossa
visão pessoal, profissional e intelectual, sobre o processo histórico da
assistência social em São Paulo e do Serviço Social nesse contexto. Nesse
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sentido, desejamos compartilhar a descoberta e a convicção de que, a história
se constrói sempre, em cada dia, e é indispensável para a compreensão e a
interpretação da realidade em todos os tempos.
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ANEXO

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) referente
ao projeto de pesquisa intitulado, sob o título provisório, “A experiência
histórica dos serviços especializados em assistência social na cidade de
São Paulo: referência para a proposição dos CREAS? São Paulo
1940/2004”, desenvolvido pelo mestrando do Programa de Estudos Pós
Graduados em Serviço Social da PUC/SP Tiago Gomes Cordeiro, portador do
RG nº 34.901.666-5.
Fui informado (a), ainda, de que a pesquisa é orientada pela Profa. Dra. Maria
Lúcia Carvalho da Silva, a quem poderei contatar / consultar a qualquer
momento que julgar necessário através do telefone 3670-8512.
Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer
incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de
colaborar para o sucesso da pesquisa.
Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em
linhas gerais é “compreender e analisar se o acúmulo histórico de
conhecimentos, práticas e experiências sobre os serviços especializados
em assistência social, na cidade de São Paulo, a partir de 1940, se
constituíram em um referencial para a proposição dos CREAS, no
contexto da PNAS/SUAS”.
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Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista semiestruturada a ser gravada a partir da assinatura desta autorização. O acesso e
a análise dos dados coletados se farão apenas pelo (a) pesquisador e/ou seu
orientador.
Fui ainda informado (a) de que posso me retirar desse (a) estudo / pesquisa / a
qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer
quaisquer sanções ou constrangimentos.
Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa (CONEP).

São Paulo, ____ de _________________ de _______

Assinatura do (a) entrevistado: _____________________________________

Assinatura do pesquisador: ________________________________________

Assinatura do (a) testemunha (a): ____________________________________
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APÊNDICE – Lista de levantamento documental
Trabalhos de conclusão de curso
Quant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Autor

Título

Ottajano,
Inquérito sobre pedidos de internação de
Raphaelina
menores: algumas sugestões a fim de evitá-los.
Barros,
Waldomiro Ferraz Assistência social ao menor moralmente abandonado.
de
Alguns aspectos do problema de proteção à infância
Lima, Lygia Alves
em nosso meio.
Correa, Geraldo
Dos menores abandonados.
Gomes
Lima, Edna
O menor em suas horas de lazer.
Furtado
Soares, Lydia
O trabalho da assistente social na formação familiar da
Nogueira
mulher operária.
Fortes, Lourdes
Assistência aos menores deficientes mentais em São
Carneiro
Paulo.
Soares, Maria
Menores transviadas: pequena contribuição para um
Nogueira
estudo do meio.
A organização de clubes juvenis no centro de
Ribeiro, Carmen
Santana.
Assistência social a menores: atividades do
Pereira, Ana
Departamento de Menores da Liga das Senhoras
Alves
Católicas.
Saraiva,
Ensaio de remodelação em asilo.
Leopoldina
Ribeiro,
Aspectos da assistência aos menores pelo Estado e o
Esmeralda (1958) desenvolvimento atual do setor feminino.
Piragine, Jacy
A assistente social junto a uma instituição para
Antonietta
adolescentes.
Camargo,
A contribuição do serviço social de casos para a
Clarisse
solução de problemas de moral familiar.
Valente, Nautilde Serviço de recuperação moral e social da mulher
Batista da Costa
prostituta.
Prado, Elza
O serviço de plantão na LBA – São Paulo.
Rodrigues.
Godinho, Maria
Pedidos de internação de menores apresentados à
Aparecida
Casmu.
Rocha, Vilma de
O Serviço de Abrigo e Triagem Feminino do Serviço
Freitas
Social dos Menores.

Ano
1940
1940
1941
1941
1941
1941
1942
1943
1944
1945
1945
1949
1949
1950
1951
1951
1954
1954
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19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Bonilha, Maia
Lucia Araujo
Silva, Dulce
Fernandes
Gomes da
Correa, Cora de
Magalhães
Soares, Maria
Nogueira
Travi, Odette
Naston.
Azevedo, Maria
Adelaide da
Costa
Linguanotto,
Egelinda Julieta
de Cesar
Tammaro
Magalhães,
Myriam
Netto, Maria Jeny
de Albuquerque

O plantão no Serviço Social de menores.

1955

Os parques infantis e a criança deficiente.

1955

Serviço de Colocação Familiar no Juizado de Menores
na Capital.
Alguns aspectos do serviço social de menores: 19511955.

1955
1955

Atividades de uma estagiária no plantão da Casmu.

1955

Serviço social do imigrante e a mão de obra
estrangeira: seção mercado de trabalho.

1956

O plantão no serviço social dos menores como
elemento de seleção dos casos de internação.

1956

Uma tentativa de serviço social na Casa de
Detenção: as presas e sua recuperação.
O berçário do Serviço de Abrigo e Triagem S.A.T. e o
menor internado.

1956
1956

Aprilante, Elza

A Casa da Criança, o serviço social de casos.

1956

Prado, Lucy
Ribeiro do
Fonseca, Ângela
Homem de Mello
Arantes, Jandyra
Lopes
Maia, Beatriz
Teresa Rodrigues
Sussmann,
Magdalena
Nazário,
Margarida Pinto
Galanta, Maria
Luiza Goncalves

O serviço de plantão na Agência de Serviço Social de
Vila Maria da Legião Brasileira de Assistência.

1957

O plantão no serviço social do Estado.

1958

A Agência de Serviço Social do Bom Retiro e suas
atividades no período de janeiro a outubro de 1958.

1958

Uma experiência de adoção junto à Casa de Estar.

1958

A tentativa de integração de imigrantes refugiados
através do serviço social.

1958

A Casa de Triagem e a reabilitação de prostitutas.

1958

Adolescência e serviço social.

1959

36

Daher, Suraia

37

Carvalho, Maria
da Gloria Brant

Uma experiência de serviço social junto a um
pensionato feminino de menores.
Uma experiência no plantão da Agência de Serviço
Social da Penha.

1959
1959
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de
38
39
40
41

Rodrigues,
Eunice Ferreira
Ribeiro, Leila
Assis de Moura
Zabirowski,
Therezinha
Barros, Olinda
Caceres

42

Larizzatti, Myrna

43

Santos, Neuza
dos

44

Barão, Zélia

45

Castanho, Anna
Marlene

46

Dias, Regina
Célia Conrado

47

Giudice, Martha

48

Esteves, Beatriz
Cardoso

49

Lepikson, Juliana

50

Noguchi, Missa

51

Martello, Maria
Zelia
Camargo,
Marilena da
Cunha
Barros, Maria
Silvia de

52
53
54

Safadi, Zoraide

Uma experiência de serviço social no Juizado de
Menores de São Paulo.

1959

Reabilitação do deficiente visual.

1959

A criança semi-interna e o tratamento social da família. 1960
O serviço social num centro experimental de
reabilitação para adolescentes.
Uma experiência de serviço social de grupo na
agência da L.B.A. em Pinheiros.
Pesquisa para dinamização das Agências do Serviço
de Colocação Familiar, e sua aplicação na Mooca e
Alto da Mooca.
Pesquisa e tentativa de atuação na comunidade da
Agência do Serviço de Colocação Familiar de Santo
Amaro.
A descentralização do serviço social de colocação
familiar no juizado de menores, motivando um trabalho
na comunidade de Vila Prudente.
O serviço social na Casa de Estar do Juizado de
Menores da capital.
Plantão de serviço social junto à Divisão de Diversões
Públicas.
Organização e desenvolvimento da comunidade - uma
tentativa da agência de pinheiros do serviço de
colocação familiar.
A Agência do Serviço de Colocação Familiar do
Juizado de Menores na Comunidade de Casa Verde .
Uma experiência no Setor de Internação de Menores
do Serviço Social do Estado.
O preparo jurídico e social que antecede a adoção de
um menor.
O serviço social na Fundação São Domingos Organizacoes Novo Mundo Vemag: o menor
trabalhador e estudante.
Campanha de repressão à falsa mendicância e de
recuperação social.
Uma experiência em desinternação de menores na
Agência Sede do Serviço Social de Menores.

1961
1961
1961

1961

1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1962
1962
1962

141

55

Passarella, Nilza
de Albuquerque

56

Fiszman, Sara

57

Silva, Elizabeth
Helena Smith da

58
59
60

Silva, Maria Jose
Rodrigues
Pinto, Edna
Gomes
Miskulin, Ana
Elisabeth

62

Davila, Maria
Alice Janet
Dias, Aldo de
Assis

63

Parisi, Barbara

61

64
65
66
67

68

69
70

RIBEIRO, Marisa
Storani de
Caiado Castro
Pricoli, Anna
Maria
Alarcon, Jussara
Sampiere Beojoni
Nowotny,
Carmen Silvia
Canduri
Oliveira, Carmen
Angela de
Lobo, Ana Maria
Oliveira, Valeria
Maria de

A prestação do Serviço de Colocação Familiar
Remunerada na Agência Pinheiros.
Contribuição do serviço social no ajustamento do
imigrante: o valor do tratamento social direto.
Aspectos do plantão e do prosseguimento de casos
numa Agência do Serviço de Colocação Familiar do
Juizado de Menores.
Tratamento social desenvolvido junto a casos de
mendigos portadores de defeito físico.
A colocação familiar para meninas de 10 a 14 anos em
um Serviço de Abrigo e Triagem.
Os encaminhamentos de menores efetuados no
Pavilhão II: Serviço de Abrigo e Triagem do Serviço
Social de Menores.
O serviço social na Agência de Santo Amaro do
Juizado de Menores.
O menor em face da justiça

1963
1963
1963
1963
1963
1964
1965
1968

O serviço social aplicado no campo da liberdade
condicional e liberdade vigiada.

1969

Condutas antissociais entre adolescentes do sexo
feminino e o serviço social.

1970

Projeto Ceofe: Centro de Orientação a Família do
1974
Menor Excepcional.
Um estudo sobre as programações desenvolvidas pelo
1976
serviço social junto a grupos de adolescentes.
Uma contribuição do serviço social ao estudo da
integração do imigrante na sociedade brasileira.
A contribuição do serviço social no conflito vivenciado
pela mulher em função do papel que lhe foi atribuído
no processo de socialização e as exigências urbanoindustrial.
O plantão de referência do Fundo de Assistência
Social do Palácio do Governo: um barômetro da
comunidade.
Organização e posterior implantação de um centro de
abrigo e atendimento a idosos.

1976

1978

1978
1978
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71
72

73

74

75

76
77
78
79
80

81
82

Implantação do serviço social de grupo junto aos pais
Penteado, Dora
ou responsáveis de menores infratores, em regime de
Maria de Campos
liberdade vigiada
Ceschin,
Reflexão da implantação de um programa maternoAlbangela
infantil.
Estudo diagnóstico da atuação do assistente social
junto à realidade dos menores carentes em diferentes
Espin, Ana Luiza equipamentos sociais como a Creche Pequeno
Príncipe da LBA e o Lar Substituto Associação Maria
Helen Drescel.
Agência Zona Sul do Serviço de Colocação Familiar
Landisio, Lucia
do Juizado de Menores: uma tentativa de análise
Marisa Penteado
institucional.
Crisostomo,
Os tóxicos, os adolescentes e o serviço social.
Carmen de
Fátima Rocha
Estudo exploratório sobre gestantes que procuram
Pereira, Maria de
atendimento no Inamps: seus problemas, suas
Fátima Martins
condições.
Uliani, Aparecida
Paula, Eleuza
das Graças de
Scalco, Anamaria
Assis
Borsio, Catia
Rosana
Vieira,
Clementina de
Araujo
Davini, Christina
Seeber

1978
1979

1979

1979

1980

1980

O velho abandonado.

1980

O deficiente visual.

1981

A visão do idoso sobre a instituição.

1981

Uma análise do papel do Assistente Social frente à
problemática da criança institucionalizada e a atuação
do Movimento em Defesa do Menor nesse contexto.

1981

O idoso institucionalizado.

1982

O trabalho social: uma resposta ao idoso.

1982

83

Barboza, Lilian
Mulroth

Considerações gerais acerca da problemática do
menor deficiente mental educável na família, na escola 1982
e na sociedade.

84

Uliani, Aparecida

A participação da mulher nos movimentos populares.

1982

85

Albuquerque,
Mara Vicenta

A velhice no contexto social e o idoso nas instituições.

1983

86

Thomaz, Denise

A colocação de crianças em lares substitutos: análise
da atuação de uma estagiária de serviço social no

1983
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enfoque de sua participação nesse processo.
87

Maffia, Bernadete

88

Antonio, Ana
Lucia Rodrigues

89

Noda, Ayumi

90

Huy, Viviane
Negrao
Sebastião,
Berenice
Aparecida
Jasinevicius,
Edmea Benedita
Faria Godoi
Mandro, Antonia
Constantina
Dias, Adriana
Pires de Oliveira
Santos, Angelina
Romeiro dos
Marcolino, Rita
de Cassia

91

92
93
94

O menor abandonado e a atuação dos técnicos de
1983
serviço social no âmbito institucional.
O problema do conflito familiar apresentado no plantão
1984
social da 16a Delegacia de Policia.
Plantão social em Delegacias de Policia: uma
1984
interpretação ideológica.
O estigma social do deficiente.

1984

A discriminação da mulher negra no mercado de
trabalho.

1985

A mulher e a constituinte.

1986

A atuação do assistente social junto à saúde da
mulher no Posto de Saúde do Jardim Carumbé.

1988

O adolescente e o mercado de trabalho.

1988

Vieira, Márcia
Aparecida
Reis, Aloete
Márcia Silva

Perspectivas de atuação do assistente social frente à
questão das drogas.
Questão racial e o serviço social: uma experiência de
trabalho com menor.
A questão social da criança e do adolescente: análise
de algumas propostas de atuação do serviço social
com relação à questão do adolescente em regime de
liberdade assistida.
Servico social e família: uma relação que pode dar
certo.
Adolescentes em liberdade assistida (LAC): percepção
de uma realidade.

100

Aguida, Cristiane

Violência conjugal e o papel do serviço social.

1991

101

Catelar, Claudio

Meninos de rua: velho problema, novos desafios.

1992

Cesar, Andreia
Silva
Torres, Andrea
Almeida

Violência na mulher na 3a idade.

1994

95
96

97

98
99

102
103
104

Borges, Dulce
Aparecida

Souza, Ludmila
Gonçalves de

O serviço social penitenciário: um aliado dos direitos
humanos?
Febem e Criatividade: O Sentido Atribuído por um
Adolescente em Conflito com a Lei, em Privação de
Liberdade, a sua Participação em um Projeto Artístico.

1989
1989

1990

1991
1991

1995
2002
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Dissertações de Mestrado
Quant.
1

Autor

Título

Pismel, Francisco

O encargo judicial do assistente social em vara de

de Oliveira

família: estudo exploratório sobre a perícia social como

Ano
1979

elemento processual e modalidade técnica de intervenção
do Servico Social.
2

Canoas, Cilene

A condição humana do velho na cidade de São Paulo.

1980

Swain
3

Passetti, Edson

Política nacional do bem-estar do menor.

1982

4

Gosling, Maria de

Plantão de serviço social, sua importância e possibilidades

1984

Lourdes

de atuação breve, no enfoque existencial: uma vivência no
plantão social das delegacias de polícia de São Paulo.

5

6

Monteiro, Luiza

O idoso na realidade urbano-industrial de São Paulo: o

Marilandis Leme

confinamento asilar.

Barros, Zelia de

O cotidiano dos filhos do Estado: um estudo da vida

Oliveira

cotidiana das crianças que necessitam de assistência do

1988

1988

Estado.
7

Guara, Isa Maria

Crianças e adolescentes: necessidades e direitos.

1994

Pontes, Andrea

A prática do encaminhamento e a exclusão social: estudo

1995

Mello

de caso no plantão social.

Freire, Angela Biazi

Crianças em situação de rua: o papel das políticas

Ferreira da Rosa
8

9

1995

públicas na construção da cidadania.
10

Brisola, Elisa Maria

Plantão social: um cenário de lutas políticas.

1996

Andrade
11

12

13

Pereira, Márcia

A população de rua, as políticas assistenciais públicas e os 1997

Aparecida Accorsi

direitos de cidadania: uma equação possível?

Barbosa, Dirce

O plantão social: expressão da realidade social dos anos

Maria de Jesus

90.

Santos, Laura da

As políticas públicas de atenção à velhice.

1998

1997

Silva
14

Silva, Francisca

Liberdade assistida: uma proposta socioeducativa?

1998

15

Dias, Rute Borges

Trajetória percorrida pelo adolescente no cumprimento da

2000

medida socioeducativa de internação.
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16

17

Oliveira, Rita de

Crianças e adolescentes (des) acolhidos: a perda da

Cássia Silva

filiação no processo de institucionalização.

Brito, Maria

Plantão social: o difícil caminho de superação do

Argenice de Sousa

assistencialismo para a construção de uma política pública

2001

2001

de direitos para plena cidadania.
18

Bernal, Elaine

Arquivos do abandono: experiências de crianças e

Marina Bueno

adolescentes internados em instituições do Serviço Social

2002

de Menores de São Paulo - 1938-1960.
19

Pereira, Suzete

Proteção social ao idoso.

2003

Vieira, Rogério

O ato infracional na perspectiva do adolescente em

2003

Antonio Furlan

conflito com a lei: um estudo sócio-histórico.

Franca, Marina

Famílias acolhedoras: alternativa de atendimento a

Franco
21

22

2004

população infanto-juvenil que necessita ser retirada de sua
família de origem?
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Teses de Doutorado
Quant.
1

Autor

Título

Bastos, Maria

Mulheres chefes de família: condições de vida e

Durvalina

representações sociais.

Ano
1989

Fernandes
2

3

Lima, Terezinha

Exclusão social e a cidadania no Brasil: realidade na vida

Moreira

de crianças e adolescentes.

Guerra, Viviane

Violência física doméstica contra crianças e adolescentes

Nogueira de

e a imprensa: do silêncio à comunicação.

1995

1996

Azevedo
4

5

Felgar, Julia

O envelhecimento como questão social: do idoso

Antonietta Simões

dependente à consciência da inserção perversa.

Silveira, Selma

Ressignificando a velhice com autonomia: um desafio 2001

Amaral

para a família, o Estado, a sociedade e um prazer para os

1999

idosos.
6

Leal, Maria Lucia

A mobilização das ONGs no enfrentamento a exploração

Pinto

sexual comercial de crianças e adolescentes no Brasil.

2001
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Revista da Secretaria de Promoção Social
Quant
1

Autor

Textos títulos

Ano

Revista da

RPM – três letras que envergonham São

Ano I – maio de

Secretaria da

Paulo;

1975 – n.1

Promoção Social

Funabem – o exemplo que São Paulo está

Composição e

do Governo do

seguindo;

impressão

Estado de São

Profunda modificação operacional nos

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

organismos da promoção social;

Estado S.A.

Pedro II: onde o velho não tem idade;

(Imesp) – São

Realçando o pioneirismo brasileiro na

Paulo – Brasil

proteção ao menor;
Um documento excepcional – a realidade
social de São Paulo.
2

Revista da

Febem: reforma;

Ano I – Agosto de

Secretaria da

A nova política de menores e os jornais

1975 – n. 2

Promoção Social

paulistas;

Composição e

do Governo do

As Febens no Estado;

impressão

Estado de São

São Paulo e o problema do menor.

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

Estado S.A.
(Imesp) – São
Paulo – Brasil

3

Revista da

A guerra contra o abandono;

Ano I – Dezembro

Secretaria da

Mais verbas para assistir os idosos.

de 1975 – n. 3

Promoção Social

Composição e

do Governo do

impressão

Estado de São

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

Estado S.A.
(Imesp) – São
Paulo – Brasil

4

Revista da

Social também tem vez na Polícia (Plantão

Ano II – Março de

Secretaria da

na Zona Leste).

1976 – n. 4

Promoção Social

Composição e

do Governo do

impressão
148

Estado de São

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

Estado S.A.
(Imesp) – São
Paulo – Brasil

5

Revista da

Ressocialização em regime aberto.

Ano II – Junho de

Secretaria da

1976 – n. 5

Promoção Social

Composição e

do Governo do

impressão

Estado de São

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

Estado S.A.
(Imesp) – São
Paulo – Brasil

6

Revista da

O problema do menor em São Paulo (I

Ano II – Agosto de

Secretaria da

Seminário de técnicas de atendimento ao

1976 – n. 6

Promoção Social

menor);

Composição e

do Governo do

Funabem e Febem em São Paulo;

impressão

Estado de São

Formulação das triagens (Unidades

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

Funabem e Febem);

Estado S.A.

Prevenção da Internação (trabalho

(Imesp) – São

desenvolvido a famílias e menores

Paulo – Brasil

carenciados);
Caracterizacao da população.

7

Revista da

Os atendimentos conveniados com a

Ano II – outubro de

Secretaria da

Febem-SP;

1976 – n. 7

Promoção Social

A problemática da velhice.

Composição e

do Governo do

impressão

Estado de São

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

Estado S.A.
(Imesp) – São
Paulo – Brasil

8

Revista da

Mais um plantão social em delegacia;

Ano II – Dezembro

Secretaria da

Melhoria social para recuperação do menor;

de 1976 – n. 8

Promoção Social

O menor absolvido;

Composição e
149

do Governo do

São Paulo: a marcha da recuperação

impressão

Estado de São

social.

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

Estado S.A.
(Imesp) – São
Paulo – Brasil

9

Revista da

1976 – um ano de ampliação no setor

Ano III – Março de

Secretaria da

social em São Paulo;

1977 – n. 9

Promoção Social

Subdesenvolvimento afeta o menor;

Composição e

do Governo do

A difícil tarefa de amparar o adulto

impressão

Estado de São

carenciado;

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

CESE – finalidades e atribuições;

Estado S.A.

Na Cetren o atendimento ao carenciado.

(Imesp) – São
Paulo – Brasil

10

Revista da

O serviço social no subsistema policial;

Ano III – junho de

Secretaria da

uma abordagem criminológica;

1977 – n. 10

Promoção Social

Dais – onde o migrante encontra o amparo.

Composição e

do Governo do

impressão

Estado de São

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

Estado S.A.
(Imesp) – São
Paulo – Brasil

11

Revista da

Plimec – uma preocupação com a condição

Ano III – Agosto de

Secretaria da

do humana do menor;

1977 – n. 11

Promoção Social

Em busca de auxilio na Cetren;

Composição e

do Governo do

Proteção ao menor é meta social básica;

impressão

Estado de São

A participação comunitária e a Secretaria

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

da Promoção Social;

Estado S.A.

Uma luta a favor do idoso.

(Imesp) – São
Paulo – Brasil

12

Revista da

Como calcular o “Lucro Social”?;

Ano III – outubro

Secretaria da

Liga das Senhoras Católicas – dificuldades

de 1977 – n. 12

Promoção Social

não impedem bom trabalho pelo menor;

Composição e

do Governo do

Migração;

impressão

Estado de São

A culpa que São Paulo não tem;

Imprensa oficial do
150

Paulo/Brasil

13

Aumento da migração eleva atendimentos

Estado S.A.

no serviço de reabilitação;

(Imesp) – São

Pró-nutri chega ao Leão XIII.

Paulo – Brasil

Revista da

Em 270 núcleos, o atendimento a 230.000

Ano IV – Abril de

Secretaria da

menores (o maior programa de prevenção à

1978 – n. 14

Promoção Social

marginalidade social);

Composição e

do Governo do

Pró-nutri – beneficiados quase 80 mil

impressão

Estado de São

menores;

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

Promoção social e polícia – um trabalho em

Estado S.A.

defesa do marginalizado (o funcionamento

(Imesp) – São

dos plantões nas delegacias);

Paulo – Brasil

Cetren – diminui a migração para São
Paulo;
Febem/SP – menores aprendem a viver na
comunidade;
Velhice – um problema cultural e social.

14

Revista da

Uma nova creche para filhos de migrantes;

Ano IV –

Secretaria da

Casarão histórico abriga Centro

Dezembro de 1978

Promoção Social

Comunitário;

– n. 16

do Governo do

Promoção Social assume centro sociais

Composição e

Estado de São

urbanos.

impressão

Paulo/Brasil

Imprensa oficial do
Estado S.A.
(Imesp) – São
Paulo – Brasil

15

Revista da

Social: uma promoção efetiva;

Ano V – Março de

Secretaria da

A delinquência juvenil e a responsabilidade

1979 – n. 17

Promoção Social

do Estado;

Composição e

do Governo do

Mopi: uma entidade a serviço dos idosos.

impressão

Estado de São

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

Estado S.A.
(Imesp) – São
151

Paulo – Brasil

16

Revista da

Menor: a grande dívida social;

Ano VI – Março de

Secretaria da

Cetren tem novo diretor;

1980 – n. 20

Promoção Social

Composição e

do Governo do

impressão

Estado de São

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

Estado S.A.
(Imesp) – São
Paulo – Brasil

17

Revista da

Plantões sociais da Seps no Degran

Ano VI – Agosto de

Secretaria da

responsáveis por 4.206 atendimentos;

1980 – n. 22

Promoção Social

Secretaria apressa plano de amparo a

Composição e

do Governo do

integração do idoso.

impressão

Estado de São

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

Estado S.A.
(Imesp) – São
Paulo – Brasil

18

19

Revista da

Cetren forneceu 100 mil refeições;

Ano VI – Abril de

Secretaria da

Diminui atendimento de nordestino na

1981 – n. 25

Promoção Social

Cetren;

Composição e

do Governo do

Pró-idoso – Seps inicia implantação do

impressão

Estado de São

programa;

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

1980 na área social – dados dos

Estado S.A.

atendimentos;

(Imesp) – São

Febem: menores fazem poupança.

Paulo – Brasil

Revista da

Ação de amparo aos carentes;

Ano VII – Julho de

Secretaria da

Governo Social destina Cr$ 5 milhões à

1981 – n. 26

Promoção Social

Casa de David;

Composição e

do Governo do

Seps instala divisões na grande São Paulo;

impressão

Estado de São

Pró-idoso: combate permanente à

Imprensa oficial do

Paulo/Brasil

marginalidade social;

Estado S.A.

Pró-jovem: participação na solução dos

(Imesp) – São

problemas sociais;

Paulo – Brasil
152

Verba de Cr$ 24 milhões para a Casa
André Luiz;
Atendimento na Cetren;
Pesquisa da Cetren sobre a tipologia da
clientela.
20

Revista da

Programas.

Ano VII –

Secretaria da

Dezembro de 1981

Promoção Social

– n. 27

do Governo do

Composição e

Estado de São

impressão

Paulo/Brasil

Imprensa oficial do
Estado S.A.
(Imesp) – São
Paulo – Brasil

21

Revista da

Febem – unidade modelo comemora 80

Ano VIII –

Secretaria da

anos;

Novembro de 1982

Promoção Social

Apoio e subsídios aos centros comunitários;

– n. 28

do Governo do

Pró-nutri/Pró-jovem/Plimec/Pró-idoso –

Composição e

Estado de São

assistência global: da criança ao idoso.

impressão

Paulo/Brasil

Imprensa oficial do
Estado S.A.
(Imesp) – São
Paulo – Brasil
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