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RESUMO 

 

A presente pesquisa trata da prática interventiva do Serviço Social no CRAS Volante do 
Município de Cascavel - PR na promoção e efetivação dos direitos sociais da população 
rural e tem como objetivo o de analisar a contribuição/desafio da prática interventiva do 
Serviço Social do CRAS Volante no Município de Cascavel na promoção e efetivação dos 
direitos sociais da população rural. O interesse pela temática advém da experiência do 
Estágio Supervisionado em Serviço Social I e II, no período de 2014-2015, no Centro de 
Referência de Assistência Social CRAS Volante de Cascavel e pela participação na 
disciplina “Núcleo Temático III - Política de Assistência Social: Tipificação de Serviços no 
SUAS”, no ano de 2015. Parte-se do pressuposto que a prática interventiva do Serviço 
Social no CRAS Volante de Cascavel contribui na promoção e efetivação dos direitos sociais 
da população rural referenciada a este CRAS.  A presente pesquisa é caracterizada como 
pesquisa de campo, com o uso da abordagem qualitativa. Na operacionalização da pesquisa 
optou-se pelo método exploratório com o uso das técnicas da entrevista e da observação 
acompanhado dos seguintes instrumentos: questionário, gravador, diário de campo, 
relatórios de estágio e construção aproximativa do campo de estágio elaborada no ano de 
2014; Relatório Anual/Avaliativo do CRAS Volante do ano de 2014, Regimento Interno do 
CRAS Volante de Cascavel. Os resultados apontam que mesmo com os diversos desafios 
enfrentados, como o difícil acesso a área rural e a falta de estrutura física para prestar 
atendimento à população, a prática interventiva do Serviço Social tem contribuído na 
promoção e efetivação dos direitos sociais da população residente na área rural do 
Município e referenciada ao CRAS Volante.  
 

PALAVRAS-CHAVE: SERVIÇO SOCIAL, CRAS VOLANTE, DIREITOS SOCIAIS. 
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INTRODUÇÃO 

 

A consolidação da Constituição Federal de 1988 incorporou a Assistência Social ao 

tripé da Seguridade Social juntamente com a Saúde e Previdência Social. Em seu Art. 203 

define que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de 

contribuição. (BRASIL, 1988).  

Posteriormente, no ano de 1993 é aprovada a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS/1993). Em 2004 a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e no ano 

seguinte o Sistema Único de Assistência Social (SUAS/2005) o que significou um grande 

avanço, pois, possibilitou a padronização e a definição dos serviços resultando numa maior 

qualidade do atendimento aos usuários atribuindo a conotação de direito do cidadão e dever 

do Estado.  

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) divide as ações da Assistência 

Social em duas categorias, a da Proteção Social Básica e Proteção Especial de Média e Alta 

Complexidade. Essas categorias passaram a ser adotadas conforme a complexidade do 

atendimento.  

A oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do SUAS nas 

áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e do Distrito Federal é de 

responsabilidade do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. 

 O CRAS é uma unidade pública estatal chamada também de “Casa da Família”, é a 

principal estrutura física local para a proteção social básica e desempenha papel 

fundamental em seu território de abrangência. Sua principal função é a oferta pública do 

trabalho social com as famílias desenvolvendo o serviço de Proteção de Atendimento 

Integral à Família – PAIF.  

Segundo a resolução nº 109 de 2009 sobre Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, o CRAS deve ofertar serviços na área de Proteção Social Básica 

também no território rural desenvolvendo o PAIF de maneira continuada, com a finalidade 

de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo 

seu acesso e usufruto dos direitos sociais e contribuir para melhoria de sua qualidade de 

vida. As potencialidades e aquisições das famílias para o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários devem ser desenvolvidas através de ações preventivas, protetivas 

e proativas. 

O documento acima traz, ainda, que as Famílias que moram em áreas de baixa 

densidade demográfica, que se encontram situação de dispersão populacional ou 

espalhamento como em áreas rurais, quilombolas, calhas de rios, comunidades indígenas, 

assentamentos, acampamentos, dentre outros, recebem atendimento por meio de equipes 

volantes. 
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Em se tratando do Município de Cascavel, no ano de 2009 é implantado o Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS Volante responsável pela execução das ações da 

Política de Assistência Social na área rural do Município, ofertando os serviços na Proteção 

Social Básica.  

O interesse em pesquisar sobre a “a prática interventiva do Serviço Social no CRAS 

Volante do Município de Cascavel/PR na promoção e efetivação dos direitos sociais da 

população rural” surge ao iniciar as atividades de Estágio Supervisionado em Serviço Social 

I e II, no período de 2014-2015, no Centro de Referência de Assistência Social CRAS 

Volante e pela participação na disciplina “Núcleo Temático III – Política de Assistência 

Social: Tipificação de Serviços no SUAS” no de 2015. 

Na elaboração do projeto de pesquisa o problema fundante parte da seguinte 

indagação: “Quais as contribuições/desafios da prática interventiva do Serviço Social no 

CRAS Volante no Município de Cascavel/PR na promoção e efetivação dos direitos sociais 

da população rural?”. Como resposta provisória ao problema levantado partiu-se do 

pressuposto de que “a prática interventiva do Serviço Social no CRAS Volante de 

Cascavel/PR contribui na promoção e efetivação dos direitos sociais da população rural 

referenciada ao CRAS Volante preconizado pela política de assistência social”. 

O objetivo que se desejava alcançar era o de “analisar a contribuição/desafio da 

prática interventiva do Serviço Social do CRAS Volante no Município de Cascavel/PR na 

promoção e efetivação dos direitos sociais da população rural referenciada ao CRAS 

Volante”. 

Nas opções metodológicas de pesquisa optou-se pela pesquisa de campo e como 

método específico o estudo exploratório na abordagem qualitativa dos dados da pesquisa. 

Como técnica na coleta dos dados utilizou-se a entrevista e a observação.  Na aplicação da 

técnica da entrevista o instrumental utilizado foi o questionário semi-estruturado e o 

gravador. No registro dos dados obtidos por meio da observação utilizou-se como 

instrumentos o diário de campo; os relatórios de estágio; a construção aproximativa do 

campo de estágio elaborada no ano de 2014; Relatório Anual Avaliativo do CRAS Volante 

de 2014 e o Plano de Ação do CRAS Volante de 2015. Os participantes da pesquisa foram 

os Técnicos com formação em Serviço Social que atuam no CRAS Volante do Município de 

Cascavel/PR. 

A monografia encontra-se dividida em 03 (três) capítulos, sendo que o primeiro 

capítulo pretende dar a base teórica, revelando os principais marcos legais e discussões 

conceituais ocorridos a partir da década de 1980 no âmbito da assistência social brasileira, 

iniciado pela homologação da Constituição Federal em 1988, que trouxe a integração da 

Política de Assistência Social ao Sistema de Proteção Social brasileiro. Posteriormente a 

aprovação da LOAS em 1993, da Política Nacional de Assistência Social em 2004, da 
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Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB SUAS) trazendo a 

implantação do SUAS em 2005, e da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 

(NOB RH) em 2007. Ainda, o capítulo contempla uma reflexão teórica da prática interventiva 

do Serviço Social nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos serviços 

socioassistenciais desenvolvidos nos Centros de Referência de Assistência Social. 

O segundo capítulo tem por finalidade identificar a estrutura e funcionamento da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS Volante de Cascavel/PR, bem como, 

identificar os planos, programas e projetos do CRAS volante do município a partir de uma  

breve apresentação da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cascavel 

e como o Serviço Social está inserido na secretaria, o papel do Centro de Referência de 

Assistência Social CRAS Volante de Cascavel na prestação do serviço de Proteção Social 

Básica mediante a prática interventiva do Serviço Social. 

 O terceiro capítulo por fim, complementa a resposta ao objeto proposto neste 

estudo, mostrando o caminho metodológico percorrido, aspectos dos usuários atendidos 

pelo CRAS volante de Cascavel/PR e identificação do objetivo das atribuições do Serviço 

Social no CRAS Volante e por fim a apresentação e análise dos dados da pesquisa 

empírica, realizada com os técnicos da área de Serviço Social no Centro de Referência de 

Assistência Social CRAS Volante do Município de Cascavel/PR. 

Com este Trabalho de Conclusão de Curso pretende-se conhecer um pouco mais 

sobre a prática interventiva do Serviço Social no CRAS Volante do Município de Cascavel 

na promoção e efetivação dos direitos sociais da população e que, a pesquisa contribua 

com a rede de serviços socioassistenciais do município e sirva como subsídio para outros 

estudos sobre o CRAS Volante.  
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1 A PRÁTICA INTERVENTIVA DO SERVIÇO SOCIAL NOS CENTROS DE REFERÊNCIA 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 

 

O presente capítulo pretende dar a base teórica de discussão do objeto em questão, 

revelando os principais marcos legais ocorridos a partir da década de 1980 no âmbito da 

assistência social brasileira, iniciado com promulgação da Constituição Federal em 1988 

que trouxe a integração da Política de Assistência Social ao Sistema de Proteção Social 

brasileiro, seguido da aprovação da LOAS em 1993, da Política Nacional de Assistência 

Social em 2004, da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

(NOB SUAS) que trouxe a implantação do SUAS em 2005, e da Norma Operacional Básica 

de Recursos Humanos (NOB RH) em 2007. Posteriormente, e para finalizar, aborda-se a 

prática interventiva do Serviço Social nos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS), bem como os serviços socioassistenciais ofertados por essas unidades.   

 

1.1 O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL PÓS 1988: O CASO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 A Constituição Federal de 1988 é um marco para a reorganização da proteção social 

no Brasil, ela institui a assistência social como política social pública tornando-a direito 

universal para todos os cidadãos. O artigo 204 da Constituição Federal de 1988 – CF/1988 

dispõe que “a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de 

contribuição à Seguridade Social”. (BRASIL, 1988, p. 133). 

De acordo com Colin e Jaccoud (2013) a assistência social precisou se reestruturar a 

partir do momento em que passou a ser incluída como política pública no campo dos direitos 

à seguridade social. Os princípios da universalidade passaram a ser reconhecidos e a 

cobertura das prestações ficou sob a responsabilidade do Estado que definiu e padronizou 

seus objetivos visando à garantia de acesso aos serviços e benefícios para os cidadãos em 

todo território nacional. 

Simões (2008) afirma que na história brasileira pela primeira vez a assistência social 

passa a fazer parte de umas das três instituições políticas fundamentais da Seguridade 

Social buscando superar as práticas assistencialistas e de filantropia. A Seguridade Social é 

formada pelo conjunto de ações do poder público e da sociedade visando garantir direitos 

nas políticas de Previdência Social1, Assistência Social2 e Saúde3, que articuladas aos 

                                                           
1
 Previdência Social: predominantemente contributiva, tem como finalidade garantir renda em 

situações específicas nas quais o indivíduo se encontre impossibilitado de participar do trabalho, 
como velhice, invalidez, desemprego e morte (COLIN, PEREIRA, 2013, p. 97). 
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serviços e benefícios dos direitos assegurados pelas demais políticas sociais formam o 

sistema de proteção social. 

Seguindo o percurso da assistência social brasileira, com a regulamentação dos 

artigos 203 e 204 da CF, em 7 de dezembro de 1993  é aprovada a Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS (Lei n° 8.742/93). Segundo Yazbek (1996) a LOAS é proveniente 

de mobilizações e articulações que envolveram fóruns políticos entre várias entidades 

assistenciais representantes de diversos usuários dos serviços da assistência social. 

 Quanto à administração pública, a LOAS (1993) normatiza e estabelece critérios 

para a organização da assistência social. Segue no sentido de avançar como política pública 

para a efetivação dos direitos sociais. O art. 1º desta lei define a assistência social como 

direito do cidadão e dever do Estado, sendo uma 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 e assim garantindo o atendimento às 

necessidades básicas. O art. 2º da LOAS define como conjunto de objetivos da assistência 

social: 

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família. (BRASIL, 1993, p. 6-7). 
 

 Neste sentido, entende-se que a assistência social deve estar articulada às outras 

políticas como a política de saúde, emprego, previdência, habitação e transporte de acordo 

com os termos do artigo 60 da CF.  

Através da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) o Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) juntamente com o Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) na IV Conferência Nacional de Assistência Social realizada em Brasília/DF no ano 

de 2003, aprovaram e tornaram pública a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 

com a perspectiva de implantar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

                                                                                                                                                                                     
2
 Assistência Social: de caráter não contributivo, com garantia de acesso ao cidadão que dela 

necessitar. Reúne ofertas em uma rede de serviços e programas socioassistenciais que se articulam 
com a segurança de renda, por meio de benefícios socioassistenciais e da transferência direta de 
renda, com destaque para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Programa Bolsa Família 
(PBF). Estruturada e implantada no país por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
(COLIN, PEREIRA, 2013, p. 97-98).   
3
 Saúde: de caráter não contributivo e acesso universal. Pautada nos princípios da equidade e da 

integralidade e implementada por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) (COLIN, PEREIRA, 2013, 
p. 98). 
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A PNAS é um requisito fundamental para que a Assistência Social seja efetivamente 

tratada como política pública, por meio dela ocorre a materialização do conteúdo da 

assistência social, o pilar para a proteção social que, juntamente com as políticas setoriais 

visa o combate às desigualdades sociais existentes em todo território brasileiro e tem como 

objetivo garantir à população o acesso aos mínimos sociais. Deve ser aplicada a quem dela 

necessitar, porém, pessoas ou grupos em situação de risco são considerados público alvo. 

Através da Política de Assistência Social os serviços da assistência social no Brasil se 

expandiram resultando na padronização dos serviços para uma melhor qualidade de sua 

oferta nas diferentes regiões do país. Seguindo de acordo com a política, a assistência 

social deve desenvolver ações com caráter preventivo, de proteção, promoção e inserção 

para a diminuição da vulnerabilidade e risco social de forma que atenda também as 

necessidades urgentes ou permanentes que se agravam em decorrência de problemas 

pessoais ou sociais dos usuários. 

Os princípios democráticos da PNAS seguem de acordo com o que dispõe a LOAS - 

Lei Orgânica da Assistência Social que em seu capítulo II, seção I, artigo 4º prevê:  

 

I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 
II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário 
da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 
III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu 
direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência 
familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória 
de necessidade; 
IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais; 
V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público 
e dos critérios para sua concessão. (BRASIL, 1993). 
 
 

Assim, os princípios e diretrizes da PNAS norteiam as ações e medidas de iniciativa 

do Poder Público por meio de programas e projetos. Os programas são planejados através 

de ações sociais com o objetivo de unir os princípios e diretrizes para a satisfação das 

necessidades existentes. 

Em 2005 o CNAS aprovou a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social (NOB/SUAS) que garante a implantação do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), é um modelo de gestão pública, descentralizado, participativo e seu caráter 

não é contributivo, através dele serão reguladas as responsabilidades de cada esfera do 

governo e da sociedade civil conforme a PNAS, integrando as ações socioassistenciais 

voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Como política pública se 



16 

 

 

articula com as políticas de saúde, habitação, educação e outras para que não ocorra a 

fragmentação nas ações. Em sua estrutura se fazem presentes as três esferas do governo 

de forma articulada.  

Ainda no processo de consolidação do SUAS, em 2007 foi aprovada a Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS) para tratar das diretrizes e 

princípios da rede socioassistencial nas relações de trabalho e no que diz respeito também 

às equipes e equipamentos públicos.  

Segundo Colin e Pereira (2013), a PNAS especifica a Política de Assistência Social e 

a NOB-RH/SUAS avança no sentido de organizar e expandir o SUAS, delegando aos níveis 

de governo em âmbito municipal, estadual e federal suas responsabilidades quanto à oferta 

da política, quanto aos mecanismos de gestão, financiamento e controle social.  

A partir da regulamentação dessas normativas a política passa a se estruturar e 

consegue avançar no sentido de ampliar o acesso à população por meio dos atendimentos, 

oferta de serviços, programas e benefícios que integram a rede de serviços 

socioassistenciais.  

 

1.2 OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

A PNAS divide as ações de Assistência Social em duas categorias, a da Proteção 

Social Básica e Proteção Especial de Média e Alta Complexidade.  

Para Colin e Jaccoud (2013) na área de intervenção da assistência social, os 

serviços socioassistenciais buscam expandir as potencialidades dos usuários de modo que 

eles sejam capazes de enfrentar situações de violações de direito, isolamento, abandono e 

risco social, porém, por meio dos serviços socioassistenciais a implementação da garantia 

de direitos encontra inúmeras dificuldades.  

Com a criação da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais4 as proteções 

foram definidas e garantidas através dos objetivos e aquisições considerando a qualidade e 

efetividade dos serviços prestados visando a materialização do SUAS. 

As categorias adotadas se dividem conforme a complexidade do atendimento, nesse 

molde de gestão a proteção social se caracteriza como básica e especial, sendo a especial 

divida em média e alta complexidade. Isso torna possível a realização de ações em um 

único sistema que torna possível uma parceria com entidades não-governamentais de 

                                                           
4
 De acordo com Colin e Jaccoud (2013) a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais é uma 

resposta inicial ao compromisso firmado na área dos serviços socioassistenciais que regulamenta a 
oferta, padroniza nomenclaturas, objetivos e conteúdos de cada serviço, identifica os usuários, 
condições e locais de acesso, prevê a definição da rede prestadora de serviços podendo ser 
governamental ou não, dentre vários outros aspectos (COLIN, JACCOUD, 2013, p. 50). 
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assistência social que poderá ser também executor de ações integrando as redes de 

proteção social. 

A Proteção Social Básica (PSB) tem caráter preventivo, famílias e membros em 

situação de vulnerabilidade recebem atendimento quando ainda não ocorreu a violação de 

direitos, o objetivo é fortalecer os vínculos familiares integrando esses usuários à 

comunidade, sociedade e Estado. Na média complexidade os direitos dos indivíduos e da 

família foram violados, porém, ainda existe vínculo familiar e comunitário. Nos serviços de 

alta complexidade os direitos dos indivíduos e das famílias foram violados e os vínculos 

familiares rompidos. 

A Proteção Social Básica (PSB) conta com o Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF), com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) e com o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas. 

Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), O PAIF incide 

no trabalho social com famílias, com caráter continuado, tendo como finalidade o 

fortalecimento da função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de seus vínculos, 

promovendo o acesso e usufruto aos direitos visando a melhora na qualidade de vida dos 

usuários. As ações do PAIF conjeturam no desenvolvimento de potencialidades, de 

aquisições das famílias e no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através de 

ações com caráter preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social do PAIF utiliza também 

de ações nas áreas culturais para a execução de seus objetivos, de modo a ampliar o 

universo informacional, proporcionando novas vivências às famílias usuárias do serviço. 

(BRASIL, 2009, p.6). 

O PAIF institui-se no respeito à heterogeneidade dos arranjos familiares, aos valores, 

crenças e identidade das famílias, alicerçando-se no fortalecimento da cultura do diálogo, no 

enfrentamento a todas as configurações de violência, preconceito, discriminação e de 

estigmatização nas relações familiares. As ações do PAIF com famílias em situação de 

vulnerabilidade, o foco é na troca de informações sobre questões relativas à primeira 

infância, à adolescência, à juventude, o envelhecimento e deficiências a fim de promover 

espaços para troca de experiências, expressão de dificuldades e reconhecimento de 

possibilidades. O PAIF tem como preceitos norteadores a universalidade e gratuidade de 

atendimento, sendo que sua implantação compete exclusivamente à esfera estatal, devendo 

este serviço ser oferecido necessariamente no Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS). (BRASIL, 2009, p.6).  

O PAIF, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), tem 

como público alvo famílias em condição de vulnerabilidade social desinente da pobreza, de 

alcance escasso ou da inexistência de acesso aos serviços públicos, da fragilização de 
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vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e 

risco social residentes nos territórios de circunscrição dos CRAS, preferencialmente: 

 

a) Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e 
benefícios assistenciais; 
b) Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais 
programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas; 
c) Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de 
dificuldades vivenciadas por algum de seus membros; 
d) Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam 
situações de vulnerabilidade e risco social. (BRASIL, 2009, p.7). 

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) bem como, todos os 

outros serviços da proteção social básica, desenvolvidos no território de abrangência do 

CRAS, necessitam ser a ele referenciados, conservando conexão com o PAIF.  Assim, o 

trabalho realizado com essas famílias instituídas nos serviços referenciados ao CRAS 

possibilita a organização e hierarquização da rede socioassistencial no território, efetivando 

a descentralização da política de assistência social. Essa articulação entre os serviços 

socioassistenciais permite uma melhor identificação de necessidades e potencialidades 

dentro da perspectiva familiar, rompendo com o atendimento segmentado e 

descontextualizado das situações de vulnerabilidade social vivenciadas, garantindo o 

progresso do trabalho social com essas famílias, contribuindo para sua proteção de forma 

integral. (BRASIL, 2009, p.6). 

A oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos segundo a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), deve se efetivar-se em grupos, 

de modo a garantir obtenções progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de 

vida, a fim de completar o trabalho social com famílias e acautelar ocorrência de situações 

de risco social. É um meio de intercessão social esquematizada que institui condições 

desafiadoras, instigando e norteando os usuários na constituição e reconstrução de suas 

histórias e experiências subjetivas e comunitárias, familiares e territoriais, constituir-se de 

modo a desenvolver trocas culturais e de experiências, bem como o sentimento de 

pertencimento e de identidade, consolidando laços familiares, incentivando a socialização e 

o convívio comunitário. Possui caráter preventivo e antecipador, fundamentado na 

conservação e asseveração dos direitos e na ampliação de habilidades e potenciais, 

visando o alcance de vicissitudes emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade 

social, “deve prever o desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade na 

composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre 

outros”. (BRASIL, 2009, p.7). 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem como objetivos gerais: 
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a) Complementar o trabalho social com família, prevenindo a 
ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência 
familiar e comunitária; 
b) Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, 
adolescentes, jovens e idosos, em especial, das pessoas com 
deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e 
comunitária; 
c) Promover acessos a benefícios e serviços sócio-assistenciais, 
fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos 
territórios; 
d) Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas 
de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, 
contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos; 
Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre 
participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo 
dos usuários; 
e) Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, 
culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de 
novas sociabilidades; 
f) Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, 
propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o 
respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. 
(BRASIL, 2009, p.12). 

 

 O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e 

Idosas tem por escopo a prevenção de situações que possam levar à ruptura de vinculação 

social e mesmo familiar dos usuários, visando a garantia de direitos, promovendo estruturas 

para a inclusão social, isonomia de oportunidades de pessoas com deficiências e/ou idosas, 

partindo de suas particularidades, impedindo situações de risco, exclusão e isolamento, 

promovendo o acesso destas pessoas aos serviços de fortalecimento de vínculos, bem 

como à toda rede socioassistencial, serviços de outras políticas públicas, como trabalho, 

educação, saúde, programas de desenvolvimento de acessibilidade, de habilitação e 

reabilitação, transporte especial, entre outros.  

O trabalho social essencial ao serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 

Pessoas com Deficiência e Idosas são a proteção social proativa, a acolhida, realizar visita 

domiciliar, escuta, encaminhamentos, informação de direitos, prover documentação pessoal 

e a elaboração de instrumento técnico de acompanhamento e desenvolvimento do usuário. 

 

1.3 O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 

 

 A oferta dos serviços socioassistenciais da PSB do SUAS nas áreas de 

vulnerabilidade e risco social dos municípios e do Distrito Federal é de responsabilidade do 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. O CRAS é uma unidade pública estatal 
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chamada também de “Casa da Família”, é a principal estrutura física local para a proteção 

social básica e desempenha papel fundamental em seu território de abrangência. Sua 

principal função é a oferta pública do trabalho social com as famílias desenvolvendo o PAIF. 

 Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), as 

principais funções do CRAS são a oferta do PAIF e outros serviços, programas e projetos 

socioasssistenciais da PSB para famílias, seus membros e indivíduos em situação de risco e 

vulnerabilidade social conforme descrito anteriormente. Neste sentido, o CRAS tem como 

objetivo contribuir para a prevenção e enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco 

social, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários na promoção de 

aquisições sociais e materiais às famílias de modo que haja o fortalecimento da autonomia e 

protagonismo das famílias e comunidades. A população pode ter acesso ao CRAS de forma 

espontânea, por busca ativa5 pelas equipes do CRAS ou encaminhadas pela rede 

socioassistencial. O atendimento no CRAS pode ser voltado à famílias em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da falta de acesso aos serviços públicos ou 

qualquer outra situação de risco e vulnerabilidade social. 

A equipe de referência do CRAS é composta de acordo com o porte dos municípios, 

os municípios considerados de Pequeno Porte I com até 2.500 famílias referenciadas devem 

contar com 02 (dois) técnicos de nível superior, sendo 01 (um) assistente social e o outro 

obrigatoriamente 01 (um) psicólogo juntamente com mais 02 (dois) técnicos de nível médio. 

Os municípios de Pequeno Porte II com até 3.500 famílias referenciadas devem contar com 

03 (três) técnicos de nível superior, sendo 02 (dois) assistentes sociais e obrigatoriamente 

01 (um) psicólogo com mais 03 (três) técnicos de nível médio compondo a equipe. Nos 

municípios de médio, grande, metrópole e Distrito Federal a cada 5.000 famílias 

referenciadas. As equipes devem 04 (quatro) técnicos de nível superior, sendo 02 (dois) 

assistentes sociais, 01 (um) psicólogo, 01 (um) profissional que compõe o SUAS e mais 04 

(quatro) técnicos de nível médio. Todas as equipes de referência dos CRAS devem ter um 

coordenador que necessita ter como perfil a formação técnica de nível superior, deve ser 

concursado e possuir experiência em trabalhos comunitários, gestão de programas, 

projetos, serviços e benefícios socioassistenciais conforme dispõe a NOB/RH e Resolução 

CNAS nº 17/2011. 

Esses profissionais além de possuir conhecimento teórico devem executar 

procedimentos profissionais para escuta qualificada individual ou em grupo de modo que 

                                                           
5
 A busca ativa refere-se à procura intencional, realizada pela equipe de referência do CRAS, das 

ocorrências que influenciam o modo de vida da população em determinado território. Tem como 
objetivo identificar as situações de vulnerabilidade e risco social, ampliar o conhecimento e a 
compreensão da realidade social, para além dos estudos e estatísticas. Contribui para o 
conhecimento da dinâmica do cotidiano das populações (a realidade vivida pela família, sua cultura e 
valores, as relações que estabelece no território e fora dele); os apoios e recursos existentes e, seus 
vínculos sociais. (MDS, 2009, p.29).  
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identifiquem as necessidades das famílias e usuários prestando orientações, articulando 

serviços e recursos para o atendimento, realizando os devidos encaminhamentos sempre 

realizando o acompanhamento das famílias e indivíduos. Os trabalhos do CRAS são 

realizados em equipe e estas por sua vez devem produzir relatórios e documentos 

necessários ao serviço e outros instrumentos técnicos operativos, devem avaliar e monitorar 

os serviços, desenvolver atividades socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e 

participação visando o fortalecimento familiar e o convívio comunitário.  

As equipes do CRAS para o exercício profissional como instrumento de trabalho 

contam com a Legislação Social e as Regulamentações que são: CF/1988; SUAS; 

LOAS/1993; PNAS/2004; NOB SUAS/2005; NOB SUAS RH/2006; ECA/1990; PNI/1994; 

Estatuto do Idoso; Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência/1989; 

Legislação Federal, Estadual e Municipal que assegura direitos as pessoas com deficiência; 

Leis, decretos e portarias do MDS; Fundamento Éticos, legais, teóricos e metodológicos do 

trabalho com famílias, segundo especificidades de cada profissão; Legislações especificas 

das profissões regulamentas; Fundamentos teóricos sobre Estado, sociedade e políticas 

públicas; Trabalho com grupos e redes sociais; Legislação específica do Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social, Benefícios Eventuais e do Programa Bolsa-

Família; Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Caderno de Orientações 

Técnicas do CRAS e Cadernos de Orientações Técnicas do PAIF – Volumes I e  II. 

As ações executadas pelo CRAS devem ocorrer de forma intersetorial, objetivando a 

sustentabilidade para minimizar os existentes processos de exclusão social buscando evitar 

que ocorra a violação de direitos e o rompimento dos vínculos. Dentre os serviços ofertados 

estão o Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), Programa de Inclusão Produtiva e 

Enfrentamento a Pobreza, os Centros de Convivência para Idosos, os Serviços para 

crianças de 0 a 6 anos, que visem o fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de 

brincar, ações de socialização e de sensibilização para a defesa dos direitos das crianças, 

Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 24 

anos, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários, Programas de incentivo ao protagonismo juvenil, e de fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários, Centros de informação e de educação para o trabalho, 

voltados para jovens e adultos. Esses programas, conforme seus respectivos projetos visam 

garantir às famílias a convivência, socialização, acolhimento, promoção e integração no 

mercado de trabalho. 

 

1.4 O SERVIÇO SOCIAL NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
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O Serviço Social se caracteriza como uma profissão interventiva cuja atuação na 

Política de Assistência Social é constituída no decorrer da história como uma das principais 

áreas de intervenção do trabalho do assistente social. 

 Sposati et al (1995),  afirmam que o Estado é o maior agente produtor de 

desigualdades e, ao mesmo em tempo que ele agrava a condição de vida da população, ele 

passa a criar mecanismos com ações compensatórias, que são desenvolvidas de maneira 

direta ou indireta às camadas mais afetadas da sociedade. Dentre essas ações estão as 

políticas sociais, que muitas vezes surgem como ações paliativas. 

 Souza (2010), afirma que a CF/88 significou avanços no sentido da universalização 

e da garantia de direitos, se tornando ainda para o Estado um meio de buscar a superação 

das injustiças sociais acumuladas ao longo do tempo. 

Guerra (2007) parte da concepção de que o trabalho do assistente social se dá no 

processo de produção e reprodução das relações sociais podendo ser analisado com base 

nas necessidades das classes sociais que se concentram na sua intervenção. Para isso é 

necessário um conhecimento acerca da realidade para que o profissional por meio de sua 

atuação seja capaz de direcionar suas ações a fim de transformar a realidade posta 

materializando o projeto profissional construído ao longo da trajetória do Serviço Social. 

Para Martinelli et al (2008), o projeto profissional envolve valores, saberes, escolhas 

teóricas, práticas, ideológicas, políticas, éticas, normatizações acerca de direitos e deveres, 

com recursos organizativos, debates e investigações.  

Sendo assim reforça Guerra (2007), que é necessário um perfil profissional 

construído a partir de um consistente referencial teórico-metodológico que permita o 

tratamento crítico-analítico que abarque valores e princípios adequados a ética do trabalho 

profissional que irá efetivar a ação profissional por meio de um acervo técnico-instrumental. 

Para o CFESS/PR (2013), a Política de Assistência Social demanda dos profissionais 

o desenvolvimento da capacidade teórico-metodológica, técnico-operativa e ética-política 

para atuarem na execução e criação de políticas públicas, na construção e implementação 

de projetos, serviços e programas, e exige ainda, assídua colaboração na gestão, 

planejamento, monitoramento e vigilância social, sendo assim, suas competências vão além 

da mera execução das políticas.    

Portanto, o serviço social atua na perspectiva da garantia de direitos e luta junto a 

população usuária de seus serviços, tendo dentre suas competências profissionais a 

elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, bem como, na assessoria aos 

movimentos sociais e populares. (CFESS, 1993, p.44). Neste sentido, garantir direitos 

significa garantir políticas públicas que atendam às demandas existentes e que possibilitem 

a sua resolução.   
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2 A PRÁTICA INTERVENTIVA DO SERVIÇO SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS VOLANTE DE CASCAVEL /PR 

  

 A partir dos aspectos abordados no capítulo anterior, este capítulo tem por finalidade 

identificar a estrutura e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e do 

CRAS Volante de Cascavel/PR, bem como identificar os planos, programas e projetos do 

CRAS volante do município, através de uma breve apresentação da Secretaria Municipal de 

Assistência Social do Município de Cascavel e como o Serviço Social está inserido na 

secretaria, o papel do Centro de Referência de Assistência Social CRAS Volante de 

Cascavel na prestação do serviço de Proteção Social Básica mediante a prática interventiva 

do Serviço Social. 

 

2.1 A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 

 

 A Política de Assistência Social se inicia no Município de Cascavel no ano de 1994 

após a divisão da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social originando a Secretaria 

Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Ação Social (SEASO) através do decreto da 

Lei Municipal nº 2.462/94 de 22 de agosto de 1994. (CASCAVEL, 2014). 

Um ano após a criação da SEASO é fundado o Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS) que contou com a participação de trabalhadores desta política, de entidades 

de atendimento, usuários e organizações. Logo após sua criação, a SEASO ficou 

responsável pelos setores de Emprego e Mão de Obra; Assistência Social; Criança e 

Adolescente; Terceira Idade e Pessoa com Deficiência.  

Em 2002 ocorre uma mudança e a SEASO passa a ficar responsável apenas pelos 

setores de Criança e Adolescente e Comunidade, que englobava as áreas da família e 

idoso. Em 2005 após a aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) o 

município passa a aderir ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS) atuando em uma 

Gestão Plena, ou seja, o município é o responsável por gerir totalmente as ações de 

Assistência Social devendo cumprir as condições e requisitos das suas responsabilidades, 

contribuindo para o recebimento de incentivos da esfera nacional. 

A SEASO encontra-se atualmente em um departamento junto a Prefeitura Municipal 

de Cascavel/PR situada na Rua Paraná, nº 5000, Centro, e é o órgão gestor da Política de 

Assistência Social no Município.  

A definição e execução da Política de Assistência Social no município se articula à 

outras instituições sociais a fim de criar planos de execução, definir orçamentos, coordenar 

e organizar o SUAS em âmbito local, visando garantir a integralidade da proteção 
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socioassistencial à população ofertando os serviços de maneira territorializada e com 

qualidade conforme as normativas legais previstas na LOAS, PNAS (2004) e NOB/SUAS 

(2005). (MDS,2009).  

Dentre esses planos, destaca-se o Plano Municipal de Assistência Social do 

Município de Cascavel criado para regular, executar a Política de Assistência Social no 

município, e ainda, para planejar, realizar ações, estabelecer metas, procedimentos e 

métodos, conforme podemos ver em seu objetivo geral:  

 

planejar de forma estratégica a organização, regulação e execução 
da Política Municipal de Assistência Social no município de Cascavel 
para intervenção técnico-política, organizacional e financeira, 
conforme preconiza o Sistema Único de Assistência Social. 
(CASCAVEL, 2014, p. 39). 
 

Esses elementos do Plano Municipal visam a consolidação do SUAS, a elaboração 

do plano é uma ferramenta obrigatória de gestão que “orienta a intervenção antecedida por 

planejamento e racionalidade, ou seja, as respostas às necessidades e demandas sociais 

são planejadas”. (Plano Municipal de Assistência Social, 2014, p. 103). 

O plano significa um avanço e se “constitui enquanto espaço político de interlocução 

entre governo e sociedade civil na definição de metas e prioridades para o atendimento das 

necessidades levantadas”. (Plano Municipal de Assistência Social, 2014, p. 103). 

Para a execução da Política de Assistência Social, a Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Cascavel atualmente conta com o número total de trezentos e noventa 

e cinco (395) funcionários, sendo trezentos e três (303) servidores concursados, sete (07) 

servidores nomeados e oitenta e cinco (85) estagiários. Os servidores concursados somam 

um total de setenta e sete por cento (77%) Quanto ao nível de escolaridade desses 

profissionais, sessenta e três (63) são de nível fundamental, duzentos e vinte e seis (226) 

profissionais de nível médio e cento e seis (106) profissionais de nível superior. A Política de 

Assistência Social no município de Cascavel é coordenada diretamente pela Secretaria de 

Assistência Social e executada pela rede socioassistencial de Serviços, Programas, Projetos 

e Benefício governamental e não governamental. (CASCAVEL, 2014, p. 103). 

De acordo com o Plano Municipal de Assistência Social (2014), a estruturação formal 

da Secretaria Municipal de Assistência Social está configurada composta pelo: gabinete que 

contempla o Departamento de Assistência Social e as subáreas definidas como Divisões, 

sendo elas: Divisão de Proteção Social Básica que atua no gerenciamento dos Serviços, 

Programas, Projetos e Benefícios da área de Proteção Social Básica; Divisão de Proteção 

Social Especial que atua no gerenciamento dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 

da área de Proteção Social Especial; Divisão Administrativa e Financeira que atua no 
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gerenciamento de Recursos Humanos, Compras, Convênios e Prestações de Contas; e a 

Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social que atua na gestão da Informação, 

Monitoramento e Avaliação, Captação de Recursos e gestão de documentos; A Secretaria 

Executiva dos Conselhos está vinculada ao Gabinete, assessorando os Conselhos 

Municipais de Assistência Social; Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa 

Família; dos direitos da Criança e do Adolescente; dos Direitos do Idoso e dos Direitos da 

Mulher. Segue abaixo o organograma da Secretaria da Assistência Social: 

 

 

 

A organização da rede socioassistencial cumpre a diretriz de descentralização da 

Política de Assistência Social e a responsabilidade pela articulação com os serviços 

socioassistenciais governamentais e não governamentais é de responsabilidade dos CRAS 

e CREAS, conforme seus territórios de abrangência, bem como, a articulação com outras 
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políticas. Assim, Cascavel possui aproximadamente 300 mil habitantes, existindo 06 (seis) 

CRAS para atender a demanda municipal.  

 As instituições não-governamentais que fazem parte da Rede Socioassistencial do 

Município devem estar inscritas ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) para 

receberem recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e devem atender aos 

requisitos para terem direito a partilha dos recursos, devem também cumprir com suas 

responsabilidades. A partilha dos recursos será realizada conforme a atuação, essa foi uma 

proposta da SEASO que adotou critérios com o objetivo de equiparar o processo da divisão 

dos recursos. 

Seguindo as orientações do SUAS, os serviços e programas desenvolvidos pela 

SEASO foram reordenados conforme os níveis de proteção, dividindo-se em Proteção 

Social Básica e de Proteção Social Especial, nos interessa aqui um maior aprofundamento 

na PSB e nos serviços e programas ofertados pelo CRAS Volante que serão descritos no 

item a seguir. 

 

2.2 O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS VOLANTE  

 

Segundo o MDS (2009) o Centro de Referência de Assistência Social deve contar 

com uma equipe adicional para prestar serviços às famílias referenciadas em seu território 

de abrangência. A equipe volante é responsável por efetuar a busca ativa das famílias que 

vivem em regiões de difícil acesso, distantes da unidade física do CRAS, o principal 

programa a ser desenvolvido é o PAIF juntamente com os demais serviços de Proteção 

Básica. A equipe volante também é responsável por incluir as famílias no Cadastro Único, 

por realizar os devidos encaminhamentos para o acesso a renda, aos serviços da proteção 

especial e serviços de outros setores sempre que necessário.  

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), as 

equipes volantes são responsáveis por realizar o atendimento às famílias residentes em 

áreas de baixa densidade demográfica, com espalhamento ou dispersão populacional como 

áreas rurais, comunidades indígenas, quilombolas, calhas de rios, assentamentos, dentre 

outros. Para a implantação de uma equipe volante é necessário que o município tenha no 

mínimo um CRAS em funcionamento com território extenso para realizar os serviços 

socioassistenciais de proteção básica priorizando regiões em situação de extrema pobreza. 

Independente do porte do Município a equipe volante deverá ser composta por dois técnicos 

de nível superior sendo, um assistente social e um psicólogo e dois técnicos de nível médio.  

Uma das principais funções da equipe volante é a busca ativa que possibilita aos 

técnicos conhecer o território, pensar em ações e realizar um planejamento, as famílias que 
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se encontram em situação de extrema pobreza são priorizadas. Dessa forma, segundo as 

Orientações Técnicas do CRAS (2009) a busca ativa permite que os técnicos: 

 

 treinem o olhar de modo a perceber que cada atividade, contato ou 
ação intencional disponibiliza informações que, sistematizadas, 
constituem um diagnóstico social que contribui para a ação 
preventiva e para o planejamento de serviços necessários. (MDS, 
2009, p. 30).  
 

 O planejamento e a execução dos serviços levam essas famílias a acessarem à 

Política de Assistência Social e  possibilita o encaminhamento às demais políticas públicas.  

A PNAS (2004) prevê as seguranças (renda, acolhida, desenvolvimento da 

autonomia, convívio familiar e comunitário) que deverão ser realizadas também pelas 

equipes volantes.  

Os técnicos de nível superior da equipe volante tem como atribuições a realização de 

atividades do PAIF, SFCV, devem ofertar o SPB no domicílio para famílias com presença de 

pessoa idosa ou com deficiência, devem identificar famílias com perfil para acesso à renda, 

devem identificar situações de vulnerabilidade e risco social, devem repassar ao 

coordenador do CRAS necessidades locais ligadas ao SUAS, devem participar de reuniões 

periódicas com a equipe de referência do CRAS para planejamento e avaliação de 

resultados, devem participar de capacitações, devem registrar as informações sobre os 

atendimentos, encaminhamentos e acompanhamento às famílias, devem inserir informações 

sobre  interrupção  da suspensão da repercussão do benefício do Programa Bolsa família 

sempre que julgar necessário. As atribuições dos técnicos de nível médio são: o apoio à 

equipe técnica de nível superior nas funções administrativas, registro de informações, apoio 

a inclusão cadastral no Cadastro Único das famílias por meio do preenchimento do 

formulário, devem participar de reuniões de planejamento com a equipe, devem 

desempenhar a função de orientador social na oferta do SCFV. 

As ações e serviços executados pela equipe volante nos territórios deveriam contar 

com um espaço físico sempre que possível, visando garantir a privacidade no atendimento e 

espaço para a realização de atividades em grupo, no caso de não haver um espaço físico 

recomenda-se que parcerias com outros espaços públicos no território sejam realizadas, é 

de extrema importância o planejamento e a divulgação dos agendamentos nas comunidades 

garantindo a continuidade do serviço, é recomendado que o transporte da equipe volante 

seja feito por veículo próprio. Diferentemente de outros municípios, Cascavel não possui 

equipes volantes referenciadas a um CRAS, mas, conta com uma sede própria denominada 

CRAS Volante que presta atendimento à área rural.   
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2.3 O SERVIÇO SOCIAL NO CRAS VOLANTE DE CASCAVEL 

 

Em 2009 na Conferência Municipal de Assistência Social do Município de 

Cascavel/PR, a população residente na área rural propõe a implantação do CRAS Volante 

para descentralizar as ações da Política de Assistência Social na área rural. Visando 

compreender a área de abrangência do CRAS, no mesmo ano é realizado o Mapeamento e 

Diagnóstico da área rural, o CRAS Volante então é implantado e passa a prestar 

atendimento às famílias domiciliadas nos territórios localizados nas áreas de baixa 

densidade demográfica, com espalhamento ou dispersão populacional na área rural, dos 

distritos, comunidades rurais, acampamentos, assentamentos e reassentamento que 

contemplam uma extensão de 3.500 km. (CRAS VOLANTE, 2014). 

O CRAS Volante tem a responsabilidade de executar atividades referentes à Política 

de Assistência Social nos distritos do município de Cascavel. O CRAS Volante possui um 

total de aproximadamente 16 mil famílias a ele referenciadas e como a sede está localizada 

na área urbana a equipe se desloca aos distritos, conforme programação e planejamento 

mensal. (CRAS Volante, 2014). 

Para a efetivação do atendimento conta com dois veículos, uma Ducato, adaptados 

para uso de vinte pessoas (dez pessoas por veículo) espaço para o transporte do material a 

ser utilizado e uma camionete. Para executar os serviços, planos e programas, bem como 

todas as atividades, o CRAS Volante conta com uma equipe técnica e de apoio composta 

por uma coordenadora que é assistente social, três assistentes sociais, uma psicóloga, um 

técnico administrativo, três estagiárias de serviço social, três estagiárias de psicologia, dois 

motoristas, uma zeladora.  

A equipe do CRAS Volante atende às famílias, de maneira descentralizada, em sua 

área de abrangência, por meio de busca ativa, visitas domiciliares, encaminhamentos 

realizados pela rede, como a educação, saúde, pelos agentes comunitários de saúde, 

líderes comunitários, dentre outros. Atua nos grupos do SCFV para crianças, adolescentes e 

idosos, grupos socioeducativos do PAIF com freqüência semanal, quinzenal e mensal, além 

dos grupos de inclusão produtiva. Todas as famílias referenciadas devem ter um cadastro 

em formulário próprio, que é preenchido pelo profissional de referência, devendo para isso 

apresentar todos os documentos pessoais de todos os moradores da residência, este 

cadastro é posteriormente lançado no Sistema de Informatização da Rede de Serviços de 

Assistência Social (IRSAS6), do Município de Cascavel. (CRAS Volante, 2014). 

                                                           
6
 O Sistema de Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social – IRSAS é um instrumento 

gerencial que busca incrementar e facilitar o funcionamento da rede de serviços socioassistenciais 
criando mecanismos que possibilitam a integração destes serviços viabilizando a concretização, com 
eficiência e qualidade, da intersetorialidade, do trânsito de informações e da referência e 



29 

 

 

A equipe do CRAS Volante ainda desempenha atividades como campanhas 

socioeducativas, participação das reuniões mensais da rede, parcerias com o Setor de 

Inclusão Produtiva, com empresas privadas à fins de poder realizar encaminhamentos para 

vagas de empregos, oferece acesso ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC). Os Benefícios e Serviços desenvolvidos pela equipe do CRAS 

Volante estão respaldados na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009) 

sendo eles: PAIF, SCFV para crianças até 0 (zero) até 06 (seis) anos; SCFV para 

adolescentes de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos; SCFV para Idosos; Programa de 

Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à pobreza; Programa Federal de 

Transferência de Renda Bolsa Família; Programa Família Paranaense;  Programa Estadual 

Leite das Crianças; Benefícios Eventuais como:  Benefício Auxílio-Alimentação, Benefício 

Auxílio Natalidade, Benefício Auxílio Documentação Civil; Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com 

deficiência e idosas. (CRAS VOLANTE, 2014) 

Os assistentes sociais são responsáveis pela coordenação, execução e avaliação 

dos planos, programas e projetos desenvolvidos na instituição, como o PAIF, são 

responsáveis também por encaminhar providências, prestar orientação social a indivíduos, 

famílias, grupos e à população de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar 

recursos e fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Realizam 

planejamentos, organização e administração dos benefícios como, por exemplo, o auxílio 

alimentação, realizam estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e 

serviços sociais. Quando necessário realizam vistorias, perícias técnicas, pareceres e 

laudos periciais.  São responsáveis pelas visitas domiciliares, relatórios, cadastro e inclusão 

de famílias e indivíduos no IRSAS, bem como no Sistema de Informações do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SISC) do Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS), que é uma ferramenta de gestão do SCFV para a realização do acompanhamento e 

monitoramento de serviços executados pelos municípios, assim como apuração dos 

atendimentos realizados para fins de cofinanciamento federal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

contrarreferência, a partir de diferentes níveis de acesso dos operadores, garantindo o sigilo 
profissional e a integridade da identidade do usuário. (CASCAVEL, 2016). 
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3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 

Este capítulo trata das opções e procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa 

referente à obtenção, apresentação, análise e interpretação dos dados empíricos da 

pesquisa realizada no Centro de Referência de Assistência Social CRAS Volante do 

Município de Cascavel – PR com os técnicos da área de Serviço Social. 

 
3.1 ESTRUTURANDO A PESQUISA 
 
 Em busca da construção de uma nova realidade, como atividade básica da Ciência é 

a “pesquisa que alimenta a atividade do ensino e a atualiza frente à realidade do mundo”. 

(MINAYO, 1994, p. 17). Segundo essa mesma autora entende-se como metodologia “o 

caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”. (MINAYO, 1994, 

p. 16). A metodologia abrange o conjunto de técnicas para a construção de uma nova 

realidade juntamente com a criatividade do pesquisador. 

 A presente pesquisa é caracterizada como pesquisa de campo com o uso da 

abordagem qualitativa dos dados que para Neto (1996), o trabalho de campo não significa 

somente uma possibilidade de aproximação com aquilo que desejamos pesquisar, mas 

possibilita a criação do conhecimento partindo da realidade social presente no campo, além 

disso, a abordagem qualitativa dos dados da pesquisa possibilita um mergulho no mundo de 

ações, significados e relações humanas com o intuito de levar o pesquisador ao 

conhecimento da realidade. É preciso considerar a realidade vivenciada pelos participantes 

da pesquisa no momento da análise de suas respostas, a abordagem qualitativa permite 

compreender questões subjetivas que números não são capazes de traduzir conforme 

podemos ver: 

 
[...] ela responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 
a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. (MINAYO, 1994, p. 21-22). 

 
 Neste sentido, Minayo (1994) afirma que a pesquisa social quando tem a intenção 

de se aprofundar com a realidade, não pode ficar restrita apenas ao referencial 

quantitativo, sendo assim, a interpretação dos fenômenos e a atribuição de seus 

significados é entendida como básica em seu processo, ela não requer o uso de métodos e 

técnicas estatísticas porque permite um olhar muito mais abrangente. 
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  Dentro da abordagem qualitativa de pesquisa optou-se pelo método específico 

denominado “estudo exploratório” que é indicado quando o pesquisador deseja trazer um 

olhar mais amplo do objeto de estudo aproximando-o acerca de determinado fato. (GIL, 

2010).  

 Como técnica para a coleta de dados utilizou-se a entrevista e a observação. Para 

Gil (2010), a entrevista permite que o pesquisador e os sujeitos da pesquisa tenham uma 

interação maior de modo que na fala dos atores o pesquisador seja capaz de obter dados 

objetivos e subjetivos, as questões são previamente elaboradas com um roteiro a ser 

seguido, neste sentido Gil afirma que: 

 

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se 
apresenta frente ao investigado e lhe fórmula perguntas, com o 
objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação. A 
entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais 
especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma 
das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de 
informação. (GIL, 2010, p. 109). 

 

  A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizada nas ciências 

sociais, pois, quando utilizada como instrumento na investigação social, as informações 

colhidas servem como subsídio para atingir o objetivo proposto além de auxiliar na 

formulação de diagnósticos e orientações. (GIL, 2008).  

Na aplicação da técnica da entrevista o instrumental utilizado foi o questionário semi-

estruturado com a pretensão de conhecer e explorar o entrevistado sobre os conhecimentos 

que possuí sobre o tema proposto que, segundo Marconi e Lakatos “é uma forma de poder 

explorar mais amplamente uma questão. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser 

respondidas dentro de uma conversação informal”. (LAKATOS, 1999, p. 96). O questionário 

semi-estruturado contempla questões abertas e fechadas e permite que o pesquisador 

formule novas questões durante a entrevista.  

A observação é fundamental e está presente na pesquisa desmembrada em etapas 

referentes ao objeto observado, ao sujeito, as condições, aos meios e a organização dos 

conhecimentos utilizados para formular o que se espera obter com a observação. (BARTON; 

ASCIONE, 1984). 

Para Souza (2000) observar é perceber, é buscar compreender a realidade do objeto 

de trabalho percorrendo os caminhos precisos a fim de alcançar o objetivo proposto. A 

observação permite ao pesquisador notar situações, falas, emoções e gestos que não são 

possíveis de colher apenas com as respostas dadas pelos participantes no momento da 

pesquisa. A observação permite que o pesquisador tenha uma percepção daquilo que 
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muitas vezes não é exposto e que não se resume apenas em uma fala, ela é rica e 

abrangente trazendo melhor a realidade:  

 

[...] podemos captar uma variedade de situações ou fenômenos que 
não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que, observados 
diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais 
imponderável e evasivo na vida real. (NETO, 1996, p. 59-60). 

 

Na efetivação e registro dos dados obtidos pelo uso da técnica da observação 

utilizou-se como instrumentos o diário de campo; os relatórios de estágio; a Construção 

Aproximativa; o Relatório Anual Avaliativo do CRAS Volante e; o Plano de Ação do CRAS 

Volante de 2015.  

Os participantes da pesquisa foram os técnicos com formação em Serviço Social que 

atuam no CRAS Volante, sendo que uma técnica ocupa o cargo de coordenadora da 

unidade. Foram elaborados dois questionários para a entrevista sendo um direcionado para 

a coordenadora técnica em Serviço Social e o outro para os demais técnicos em Serviço 

Social. 

 Visando manter o cuidado com a identificação dos participantes entrevistados foram 

utilizadas na identificação dos mesmos, a letra “A” para a coordenadora/técnica em Serviço 

Social, “B”, “C” e “D” para os demais técnicos em Serviço Social participantes da equipe. 

 Os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa foram a submissão do 

projeto de pesquisa para aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Unioeste; 

posteriormente foi solicitado junto à Secretaria de Assistência Social do Município de 

Cascavel autorização para a realização da pesquisa no CRAS Volante; os técnicos em 

Serviço Social que atuam na unidade foram convidados a participar da pesquisa, após a 

aceitação a entrevista foi agendada, os dados foram obtidos, devidamente transcritos e 

analisados. 

É importante ressaltar que no decorrer da entrevista, visando garantir fidelidade do 

conteúdo das falas dos participantes da pesquisa, optou-se pelo uso do gravador mediante 

o consentimento dos entrevistados, obtido após a assinatura no Termo de Compromisso 

Livre e Esclarecido – TCLE. 

Para análise dos dados optou-se pela técnica da triangulação de Trivinos (1987). 

Esta técnica objetiva alcançar o máximo da descrição, explicação e compreensão do alvo de 

estudo, ela parte de princípios que afirmam que “é impossível conceber a existência isolada 

de um fenômeno social, sem raízes históricas, sem significados culturais e sem vinculações 

estreitas e essenciais com uma macro realidade social”. (TRIVINOS, 1987, p. 138). O uso 

desta técnica pressupõe que o interesse do pesquisador se dirija em primeiro lugar aos 

„Processos e Produtos‟ centrados no sujeito, em segundo nos „Elementos Produzidos‟ pelo 
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sujeito perante a sociedade, e por último aos „Processos e Produtos‟ originados pela 

estrutura socioeconômica e cultural que o sujeito está inserido.   

Ao término da pesquisa, o resultado será devolvido à unidade através da entrega de 

uma cópia impressa da monografia na sede do CRAS Volante e outra cópia em versão 

digitalizada para a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município. Os dados da 

pesquisa serão devolvidos aos participantes em reunião mensal na sede do CRAS Volante 

que será agendado com a assistente social coordenadora da unidade. 

 

3.2 CONHECENDO OS SUJEITOS DA PESQUISA E OS USUÁRIOS DA PRÁTICA 

INTERVENTIVA DO SERVIÇO SOCIAL NO CRAS VOLANTE 

 

Com o objetivo de conhecer um pouco sobre alguns aspectos do perfil dos 

participantes da pesquisa e dos usuários atendidos pelo CRAS Volante, foi realizado um 

levantamento de informações sobre os técnicos em Serviço Social que atuam no CRAS 

Volante e sobre os usuários atendidos. As informações sobre os técnicos foram obtidas no 

momento da pesquisa e os dados referentes aos usuários foram obtidos através do Sistema 

de Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social – (IRSAS). 

Os participantes da pesquisa são os técnicos com formação em Serviço Social que 

atuam no CRAS Volante de Cascavel-PR que somam um total de quatro (04) técnicos, 

sendo que um deles ocupa função de coordenador da Unidade. Três (03) dos participantes 

da pesquisa são do sexo feminino e um do sexo masculino. Para garantir o sigilo das suas 

falas, eles serão classificados como: Assistente Social “A” para a coordenadora, técnica em 

Serviço Social, Assistente Social “B”, Assistente social “C” e Assistente Social “D” para os 

demais técnicos em Serviço Social. 

O Assistente social “A” tem 39 (trinta e nove) anos, possui formação há 15 (quinze) 

anos em Serviço Social pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 

trabalhou como assistente social na União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 

Câncer (UOPECCAN), na Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC), na Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais (APAE), e como perito da Justiça Federal, atua no CRAS 

Volante desde o ano de 2011.  

 O Assistente Social “B” tem 29 (vinte e nove) anos, possui formação em Serviço 

Social há 8 (oito) anos pela Faculdade Educacional de Medianeira (FACEMED), atua no 

CRAS Volante há 02 (dois) anos e 6 (seis) meses, ao iniciar sua vida profissional sempre 

atuou na Política de Assistência Social. 

O Assistente Social “C” tem 29 (vinte e nove anos), possui formação em Serviço 

Social há 8 (oito) anos pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), já 
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atuou na Política de Educação, posteriormente começou atuar na Política de Assistência 

Social e está no CRAS Volante desde 2014. 

O Assistente Social “D” tem 31 (trinta e um) anos, possui formação em Serviço Social 

há 9 (nove) anos pela Universidade Estadual do Centro-Oeste  (Unicentro), sua atuação 

profissional foi sempre na Política de Assistência Social e está no CRAS Volante há 02 

(dois) anos e  4 (quatro) meses.  

Para uma melhor compreensão de quem são os usuários atendidos pela prática 

interventiva do Serviço Social no CRAS Volante abordaremos alguns aspectos dos usuários 

atendidos. Os dados foram obtidos por meio do IRSAS, o período adotado como referência 

é de 01/01/2014 a 31/12/15, optou-se por essas datas porque coincide com os anos que a 

pesquisadora estagiou na Unidade. 

 Neste período foram realizados pelo CRAS Volante 26.728 (vinte seis mil setecentos 

e vinte oito) atendimentos a 3.554 (três mil quinhentas e cinquenta e quatro) pessoas 

somando um total de 1.847 (hum mil oitocentos e quarenta e sete) famílias. 

O gráfico abaixo demonstra que o número de mulheres atendidas é de 2.130 (dois 

mil cento e trinta) e o número de homens atendidos é de 1.424 (hum mil quatrocentos e 

vinte e quatro), somando um total de 3.554 (três mil quinhentos e cinquenta e quatro 

usuários atendidos). As mulheres representam 60% (sessenta por cento) e os homens 40% 

(quarenta por cento) respectivamente. 

 

GRÁFICO 1 – SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social - IRSAS (2016) 

 

É possível perceber que a maioria dos atendimentos são prestados às mulheres, 

basicamente são elas que mais recorrem aos profissionais do CRAS Volante na busca de 

benefícios. 

60%

40%
FEMININO
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 Dentre os usuários atendidos 1.062 (hum mil e sessenta e dois) tem idade entre 0 

(zero) à 17 (dezessete anos), 2.019 (dois mil e dezenove) tem idade entre 18 (dezoito) a 59 

(cinquenta e nove) anos e 473 (quatrocentos e setenta e três) tem 60 (sessenta)  anos  de 

idade ou mais, dados estes, demonstrados no gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 2 – FAIXA ETÁRIA 

 

Fonte: Sistema de Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social - IRSAS (2016). 

 

Em relação a faixa etária podemos notar que a maioria dos usuários atendidos 

encontra-se entre as idades de 18 à 59 anos, fato este que pode ser justificado tendo em 

vista que o CRAS Volante executa o Serviço do PAIF por meio do atendimento grupal e, em 

média por ano, são executados 10 grupos, de acordo com relatório anual da Unidade.  

Quanto a renda desses usuários 574 (quinhentos e setenta e quatro) não informaram 

ou não possuem renda, 1.345 (hum mil trezentos e quarenta e cinco) recebem até 01 (um) 

salário mínimo, 1.629 (hum mil seiscentos e vinte e nove) tem como fonte de renda até 02 

(dois) salários mínimos e 6 (seis) usuários possuem renda maior que 02 (dois) salários 

mínimos, conforme demonstra o  gráfico abaixo: 
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GRÁFICO 3 – RENDA 

 

Fonte: Sistema de Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social - IRSAS (2016) 

 

Importante ressaltar que, de acordo com informações dos técnicos assistentes sociais, 

os usuários no momento da entrevista não informam o valor da renda por exercerem 

atividade laborativa na área rural ou não sabem repassar o referido valor e, ainda, acabam 

não repassando com receio em não ter acesso aos atendimentos do CRAS Volante. 

Em relação aos atendimentos prestados a esses usuários, no gráfico abaixo nota-se 

uma grande demanda pelos benefícios eventuais somando um total de 789 (setecentos e 

oitenta e nove). No período adotado como referência 335 (trezentos e trinta e cinco) 

pessoas foram inseridas no PAIF e 145 (cento e quarenta e cinco) receberam atendimento 

com os assistentes sociais: 
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GRÁFICO 4 – TIPOLOGIA DE ATENDIMENTO 

  

Fonte: Sistema de Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social - IRSAS (2016) 

 

 Dentre os benefícios eventuais destaca-se que o CRAS Volante realiza 

atendimentos voltados a auxílio natalidade, auxílio alimentação e documentação civil, sendo 

que podemos considerar que a maior procura se refere à este, onde são realizados os 

seguintes encaminhamentos: solicitação de 2ª via de Certidão de Nascimento, Casamento e 

Óbito, assim como encaminhamento de Registro Geral, documentos estes necessários e 

fundamentais para que o usuário tenha acesso à outros serviços e benefícios. 

Os usuários atendidos pelo CRAS Volante, segundo os participantes da pesquisa, 

são famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. A fala do Assistente Social “A” 

frisa que “[...] essa vulnerabilidade não é necessariamente em relação financeira” [...] 

“Acredito que os usuários da Política de Assistência da área rural eles têm a falta de acesso 

às outras politicas públicas”. (AS. ”A”).  

 A fala do assistente social “A” vai de encontro com a compreensão de Colin e 

Pereira (2013), onde que para as autoras, as situações de vulnerabilidade perpassam o 

sinônimo de ausência de renda ou situação de pobreza, elas podem ser em decorrência do 

transcurso de vida, das dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência, ausência de 

acesso às políticas públicas, discriminações, e a falta de infraestrutura.  

Os atendimentos são prestados às pessoas de todas as idades. Cada distrito 

atendido possui usuários com suas características próprias, alguns são moradores de áreas 

de ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e em outros distritos os 

usuários são trabalhadores rurais, funcionários de fazendas, pequenos agricultores. Devido 

a essas características próprias dos usuários da área rural que se encontram em uma 
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dinâmica diferente dos usuários da área urbana, três participantes da pesquisa concordam 

que esse usuário necessita de um atendimento diferenciado por entenderem que na área 

rural alguns hábitos e costumes são diferentes, existe outra cultura distinta da cultura urbana 

onde as perspectivas dos usuários são outras. Neste sentido, “o assistente social é 

desafiado a trabalhar com a diversidade cultural, regional e social [...]” (CRESS/PR, 2013, 

p.23). A identidade desses usuários deve ser respeitada, por meio da fala do Assistente 

Social “C” podemos observar esse cuidado na realização dos atendimentos: 

 

“[...] a gente tem que ficar atento às visões de mundo que cada 
pessoa tem, que cada grupo, cada comunidade tem, então a visão 
de mundo de quem mora na cidade é uma e a visão de mundo de 
quem mora na área rural também é outra e ai tomar um pouco de 
cuidado pra não levar ou levar uma cultura urbana pra área rural, as 
vezes desrespeitando o modo que eles tem de viver, o modo que 
eles tem de encarar as coisas”. (AS .”C”). 
 

Já o Assistente Social “D” emite outra opinião, seu entendimento é o de que não 

existe diferença entre o usuário da área urbana e da área rural, “Não acho que ele precise 

de atendimento diferenciado, mas ele precisa de formas diferentes de acesso diferenciadas 

sim” (AS. ”D”), essa consideração de que o atendimento pode ser o mesmo se justifica para 

esse profissional pela sua compreensão de que as demandas trazidas pelos usuários da 

área urbana e da área rural são as mesmas: 

 

“[...] eu vejo que a diferença é essa, é na forma de acesso mas, não 
vejo também diferença em relação ao usuário da área urbana em 
nada nesse sentido porque as demandas são as mesmas não tem 
nada de diferente, talvez porque as pessoas tenham aquela idéia 
equivocada no início de quem trabalha e vive na área zona rural 
trabalha na zona rural e não acontece muito isso não, então eles 
acabam sendo parecidos com o trabalhador da área urbana nesse 
sentido pra mim”. (AS. “D”). 
 

Segundo a Resolução nº 109 que trata da Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais de 2009, o CRAS realiza atendimento às famílias em situação de 

vulnerabilidade social e àquelas residentes em territórios de baixa densidade demográfica e 

dispersão populacional como é o caso das áreas rurais, assentamentos, calhas de rios, 

dentre outros. Para o atendimento a esta população é possível a implantação de equipes 

volantes ou CRAS itinerantes.  

Neste sentido, ao observarmos a realidade vivenciada pelos usuários da área rural 

de Cascavel atendido pelo CRAS Volante, entendemos que mesmo que as demandas 

sejam semelhantes as dos usuários da área urbana, o usuário da área rural ainda encontra 

maiores dificuldades. Os distritos do município de Cascavel estão localizados em regiões 
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distantes da área urbana e as suas respectivas comunidades ainda mais, sendo possível 

considerar que algumas famílias se encontram em situação de isolamento. O acesso à 

alguns serviços básicos como o transporte público por exemplo, é precário, e além disso as 

condições econômicas dos usuários nem sempre permitem que eles se desloquem até o 

centro urbano. Os técnicos nem sempre conseguem atender as novas demandas no 

momento em que elas surgem, o que acaba demandando mais tempo para o retorno ao 

usuário, conforme podemos observar na fala do assistente social “D”: 

 

“[...] o usuário não pode vir até nós porque muitas vezes não pode, 
ele não tem possibilidade de transporte, ou porque não tem dinheiro, 
ou porque não tem o transporte público onde ele está, então ele 
acaba tendo que aguardar nós irmos até lá e nós muitas vezes temos 
vários locais pra ir, então, de cara eu já não posso das vezes que a 
demanda se apresenta ir lá no mesmo momento, então acaba tendo 
uma demora de atendimento muitas vezes por conta disso mesmo 
com a equipe sendo completa”. (AS. ”D”). 
 

Para melhor organização dos atendimentos, a equipe realiza planejamento mensal. 

Entretanto, no decorrer do mês surgem novas demandas que, na maioria das vezes, são 

encaminhadas pela assistente social da Unidade de Saúde do distrito. Assim, dependendo 

da urgência, o assistente social procura reorganizar o planejamento para efetuar o 

atendimento por meio de visita domiciliar. 

Os usuários da área rural, muitas vezes, não sabem aonde buscar informações, ou 

não se sentem preparados para isso. Além das escolas e das Unidades de Saúde de cada 

distrito, os outros serviços não estão presentes como na área urbana, sendo assim, o 

Assistente Social “A” ressalta que o CRAS Volante muitas vezes é a principal fonte de 

informação para esse usuário: 

 

   “Pela cultura da área rural mesmo o que acontece é que eles são um 
pouco mais reservados que o pessoal da área urbana e ai a gente 
acaba indo atrás e atendendo demandas que às vezes, e orientando 
coisas que nem é da Política de Assistência mesmo porque eles não 
têm acesso a essas informações e mesmo pela situação de 
isolamento da área rural, que é especifica da área rural”. (AS. ”A”). 

 

Portanto, ainda que os serviços executados pelos CRAS na área urbana e na área 

rural sejam os mesmos, as características dos usuários são distintas e os profissionais 

devem levar em conta a realidade encontrada. Em seu cotidiano profissional mediante a 

realização da sua prática interventiva, muitas vezes as orientações prestadas aos usuários 

perpassam ao âmbito da assistência social. Nota-se a efetivação das competências 

profissionais tratadas na Lei nº 8.662 de 7 de junho de 1993, em seu artigo 4º,  inciso III que 
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dispõe que ao assistente social cabe sempre que necessário “encaminhar providências, e 

prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população”. (CFESS, 1993, p. 44).    

 

3.3 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CRAS VOLANTE 

 

Segundo Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), o ambiente 

físico do CRAS deve ter espaço para recepção, salas de atendimento individualizado, salas 

de atividades coletivas e comunitárias, salas administrativas, banheiros, boa iluminação, 

ventilação, conservação, privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade em todos os 

ambientes de acordo com as normas da ABNT. A sede do CRAS Volante encontra-se no 

centro do Município de Cascavel em um imóvel alugado, sua estrutura conta com recepção, 

cozinha, almoxarifado, banheiros, área de serviço, sala de atendimento, sala de espera, sala 

para equipe técnica, sala de reunião, sala privativa para coordenação e garagem. 

 

“A nossa estrutura ela é alugada e eu vejo que por ela ser alugada 
ela é melhor que aqueles serviços, aqueles CRAS que tem espaço 
próprio. Porque os outros CRAS, eles foram projetados em um 
espaço muito pequeno então não tem espaço pra equipe como um 
todo”. (AS. “A”). 
 
 

 A equipe do CRAS Volante é composta por 14 pessoas, a estrutura contempla um 

espaço confortável para todos, “pra nossa estrutura aqui na área urbana como sede eu 

acredito que é satisfatório, é um espaço grande, bastante salas”. (AS. “C”). Em decorrência 

das situações apresentadas quanto ao acesso à área urbana é possível identificar que 

poucos usuários se deslocam até a unidade e quando isso ocorre as salas de atendimento 

dos assistentes sociais garantem a privacidade durante o atendimento.  

 Uma adequação precisa ser realizada na estrutura física da unidade, ela se refere à 

acessibilidade, a entrada e os banheiros que não são adaptados, “Nós temos a questão de 

acessibilidade que talvez na entrada somente seria necessário uma mudança”. (AS. ”D”). 

Neste sentido, as Orientações Técnicas do CRAS (2009) reforçam a necessidade de 

acessibilidade para os usuários conforme podemos ver: 

 

O imóvel do CRAS, seja alugado, cedido ou público, deve assegurar 
a acessibilidade para pessoas com deficiência e idosas. Constitui 
fator relevante para a escolha do imóvel a possibilidade de 
adaptação de forma a garantir o acesso a todos os seus usuários. 
(MDS, 2009, p. 48). 
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A implantação do CRAS Volante ocorreu em 2009 e está neste endereço há, 

aproximadamente, 03 (três) anos e essa adaptação referente à acessibilidade ainda não 

ocorreu. Sendo assim, a unidade precisa se adequar às normativas ligadas à garantia de 

acessibilidade conforme prevê os principais instrumentos reguladores como o Decreto nº 

5.296/04, que regulamenta as leis nº 10.048/200 e nº 10.098/2000 e a norma técnica ABNT 

NBR 9050:2004. As Orientações Técnicas do CRAS (2009) recomenda que além da 

acessibilidade, a Unidade contemple a existência de dois banheiros sendo um feminino e 

outro masculino. A sede do CRAS Volante conta com 03 (três) banheiros, porém, nenhum 

deles está adaptado ainda, mas um deles é de uso exclusivo dos usuários.  

Podemos considerar que na área rural os espaços cedidos para realização das 

atividades também se referem à estrutura física.  Por não ter uma sede própria na área rural, 

o CRAS Volante precisa fazer parcerias nos distritos com escolas, Unidades de Saúde, 

igrejas, salões comunitários, subprefeituras, dentre outros: 

 

O MDS recomenda que os serviços e ações executados por equipes 
volantes disponham de em um espaço físico no território que garanta 
a privacidade no atendimento, espaço para realização de atividades 
em grupo, com acessibilidade. Este local pode ser próprio ou fruto de 
parceria com outros espaços públicos existentes no território. (MDS, 
2014, p.13). 
 

  Os assistentes sociais das Unidades de Saúde, por meio de uma parceria, muitas 

vezes emprestam sua sala de atendimento para os assistentes sociais do CRAS Volante, “O 

tempo todo a gente precisa desses parceiros pra poder fazer de forma adequada nosso 

trabalho minimamente”. (AS. “B”). Nem sempre esses espaços cedidos são adequados, 

alguns espaços são precários e não contam com um espaço privativo para atendimento 

individual, não possuem banheiro, muitas vezes não tem nem água e luz, “[...] os espaços 

da área rural nem sempre é dos mais apropriados”. (AS. ”C”), porém, isso não impede que 

os atendimentos sejam realizados, os profissionais estão sempre buscando uma forma de 

atender os usuários da melhor maneira possível, mesmo porque, essas dificuldades 

encontradas fazem parte da realidade da área rural, carente ainda de maiores 

investimentos.  

3.4 ARTICULAÇÃO DO CRAS VOLANTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS POLÍTICAS DO MUNICÍPIO 

 

 Na articulação com a Secretaria Municipal de Assistência Social o CRAS Volante é 

um serviço da Proteção Social Básica que faz parte da Política de Assistência Social 

integrado à rede socioassistencial.  
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Na relação com as demais políticas do município, a maior articulação é com a 

Política de Saúde. As assistentes sociais e as Agentes Comunitárias de Saúde das 

Unidades de Saúde realizam uma parceria muito boa com a equipe do CRAS Volante, além 

de ceder o espaço físico como foi descrito no item anterior, devido à proximidade com a 

população rural, muitas demandas identificadas são encaminhadas para os profissionais do 

CRAS Volante:   

“A nossa maior articulação enquanto CRAS Volante é com a Política 
de Saúde porque sem as unidades de saúde do interior a gente não 
ia conseguir trabalhar, mas as outras políticas que a gente acaba 
chamando atenção deles e convidando pra participar de algumas 
atividades no interior até pra acessar a rede e pra própria população 
do interior conhecer eles”. (AS. “A”). 
 

 Sempre que possível a equipe do CRAS Volante convida profissionais de outras 

políticas para realizarem algumas atividades com a população da área rural. Esses 

profissionais abordam diversos temas e levam informações à população sobre a política que 

atuam. Essa parceria é fundamental, pois, por meio dela os usuários acabam acessando as 

demais políticas, desse modo, essa articulação visa “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”. (BRASIL, 2004, p. 33).   

 

3.5 ARTICULAÇÃO E AÇÕES DO CRAS VOLANTE COM A COMUNIDADE RURAL LOCAL 

 

A articulação do CRAS Volante com a comunidade rural local é constante e 

necessária para o trabalho da equipe, “essa articulação ela se dá o tempo todo, por meio de 

atendimentos, grupos, visitas domiciliares”. (AS. “B”). 

As ações referentes aos serviços desenvolvidos pelo CRAS Volante com a 

população da área rural são iguais às ações dos demais CRAS da área urbana, dentre as 

principais destacam-se o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) que 

contempla 10 (dez) grupos e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, esses 

dois serviços são prioritários e “dentro dessas ações conseguimos desenvolver através de 

várias formas. O atendimento normal que é o atendimento planejado, o atendimento 

espontâneo, reuniões, visitas domiciliares”. (AS. ”D”).  

Quanto a forma de organização da equipe do CRAS Volante, é possível identificar 

uma constante preocupação com a organização. Os profissionais realizam mensalmente 

uma reunião de equipe multidisciplinar onde é elaborado o planejamento de todas as 

atividades e ações a serem desenvolvidas no decorrer do mês. “Desta forma, o trabalho 

interdisciplinar, além de agregar, experiências, resulta em uma atuação muito mais eficiente 
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e efetiva extremamente fundamental para atingir objetivos [...]”. (CRES/PR, 2013, p. 17).  

Sendo assim, são divididas as responsabilidades e as tarefas para cada membro da equipe, 

sendo que a execução dos serviços é realizada conforme as atribuições de cada 

profissional: 

 

“[...] é tudo muito bem organizado mesmo porque nós temos só dois 
veículos e a equipe tem que se organizar para fazer as atividades no 
interior. Então cada técnico tem a sua rotina de trabalho e sabe o que 
vai fazer de acordo com o calendário, às vezes algumas coisas são 
mudadas porque são necessárias, principalmente a realização da 
visita familiar”. (AS. “A”).  
 

Durante a materialização do planejamento das atividades novas demandas vão 

surgindo, mas, nem sempre é possível atender de imediato as novas ocorrências, sendo 

necessário em alguns momentos o remanejamento das atividades. Neste sentido, os 

assistentes sociais tem autonomia quanto à organização do seu cotidiano profissional e na 

forma como vão desenvolver sua intervenção, sendo assim: 

 

A definição das estratégias e o uso dos instrumentais técnicos devem 
ser estabelecidos pelo próprio profissional, que tem o direito de 
organizar seu trabalho com autonomia e criatividade, em 
consonância com as demandas regionais, específicas de cada 
realidade que atua. (CFESS, 2013, p. 24). 

 

Segundo o CFESS (2013), muitas demandas que surgem de modo emergencial 

necessitam de cautela no momento da intervenção para que, os profissionais não caiam em 

uma atuação que possa vir a caracterizar o trabalho da equipe do CRAS como um „grande 

plantão de emergências‟ realizando apenas atendimentos circunstanciais a indivíduos, 

grupos ou famílias. 

Segundo CRESS/PR (2013), o acúmulo de demandas é um dos desafios presentes 

no dia a dia do profissional, sem contar a distinção entre a quantidade ofertada de serviços, 

programas, projetos, benefícios além da demanda apresentada pelos usuários. 

Em relação a demanda reprimida na área rural, os técnicos consideram que 

conseguem atender o que chega até eles, “então quando acontece algumas identificações 

dessas demandas a gente vai até essas famílias, até os endereços, a princípio as 

demandas que chegam até nós”. (AS. “C). Conforme mencionado anteriormente, muitos 

encaminhamentos para a equipe do CRAS Volante chegam por meio das Unidades de 

Saúde o que facilita e contribui para o atendimento, conforme podemos observar na fala do 

assistente social coordenador:  
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“facilita para nós o fato de ter essa parceria com a Unidade de 
Saúde, com as Agentes Comunitárias de Saúde que vão às casas de 
todas as pessoas e as demandas mais preocupantes, mais urgentes 
elas acabam trazendo pra nós e a gente faz o atendimento”. (AS. 
“A”).  

 

Dentro dessas ações planejadas e espontâneas que surgem, muitas vezes ocorrem 

mudanças no planejamento das atividades, a equipe precisa informar os usuários e para 

isso, necessita de uma boa articulação com a comunidade rural local. A articulação envolve 

desde ações realizadas por meio dos grupos até o simples contato telefônico com os 

usuários. Alguns usuários são referência nos distritos, quando necessário, os técnicos em 

Serviço Social entram em contato telefônico com eles que, posteriormente repassam os 

recados a serem dados aos demais usuários, “[...] sempre tem muito contato com as 

pessoas que tem telefone fixo, esses usuários eles nos auxiliam mandando recado, 

trazendo recado, emprestando o telefone para os outros usuários que não tem”. (AS. “D”). O 

telefone celular nem sempre funciona na área rural, poucos usuários tem telefone fixo em 

casa, então esses usuários acabam se tornando referência e auxiliando no trabalho da 

equipe. 

 Visando a segurança de sobrevivência dos usuários em determinados momentos, as 

famílias que necessitam e atendem aos critérios exigidos são inseridas em programas de 

transferência de renda como o Programa Bolsa Família, “o recebimento do benefício está 

atrelado ao sistema de condicionalidades nas áreas das políticas sociais e de Saúde, 

Educação e Assistência Social. As condicionalidades devem ser cumpridas pelas famílias 

beneficiárias”. (CRESS/PR, 2013, p. 27), dessa forma o acompanhamento familiar é uma 

das ações realizadas com freqüência pelos técnicos em Serviço Social do CRAS Volante, 

conforme podemos ver:  

 

“[...] a questão de acompanhamento familiar de beneficiários do 
Bolsa Família, visitas para identificar situações que levaram a 
descumprimento de condicionalidades que daí muitas vezes a família 
acaba tendo o benefício, o Bolsa Família bloqueado ou suspenso”. 
(AS. “C”).  
 

O acompanhamento familiar segundo Colin e Pereira (2013) segue ao lado da 

provisão da segurança de renda e corresponde ao sistema de intervenções a serem 

desenvolvidas de maneira continuada pelos serviços do SUAS, proporcionando às famílias 

um espaço de escuta e reflexão sobre seu modo de vida. 

Além do acompanhamento familiar ocorrem também “orientações coletivas, 

orientações acerca do descumprimento e cumprimento de condicionalidades do Bolsa 

Família”. (AS. “D”).  Esse acompanhamento ocorre por meio das visitas domiciliares, 
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instrumento que deve ser utilizado com cautela, “pois, significa adentrar no espaço privado 

das pessoas, das famílias”. (BACKX, FILHO, SANTOS, 2012, p. 27). 

Para Sarmento (2012), quando o assistente social inicia o contato com os usuários 

estabelece uma relação fruto das relações sociais de produção, esse relacionamento é uma 

ação profissional dotada de intenção de mediações, neste sentido, a visita domiciliar permite 

ao profissional uma ótica mais aprofundada acerca da realidade, conforme demonstra a fala 

do assistente social “C”: 

 

“além daquilo que a pessoa relata a gente consegue ter uma visão 
um pouco mais ampliada daquilo que não é dito também, 
características do domicílio, características do grupo familiar, 
algumas relações de vínculos que existem entre a família que as 
vezes não se diz mas a gente consegue em algumas situações 
perceber”. (AS. “C”).     

 

 A visita domiciliar e, as diversas ações realizadas pelos técnicos em serviço social, 

bem como outras estratégias de intervenção, devem estar sempre em consonância com os 

objetivos, diretrizes e competências profissionais, visando a integração social dos usuários e 

aumentando suas potencialidades para o enfrentamento das desigualdades sociais. Porém, 

é um longo caminho a ser percorrido, pois os profissionais ainda se defrontam com vários 

desafios e dificuldades no atendimento à população rural. 

 

3.6 DESAFIOS E DIFICULDADES NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL 

REFERENCIADA AO CRAS VOLANTE 

 

O Município de Cascavel conta com aproximadamente 3.500 km de estradas rurais, 

é um território extenso que contempla vários distritos. Três técnicos em serviço social do 

CRAS Volante realizam atendimento à essas regiões que estão divididas por território, 

sendo cada técnico responsável por determinada área de abrangência. 

 Para a realização desse atendimento as principais dificuldades encontradas pelos 

técnicos da equipe são em relação à distância, às condições das estradas rurais, a questão 

do clima, as falhas existentes na articulação com a rede e demais serviços, assim como a 

falta de estrutura física nas comunidades para realização dos atendimentos. 

Devido às condições das estradas, o tempo gasto para chegar até o usuário acaba 

se tornando maior. Entretanto, se as estradas fossem de melhor qualidade o deslocamento 

seria mais rápido. As estradas rurais do Município se encontram em condições precárias, 

quando ocorrem os períodos chuvosos fica ainda mais difícil transitar por elas, apenas um 

dos veículos utilizados pela equipe volante é próprio para transitar em estradas de terra, o 
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outro não e, algumas vezes nem esse veículo consegue transitar por elas. Em decorrência 

disto a equipe não consegue realizar o trabalho naquele dia “Já aconteceu várias vezes de a 

gente cancelar uma das atividades porque somente um dos carros ia conseguir ir pra área 

rural [...] A gente depende muito do tempo, da questão climática para as nossas atividades”. 

(AS. ”B”). Quando ocorrem essas adversidades muitos atendimentos precisam ser 

reagendados, a equipe precisa estar sempre se adaptando à essas questões que interferem 

na realização do trabalho.   

A distância também interfere na questão dos encaminhamentos, nem sempre o 

usuário consegue dar seqüência no encaminhamento recebido, isso pode se dar pela 

dificuldade de sair da área rural, pela falta de transporte ou pela falta de condição 

econômica para esse deslocamento conforme mencionado anteriormente, “o problema é o 

mesmo, mas é uma via de mão dupla tanto pra gente levar o atendimento pra ele, quanto 

pra ele buscar outros atendimentos, não só o nosso mas de toda a rede”. (AS. “D”).  

Muitas famílias residem em áreas afastadas dos distritos, poderíamos considerar que 

algumas famílias encontram-se em situação de isolamento, muitas não possuem nenhum 

meio de transporte para sua locomoção, “são várias situações que a gente já se deparou, de 

pessoas virem a pé 18, 20 KM para poderem receber atendimento ou vir buscar a cesta 

básica”. (AS. “B”).   Para os técnicos em Serviço Social chegarem até essas famílias mais 

afastadas a equipe demanda mais tempo para o deslocamento, geralmente as Agentes 

Comunitárias de Saúde acompanham os técnicos do CRAS Volante até essas famílias, essa 

parceria contribui com o trabalho da equipe, mas por outro lado muitas vezes elas precisam 

deixar de lado seus afazeres para acompanhar os técnicos em Serviço Social. 

Os técnicos consideram que algumas dificuldades vão além das encontradas na área 

rural, se estendem à rede de serviços, “eu penso que a principal dificuldade que a gente tem 

daí não seria somente na área rural, mas a articulação com os serviços mesmo”. (AS. “C”).  

A intersetorialidade e o trabalho em rede devem ampliar e viabilizar o acesso aos direitos, à 

política de educação, saúde, trabalho, renda, dentre outros: 

  

“A questão da efetivação dos direitos sociais é essa questão da 
articulação mesmo com a rede, com outros serviços, porque o 
profissional na verdade, o assistente social, ele não trabalha sozinho, 
ele precisa também de outros profissionais e além de precisar de 
outros profissionais ele precisa também de outros profissionais de 
outras áreas”. (AS. “C”). 
 

Existem muitas demandas na área rural que são referentes a vários tipos de 

serviços, e o que pode ser observado é que pouco se evolui. A equipe do CRAS Volante, 

dentre as formas de articulação, realiza, conforme normativas, nos distritos as Pré-

Conferências de Assistência Social, onde se fazem presente a comunidade local, 
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representantes da saúde, educação, que elencam propostas de melhorias, sendo que estas 

são encaminhadas para a Conferência Municipal de Assistência Social e, posteriormente, 

Conferência Nacional. As demandas se referem à falta de investimento em diversas 

políticas, e poucos avanços ocorreram na área rural, conforme podemos observar na fala do 

assistente social “A” coordenador: 

 

“Eu acho que o profissional de Serviço Social, nós principalmente do 
CRAS Volante a gente se frustra muito porque eu tenho percebido 
nesses quatro anos a frente do CRAS, acompanhando 
principalmente as Conferências de Assistência, então nós realizamos 
as Pré-Conferências descentralizadas, então de dois em dois anos 
nós fazemos no interior e a gente vê que aquelas propostas que 
foram feitas lá em 2009, 2010, 2011, quando eu entrei, elas ainda 
não foram efetivadas porque as demandas não dependem só Política 
de Assistência Social, dependem de outros serviços, de outras 
políticas e que a gente não vê um resultado efetivo”. (AS. “A”). 
 

  
Diante disso, é possível identificar que a omissão do Estado, na efetivação das 

políticas públicas, está presente em todo território nacional mesmo com todos os avanços 

obtidos. Os serviços precisam ser expandidos e consolidados, a realidade vivenciada pelos 

usuários deve ser a garantia do acesso pleno a todos os direitos sociais.   

 

3.7 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO CRAS VOLANTE 

 

As contribuições do Serviço Social na vida dos usuários ocorrem de diferentes 

formas, ela “requer o fortalecimento de uma intervenção profissional crítica, autônoma, ética 

e politicamente comprometida com a classe trabalhadora e com as organizações populares 

de defesa de direitos”. (CFESS, 2013, p. 4). 

As formas de contribuição se dão desde a inserção dos usuários nos serviços 

ofertados, até o acesso e efetivação aos direitos sociais. 

Essa contribuição deve estar sempre norteada de acordo com princípios do Código 

de Ética do Profissional do Assistente Social, que trata no seu 1º princípio o 

“reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela 

inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais” (CFESS, 

1993, p. 23).   

Dentro das competências da Política de Assistência Social, muitos direitos são 

efetivados por meio da intervenção dos técnicos em Serviço Social do CRAS Volante. Os 

usuários muitas vezes chegam até os assistentes sociais apresentando apenas uma 

demanda, porém, no decorrer do atendimento, os profissionais podem identificar outras, não 
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mencionadas diretamente, “você muitas vezes tem que visualizar tudo que é possível de 

acesso de direito que esse usuário pode ter”. (AS. “D”). Neste sentido, os profissionais 

buscam realizar todos os encaminhamentos possíveis para que o usuário supere a condição 

de vulnerabilidade vivenciada. 

Algumas situações em particular devido a diversos fatores ficam pendentes. Assim, 

com o objetivo de solucionar essas questões, a equipe do CRAS Volante busca estratégias, 

uma delas é o evento „Justiça no Bairro‟, que conforme descrito no site do Tribunal de 

Justiça do Paraná, é realizado uma vez ao ano. Este Programa conta com estrutura do 

Núcleo de Conciliação das Varas de Família de Curitiba que desenvolve atendimento 

jurídico descentralizado junto à população de baixa renda no sentido de garantir-lhe o 

efetivo exercício da cidadania. Para a execução deste Programa ocorre a parceria com 

poder público como um todo, entidade privadas, profissionais voluntários, estudantes e 

outros parceiros. 

 Os técnicos em Serviço Social identificam, encaminham e acompanham aqueles 

usuários que podem ter suas questões resolvidas nesse evento. Os resultados são 

positivos, a maioria das questões é solucionada, “[...] esse ano pela Justiça no Bairro nós 

conseguimos regularizar os documentos dela e também dos filhos dela, e até o menino de 

12 anos falou assim: „agora eu tenho documento‟”. (AS. “A”).  Essa situação mencionada 

pelo assistente social coordenador “A” em especial, significou para a equipe uma grande 

conquista devido às circunstâncias em que se encontrava essa família. Isso nos permite 

notar uma intervenção dos assistentes sociais segundo pautada na luta pela defesa e 

reafirmação dos direitos e das políticas sociais. (CFESS, 2013). 

Os técnicos em Serviço Social do CRAS Volante, mediante a prática interventiva, 

consideram sua contribuição à promoção e acesso aos direitos sociais, “em relação a minha 

prática interventiva eu acredito sim na possibilidade de alcançar os direitos sociais por mais 

que se tenha dificuldades”. (AS. “B”).   

Conforme mencionado anteriormente, eles relatam que existem limitações em sua 

atuação e demandas que não competem à respectiva política de Assistência Social, porém, 

dentro dos limites postos, conseguem sim alcançar a efetivação de alguns direitos sociais: 

 

“Eu acredito que sim, dentro dos limites do nosso trabalho, da nossa 
profissão, a gente acaba contribuindo e promovendo o acesso a 
alguns direitos [...] não tem como dar conta responder pelas outras 
políticas, nós temos que responder pela nossa, mas eu acredito sim, 
dentro daquilo que é possível e que os profissionais, principalmente 
os nossos, a equipe do CRAS Volante ela é muito comprometida”. 
(AS. “A”). 
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O assistente social “B” levanta uma questão importante, ele ressalta que antes de 

2009 não existia o CRAS Volante, esse fato remete-nos a pensar como ocorria o 

atendimento à essa população rural anteriormente: 

    

“Se hoje minimamente apesar das dificuldades a gente está 
conseguindo chegar nos usuários, como era antes? Então eu 
acredito sim que melhorou muito, que avançou muito a Política de 
Assistência Social”. (AS. “B”).   

 

Neste sentido, é possível identificar que a implantação do CRAS Volante resultou em 

um grande avanço, o que pode ser identificado no Plano de Ação Anual de Atividades do 

CRAS Volante (2015) tendo como uma das metas a implantação de mais uma equipe 

volante. 

Como descrito anteriormente, o CRAS Volante se tornou referência para a população 

rural que considera a equipe como sua fonte de informação. A Lei 8.662 de 7 de Junho de 

1993 dispõe no parágrafo 4º, artigo V que o assistente social deve “orientar indivíduos e 

grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer o uso 

dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos”. (CFESS, 1993, p. 45). 

As dúvidas e a busca de informações pelos usuários da área rural são diversas, um 

exemplo dado pelo assistente social “C” se refere a questão habitacional: 

 

“[...] a questão da habitação rural, se a gente tem uma situação, a 
gente vai buscar informações, se é possível incluir a família no 
programa de habitação rural, e a sua moradia é precária e a gente 
sabe que existe esse programa habitacional, a gente vai buscar 
informações e depois levar essa informação até a pessoa, porque a 
pessoa também não sabe como proceder ou onde procurar”. (AS. 
“C”).   
 

Dessa forma, “o Serviço Social contribui muito nesse sentido até porque é uma 

profissão que tem uma visão mais de totalidade”. (AS. “C”).  Visando facilitar e efetivar o 

acesso à cidadania, além da questão do acesso à informação, outras formas de contribuição 

ocorrem por meio dos diferentes serviços, benefícios e programas.  

Os benefícios proporcionam às famílias a segurança da renda, “[...] a questão do 

benefício como é o caso do BPC, que é um valor em dinheiro repassado pra família que vai 

contribuir pra que ela tenha suas necessidades básicas minimamente supridas”. (AS. “C”). 

Em relação ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), o assistente social “D” ressalta a 

sua importância para os usuários, o que ele representa e o que é capaz de proporcionar na 

vida das famílias: 
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“O Benefício de Prestação Continuada eu acho que ele é 
maravilhoso porque ele é dinheiro, eu posso comprar o que eu 
quiser, eu posso fazer como eu quiser, eu tenho opção de escolha, 
não é porque eu sou pobre que eu vou ter que ter o que os outros 
querem que eu tenha, eu posso escolher também”. (AS. “D”). 
 

Segundo dados do Ministério da Previdência Social, o Benefício da Prestação 

Continuada está assegurado na Constituição Federal/88 e é entendido como garantia de um 

salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou ao cidadão com deficiência física, 

mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que o impossibilite de participar de forma 

plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Para ter 

direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do 

salário-mínimo vigente e por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter 

contribuído ao INSS para ter direito a ele.  

Neste sentido o beneficiário recebe mensalmente o valor de um salário mínimo e 

encontram, por meio dele, uma forma de ampliar suas possibilidades de escolha, em como 

utilizar esse dinheiro.  

  Na perspectiva de avançar ainda mais, de modo a promover junto à população 

rural, o desenvolvimento de suas potencialidades e aquisições, os grupos realizados pelos 

CRAS Volante visam o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Os usuários 

atendidos são extremamente participativos e essa participação tem uma representação 

muito grande na vida dos usuários. Conforme relatado anteriormente, muitas famílias moram 

distante uma das outras então essa participação nos grupos permite uma aproximação entre 

os membros da comunidade, conforme podemos observar na fala do assistente social “B”: 

 

[...] ter esse grupo do PAIF que a pessoa pode sair de casa, pode 
passar uma tarde diferente, conversar com os vizinhos, poder 
interagir, poder fortalecer os vínculos, então assim, vai muito além do 
material eu acho [...] o quanto significa aquilo pra quem participa nos 
grupos do PAIF e do Serviço de Convivência, por isso que temos que 
fazer sempre muito bem feito, com muita qualidade porque pra nós 
parece que não é nada mas, pra pessoa que está participando é 
muita coisa”.(AS. “B”).   
   

 Observa-se a eficácia da intervenção dos técnicos nesses grupos com a constatação 

de que atualmente em alguns distritos a comunidade já se organiza e desenvolve ações em 

grupos de maneira autônoma, podemos notar o fortalecimento dos vínculos comunitários 

entre esses usuários.  

 Os profissionais compreendem a importância do compromisso profissional enquanto 

servidores estatutários sabem da responsabilidade de exercerem sua prática interventiva 
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eficiente e com qualidade à população, mesmo frente às dificuldades postas, conforme 

podemos verificar na fala dos assistentes sociais: 

 

“primeiro enquanto profissional a questão da informação, segundo 
enquanto servidor público porque a gente precisa ter esse 
compromisso também e terceiro pela questão mesmo de facilitar o 
acesso”. (AS. “C”).   

 
“enquanto trabalhadores, servidores custeados pelo Estado, pelo 
município, pela União, enfim. O trabalhador que somos, custeados 
pelo pessoal, por toda a população, a gente é obrigado que essa 
prática interventiva seja eficiente e eficaz. Você precisa fazer tudo da 
melhor forma possível pra todo mundo, para o usuário, para nós 
trabalhadores e para que a coisa deslanche [...] de fato que garanta o 
direito real da pessoa ao benefício ou aos atendimentos da rede”. 
(AS. “D”).    

 

“pode ser sempre garantido o direito. [...] as dificuldades existe, mas 
a gente tem que trabalhar com elas e ir adequando sempre, sempre 
na perspectiva da garantia de direitos, do acesso, enfim. Tudo que a 
gente puder fazer para poder fazer com que esse usuário acesse eu 
vou fazer!” (AS. “B”).  

 

A perspectiva é a de que a Assistência Social sempre avance no sentido da garantia 

de direitos, para que mudanças e melhorias aconteçam. Segundo o CFESS (2013), os 

assistentes sociais almejam um projeto societário mais amplo, capaz de combater as 

desigualdades sociais, defendendo e reafirmando os direitos e políticas sociais, dessa forma 

a prática profissional se insere nesse longo caminho a ser trilhado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando que a pesquisa social não pode ser concluída, segue em constante 

aprimoramento podendo ser aprofundada, a seguir serão realizadas algumas considerações 

acerca do estudo realizado.   

O problema elencado visava compreender “quais as contribuições/desafios da 

prática interventiva do Serviço Social no CRAS Volante no Município de Cascavel na 

promoção e efetivação dos direitos sociais da população rural?”. Como resposta provisória 

partiu-se do pressuposto de que a “prática interventiva do Serviço Social no CRAS Volante 

de Cascavel contribui na promoção e efetivação dos direitos sociais da população rural 

referenciada ao CRAS Volante”. Visando confirmar ou refutar essa hipótese levantada na 

pesquisa, estabeleceu-se como objetivo “analisar a contribuição/desafio da prática 

interventiva do Serviço Social no CRAS Volante no Município de Cascavel na promoção e 

efetivação dos direitos sociais da população rural referenciada ao CRAS Volante”.    

Após os estudos podemos considerar que a hipótese levantada foi confirmada, ou 

seja, a prática interventiva do Serviço Social no CRAS Volante no Município de Cascavel/PR 

contribui na promoção e efetivação dos direitos sociais da população rural referenciada a 

este CRAS. 

As formas de contribuição ocorrem desde a inserção dos usuários nos serviços até o 

acesso e efetivação dos direitos sociais.  

O principal programa ofertado é o PAIF, os atendimentos realizados por meio dele 

são prestados majoritariamente às mulheres, são elas que mais procuram os serviços do 

CRAS Volante em busca de benefícios, sendo o Benefício-Eventual documentação civil o 

mais solicitado, em seguida está à busca pelo auxílio alimentação. A inserção dos usuários 

nos serviços e a concessão desses dois benefícios é uma forma de prover duas condições 

básicas necessárias. A primeira e fundamental é a garantia mínima à alimentação, a 

segunda leva a expansão aos demais direito de cidadania, a documentação civil 

imprescindível para que os usuários tenham acesso os demais serviços e políticas públicas. 

A informação como um instrumento poderoso contribui no acesso aos direitos 

sociais, ela é fundamental nesse processo e é evidente a contribuição da prática interventiva 

nesse aspecto, pois, por meio dela o usuário amplia suas possibilidades de efetivar seus 

direitos sociais. 

Sem uma exposição mínima sobre os aspectos dos usuários atendidos pelo CRAS 

Volante, ao observar as contribuições pode-se chegar a uma compreensão equivocada, 

considerando que, a prática interventiva do CRAS Volante poderia ter avançado muito mais 
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nas contribuições para a efetivação e garantia de direitos sociais, porém, a análise dos 

dados permite observamos uma série de dificuldades encontradas na sua efetivação.   

Neste sentido, podemos evidenciar que esses desafios estão diretamente 

relacionados à falta de investimentos a outras políticas públicas na área rural.   

Dentre as dificuldades, podemos considerar as más condições das estradas rurais 

que dificultam o acesso da equipe e quando associadas às condições climáticas, em dias 

chuvosos, por exemplo, acabam por impossibilitar o deslocamento da equipe até os distritos. 

Outro fator relevante é a ausência de transporte público, muitos usuários não contam com 

nenhum meio de locomoção o que acaba gerando dificuldades no acesso a outros serviços 

presentes na área urbana, resultando muitas vezes na desistência dos usuários em 

manterem a seqüência nos encaminhamentos recebidos. 

 Existem dificuldades em relação a articulação com os demais serviços da rede o que 

afeta diretamente o trabalho dos técnicos em Serviço Social. A ausência de estrutura física 

adequada para o atendimento à população também surge como um fator de interferência, 

afetando na qualidade dos serviços. 

 Contudo, mesmo com a presença das dificuldades apresentadas na análise da 

pesquisa, a prática interventiva do Serviço Social no CRAS Volante segue no sentido de 

avançar na promoção e efetivação dos direitos sociais por meio de uma atuação profissional 

comprometida.  
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE 

CURSO: SERVIÇO SOCIAL – 4º ANO 

PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A) DE TCC: ROSELI ODORIZZI 

ACADÊMICO (A): ANA CAROLINE RODRIGUES 

 

OBJETO DE ESTUDO: A PRÁTICA INTERVENTIVA DO SERVIÇO SOCIAL 

NO CRAS VOLANTE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL NA PROMOÇÃO E 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DA POPULAÇÃO RURAL. 

 

OBJETIVO GERAL: ANALISAR A CONTRIBUIÇÃO/DESAFIO DA PRÁTICA 

INTERVENTIVA DO SERVIÇO SOCIAL DO CRAS VOLANTE NO MUNICÍPIO 

DE CASCAVEL NA PROMOÇÃO E EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

DA POPULAÇÃO RURAL REFERENCIADA AO CRAS VOLANTE.  

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: Entrevista. 

PARTICIPANTES DA PESQUISA: 01 (uma) Assistente Social/Coordenadora 

do CRAS Volante. 

 

DATA DA ENTREVISTA:__/___/2015 

 

Nº DA ENTREVISTA: __________ 

 

 

SUJEITO: ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO CRAS VOLANTE 

 

1  PESQUISA – DADOS DO SUJEITO DA PESQUISA 

1. Qual é a sua idade? Onde e há quanto tempo você se formou em Serviço Social e 

em qual instituição de ensino? 

2. Há quanto tempo você trabalha no CRAS Volante? 

3. Por que assumiu a Coordenação e há quanto tempo está neste cargo? 

4. Em que outras Políticas ou Instituições você atuou e quanto tempo? 

 

2 PESQUISA – DADOS EM RELAÇÃO AO OBJETO E OBJETIVO 

5. Quantas famílias são atendidas, em média pela equipe do CRAS Volante? 

6. Quem são? Como você definiria o usuário da Assistência Social da área rural? Quais 

são suas maiores demandas? 

7. Quantas famílias referenciadas ao CRAS Volante participam de programas de 

transferência de renda?  
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8. O que é o CRAS Volante na relação com a Secretaria Municipal de Assistência 

Social? 

9. Existe alguma definição dos profissionais para atuarem em determinada área de 

referência? 

10. Comente a respeito do quadro profissional do CRAS Volante. 

11. Comente sobre a estrutura física do CRAS Volante. 

12. Como o CRAS Volante se articula com as demais Políticas do Município? 

13. Como é feita a articulação do trabalho do CRAS Volante com a comunidade rural 

local? 

14. Quais ações são desenvolvidas com a população rural referenciada ao CRAS 

Volante? 

15. Quais são as principais expressões da questão social encontradas na área rural? 

16. Fale sobre as demandas atendidas e se há demanda reprimida da população rural 

referenciada ao CRAS Volante. 

17. Comente sobre os instrumentais de trabalho utilizados na intervenção com a 

população rural. 

18. Além dos instrumentais que outras estratégias interventivas são utilizadas no 

trabalho com a população rural referenciada ao CRAS Volante? 

19. Comente sobre a participação dos usuários nas atividades desenvolvidas nos 

grupos. 

20. Quais são as principais dificuldades encontradas no atendimento à população rural? 

21. Na promoção e efetivação dos direitos sociais da população rural referenciada ao 

CRAS Volante fale sobre as dificuldades do profissional de Serviço Social na 

intervenção. 

22. Você considera que a prática interventiva do Serviço Social contribui e promove o 

acesso aos direitos de cidadania da população rural referenciada ao CRAS Volante? 

Como? 

23.  Por meio dos atendimentos realizados à população rural, comente sobre os 

benefícios alcançados por meio da intervenção profissional na vida dos usuários? 

24. O que mais você considera importante relatar sobre a sua pratica interventiva? 
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                                    INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE 

CURSO: SERVIÇO SOCIAL – 4º ANO 

PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A) DE TCC: ROSELI ODORIZZI 

ACADÊMICO (A): ANA CAROLINE RODRIGUES 

 

OBJETO DE ESTUDO: A PRÁTICA INTERVENTIVA DO SERVIÇO SOCIAL 

NO CRAS VOLANTE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL NA PROMOÇÃO E 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DA POPULAÇÃO RURAL. 

 

OBJETIVO GERAL: ANALISAR A CONTRIBUIÇÃO/DESAFIO DA PRÁTICA 

INTERVENTIVA DO SERVIÇO SOCIAL DO CRAS VOLANTE NO MUNICÍPIO 

DE CASCAVEL NA PROMOÇÃO E EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

DA POPULAÇÃO RURAL REFERENCIADA AO CRAS VOLANTE.  

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: Entrevista. 

PARTICIPANTES DA PESQUISA: 03 (três) Assistentes sociais que trabalham 

no Centro de Referência de Assistência Social CRAS Volante. 

 

DATA DA ENTREVISTA:__/___/2015 

 

Nº DA ENTREVISTA: __________ 

 

 

SUJEITO: ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS VOLANTE 

1  PESQUISA – DADOS DO SUJEITO DA PESQUISA 

1.  Qual é a sua idade? Há quanto tempo você se formou em Serviço Social e em qual 

instituição de ensino? 

2. Há quanto tempo você trabalha no CRAS Volante?  

3. Em que outras Políticas ou Instituições você atuou e por quanto tempo? 

 

2 PESQUISA – DADOS EM RELAÇÃO AO OBJETO E OBJETIVO 

 

4. Como está organizado o atendimento na área rural? Qual é o seu território de 

abrangência? A forma que está organizada contribui para melhor qualidade no 

atendimento? 

5. Quem são? Como você definiria o usuário da Assistência Social da área rural? Quais 

são suas maiores demandas? 

6. Comente a respeito do quadro profissional do CRAS Volante. 

7. Comente sobre a estrutura física do CRAS Volante. 
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8. Como você enquanto técnico de referência da sua área de abrangência se articula 

com a comunidade local?  

9. Quais ações são desenvolvidas com a população rural referenciada ao CRAS 

Volante? 

10. Quais são as principais expressões da questão social encontradas na área rural? 

11. Fale sobre as demandas atendidas e se há demanda reprimida da população rural 

referenciada na sua área de abrangência. 

12. Comente sobre os instrumentais de trabalho utilizados na intervenção com a 

população rural. 

13. Além dos instrumentais que outras estratégias interventivas são utilizadas no 

trabalho com a população rural referenciada ao CRAS Volante? 

14. Comente sobre a participação dos usuários nas atividades desenvolvidas nos 

grupos. 

15. Quais são as principais dificuldades encontradas no atendimento à população rural? 

16. Na promoção e efetivação dos direitos sociais da população rural referenciada ao 

CRAS Volante fale sobre as dificuldades do profissional de Serviço Social na 

intervenção. 

17. Você considera que a prática interventiva do Serviço Social contribui e promove o 

acesso aos direitos de cidadania da população rural referenciada ao CRAS Volante? 

Como? 

18.  Por meio dos atendimentos realizados à população rural, comente sobre os 

benefícios alcançados por meio da intervenção profissional na vida dos usuários? 

19.  O que mais você considera importante relatar sobre a sua pratica interventiva? 
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