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INTRODUÇÃO 

O presente artigo versa sobre o desenvolvimento de ações comunitárias 

e sua relevância para as  atividades  executadas  pelo  Centro  de  Referência  

de  Assistência Social (CRAS). As ações comunitárias integram uma das frentes 

de desenvolvimento do Serviço  de  Proteção  e  Atendimento Integral à Família 

(PAIF) e visa, dentre outros objetivos, potencializar o território onde são 

desenvolvidas. 

 

CRAS CENTRAL - EQUIPE VOLANTE 

O CRAS tem por finalidade a oferta do PAIF, que é definido pela 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais como: 

[…] trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a 
finalidade de fortalecer a função  protetiva  das  famílias,  prevenir  a  
ruptura  dos  seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos 
e contribuir na melhoria de  sua  qualidade de vida. Prevê o 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações 
de caráter preventivo, protetivo e proativo. (BRASIL, 2009, p. 6). 

 

De acordo com o Caderno de  Orientações  Técnicas  do  PAIF  –  Vol.  

2,  a materialização do trabalho social com famílias se dá através de ações que 

visam atender  um determinado objetivo. Dentre estas, estão as Ações 

Comunitárias que são definidas como: 

Ações de caráter coletivo, voltadas para a dinamização das relações no 
território. Possuem escopo maior que as oficinas com famílias, por 
mobilizar um número maior de participantes, e devem agregar diferentes 
grupos do território a partir do estabelecimento de um objetivo comum; 
(MDS, Orientações Técnicas Sobre o PAIF, 2012, p. 37); 
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São objetivos das Ações Comunitárias: 

Promover a comunicação comunitária, a mobilização social e o 
protagonismo da comunidade; fortalecer o vínculo entre as diversas 
famílias do território, desenvolver a sociabilidade, o sentimento de 
coletividade e a organização comunitária – por meio, principalmente, 
do estímulo a participação cidadã. (MDS, Orientações Técnicas Sobre o 
PAIF, 2012, p. 37) 

 

Destaca-se que as ações comunitárias são inerentes para  a  prevenção  

das possíveis situações de vulnerabilidade e riscos sociais, considerando seu 

papel na divulgação e promoção de acesso a direitos, propiciando às famílias o 

reconhecimento de sua condição de vida e possibilidades de mudanças. 

O CRAS Central atualmente é composto por duas equipes, sendo que 

uma delas, denominada equipe central, atende os bairros Parque São Paulo, 

Neva, Maria Luiza e Centro, enquanto a outra, equipe volante, dedica-se 

exclusivamente ao atendimento da área rural do município, a qual é composta 

por 7 distritos subdivididos em 75 comunidades, 3 acampamentos, 2 

assentamentos e 2 reassentamentos. 

A seguir apresenta-se um breve relato de duas ações comunitárias, 

embora o CRAS tenha realizado outras, desenvolvidas pela equipe volante 

durante o ano de 2017, sendo uma realizada na Comunidade de Jangadinha - 

Distrito de Navegantes e a outra na sede do Distrito de Rio do Salto. Estas ações 

atingiram aproximadamente 300 participantes.  

 

AS AÇÕES COMUNITÁRIAS NA ÁREA RURAL DE CASCAVEL 

Conforme preconizado pelo Caderno de Orientações Técnicas sobre o 

PAIF, os eventos comunitários precisam ser previamente planejados, 

organizados e realizados em conjunto com as comunidades do território de 

abrangência do CRAS, contando com o apoio de liderança, associações de 

moradores, grupos locais e demais serviços setoriais. 

Sendo assim, o planejamento das referidas ações foi realizado 

conjuntamente por toda a equipe do CRAS, sendo que um (a) integrante da 

equipe técnica ficou responsável pela organização direta das atividades. 

Os técnicos realizaram os contatos com a rede de serviços presente no 

território: Unidade de Saúde da Família (USF), Escolas Municipais, Colégios 

Estaduais, grupos organizados, Centro de Referência Especializada de 

Assistência Social (CREAS Sul), Secretaria de Esporte e Lazer, movimentos 



 

sociais, pastorais da Igreja católica, dentre outros serviços não disponíveis ou 

não acessíveis facilmente no território: Cadastro Único, acesso à documentação 

civil, serviços de cuidados pessoais (corte de cabelo), atividades de lazer e de 

acesso a cultura e informação. Bem como, a busca de um espaço com condições 

para desenvolvimento da atividade; nos dois casos, utilizou-se o salão da igreja 

católica. 

Firmadas as parcerias a equipe do CRAS iniciou o processo de 

divulgação das ações, através de visitas domiciliares e visitas a grupos e 

serviços já existentes no território (subprefeitura, USF, igrejas, associação de 

moradores, acampamentos, assentamentos, colégios e escolas, etc). 

As ações comunitárias contaram com a oferta dos seguintes serviços: 

❖ atendimentos individuais:  Cadastro Ú n i c o , c o r t e  de cabelo, 

o r ien tações  e encaminhamentos diversos pertinentes ao CRAS; 

❖ atividades socioeducativas: oficina de brinquedo com a equipe do 

CREAS Sul; 

❖ atividades informacionais e práticas: orientação e realização de 

exames médicos pela USF do território, apresentação da peça teatral 

“Prevenção à Dengue” com a equipe do setor de Controle de Endemias da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

❖ atividades recreativas e de lazer: realizadas por um educador físico 

da Secretaria de Esporte e Lazer que atua na área rural do município e o 

Expresso Brincalhão da mesma Secretaria; 

❖ dentre outras atividades diversas conforme as possibilidades do 

território (lanche, sorteio de brindes, atividades da Pastoral da Criança). 

 

CONCLUSÃO 

O CRAS deve desenvolver ações comunitárias envolvendo, sobretudo, 

os serviços públicos locais e demais parceiros da rede socioassistencial e 

intersetorial6, desde o planejamento até a execução. 

Destarte, embora o  CRAS  atue  como  articulador  do território, as 

atividades conjuntas permitem fortalecer a rede de serviços e otimizar as 

                                                           
6
 Compreende-se como serviços socioassistenciais aqueles executados pela Secretaria 

Municipal de Assitência Social. Os serviços intersetoriais compreendem serviços executados por 
outras políticas, como Saúde, Educação, Esportes, entre outros. 



 

atividades a serem ofertadas, ou seja, procura evitar o desenvolvimento de 

ações contraditórias ou desfocadas. 

Também permite ao usuário o acesso e usufruto de vários direitos por 

vezes não presentes no território e a possibilidade da criação ou reforço do 

sentimento de pertencimento à localidade em que estão inseridos. 
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