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A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

desafios conceituais e operacionais 

 

Thaís Gaspar Mendes da Silva1 
 
 

RESUMO 
 
Este artigo aborda a vigilância socioassistencial prevista pelo 
SUAS como um sistema de monitoramento e prevenção de 
riscos, que possibilita oferta e gestão qualificada dos serviços 
socioassistenciais. O objeto de estudo recai sobre o modo, de 
como a vigilância socioassistencial está se configurando na 
esfera municipal. Os resultados apontam desafios quanto às 
apreensões conceituais e normativas referentes ao tema e 
sobre os procedimentos de gestão estabelecidos para a 
função. As conclusões demonstram o aprofundamento do tema 
como elemento impulsionador a promover a necessária 
articulação entre a leitura socioterritorial e as funções protetivas 
previstas na operação da política de assistência social. 
 
Palavras-chave: Assistência Social. Sistema Único de 
Assistência Social. Vigilância Social. 
 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses the Social monitoring surveillance 
provided by SUAS as a monitoring and risk prevention system, 
which allows supply and qualified management of social 
assistance services. The object of study is on the way, of how 
social monitoring is shaping up at the municipal level. The 
results show challenges for the conceptual and normative 
concerns on the subject and on management procedures 
established for the function. The findings demonstrate the issue 
of deepening as a catalyst element to promote the necessary 
link between social and territorial reading and protective 
functions provided for the operation of social welfare policy. 
 
Keywords: Social welfare. System unified the Social welfare. 
Social monitoring. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Após de 2005, com a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

orientado pela Política Nacional de Assistência Social de 2004 e Lei Orgânica de Assistência 

Social de 1993, o ordenamento político-institucional da Assistência Social se “transforma” 

qualitativamente. A nova matriz de gestão da Política, dentro dessa perspectiva, apresenta-

se hoje como proposta inovadora de superação das práticas e concepções tradicionais, 

burocráticas e patrimonialistas, que caracterizaram historicamente a assistência social. 

Contudo, para efetivação da nova proposta estabelecida pelo SUAS, verifica-se 

a necessidade de aprofundamento dos elementos básicos da PNAS (2004) e do SUAS, bem 

como, de temas circunscritos na política em tela, dentre eles, a vigilância socioassistencial. 

Nessa mesma direção Couto (2009), aponta que: 

Um dos grandes desafios da gestão da política social consiste em definir os seus 
elementos básicos que deverão apontar para concretização do Suas. Entre eles, têm 
enorme relevância a legislação e as normas operacionais e técnicas construídas no 
seu processo de implantação e implementação. O amplo conhecimento da Loas, da 
PNAS/2004 e da NOB/Suas é fundamental para o processo de gestão. (COUTO, 
2009, p. 213). 
 

Sob a égide do SUAS 2005 e da atual Norma Operacional Básica 2012, a 

Vigilância Social é uma das três funções da Política de Assistência Social e deve orientar-se 

pelos princípios que compõem o modelo de proteção social não contributiva: universalidade; 

matricialidade sociofamiliar, descentralização compartilhada; territorialização e 

intersetorialidade (SPOSATI, 2009, p. 42-45). Deve atuar fundamentalmente em conjunto 

com as demais proteções estabelecidas pela Política de Assistência Social: defesa de 

direitos e proteção social. Essas três funções “se inter-relacionam e se complementam no 

sistema descentralizado e participativo, construindo as referências centrais para a 

organização dos serviços socioassistenciais”. (BRASIL, 2008, p. 50). 

Na função da Vigilância Socioassistencial, o SUAS 2012, a caracteriza: 

 
[...] como uma das funções da política de assistência social e deve ser realizada por 
intermédio da produção, sistematização, análise e disseminação de informações 
territorializadas, e trata: I – das situações de vulnerabilidade e risco que incidem 
sobre famílias e indivíduos e dos eventos de violação de direitos em determinados 
territórios; II – do tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela 
rede socioassistencial. (BRASIL, 2012). 
  

Desse modo, a discussão apresentada por este artigo, parte resultante de um 

estudo em nível de pós-graduação stricto sensu2, entende a vigilância socioassistencial, 

                                                           
2
 O mencionado refere-se estudo em nível de pós-graduação stricto sensu que teve por objetivo 

analisar os aspectos conceituais e operacionais da vigilância socioassistencial na Política de 
Assistência Social, em esfera municipal, a partir da seleção de dois municípios paranaenses 
habilitados em nível de gestão plena do SUAS: Umuarama e Maringá. 
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como mecanismo de planejamento, produção, organização e sistematização de informações 

sobre a realidade socioterritorial, que busca identificar situações de vulnerabilidades e risco 

de famílias e indivíduos e, consequentemente a intervenção pautada no conhecimento das 

demandas, necessidades e potencialidades. 

O caminho reflexivo adotado, incialmente contextualiza a vigilância social a luz 

das orientações oficiais, e em seguida, expõe parcialmente os resultados da pesquisa, no 

sentido de responder ao objetivo deste artigo: apontar os desafios à política de assistencia 

social, quanto as apreensões conceituais e normativas referentes à vigilância social e aos 

procedimentos estabelecidos pela gestão das Secretarias Municipais. 

 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIAL  

 

A Vigilância Social tem como função saber onde estão e quantos são os que 

demandam por proteção social e qual é a capacidade dos equipamentos e serviços para 

suprir suas necessidades. Nesse sentido, a redação dada pela Lei n. 12.435 de 2011, define 

que a vigilância socioassistencial, deve “analisar territorialmente a capacidade protetiva das 

famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos”. 

(BRASIL, 2011). 

O estabelecimento da Vigilância Social, como função ou objetivo3 da Política de 

Assistência Social, traz uma nova concepção para esta política, pois, elenca a Assistência 

Social como política pública de monitoramento e prevenção de riscos que, a partir da leitura 

territorial, possibilita a gestão dos serviços de acordo com a demanda e potencialidades da 

população. Para cumprir seus objetivos, a Vigilância Socioassistencial deve fornecer 

informações estruturadas que: 

 
I - contribuam para que as equipes dos serviços socioassistenciais avaliem sua 
própria atuação; 
II - ampliem o conhecimento das equipes dos serviços socioassistenciais sobre as 
características da população e do território de forma a melhor atender às 
necessidades e demandas existentes;   
III - proporcionem o planejamento e a execução das ações de busca ativa que 
assegurem a oferta de serviços e benefícios às famílias e indivíduos mais 
vulneráveis, superando a atuação pautada exclusivamente pela demanda 
espontânea. (BRASIL, 2012). 
 

                                                                                                                                                                                     
 
3
 Chamamos a vigilância socioassistencial com função ou objetivo da assistência social, uma vez que, 

a Lei Orgânica da Assistência social (1993 e alterações posteriores) aponta a vigilância 
socioassistencial como um dos objetivos da assistência social, enquanto que, a Norma Operacional 
Básica do SUAS (2012) a define como uma das três funções da assistência social. 
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Enquanto sistema de análise situacional de vulnerabilidade e risco social, a 

Vigilância Social constitui-se, atualmente, como instrumento de construção de saberes, o 

que supõe conhecimento da realidade a partir da leitura das demandas, necessidades e 

potencialidades da população, além propiciar o monitoramento dos serviços de toda a rede 

de entidades de assistência social vinculadas ao SUAS, com o objetivo de conformar uma 

rede local organizada de proteção social às famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco pessoal ou social.  

Dessa forma, ela se torna condição imprescindível para que a Política de 

Assistência Social formule estratégias de intervenção social, com vistas a prevenir e 

monitorar riscos. Para tanto é estruturada a partir de dois eixos: a Vigilância de Riscos e 

Vulnerabilidades e a Vigilância de Padrões e Serviços.  A partir desses dois eixos, são 

articuladas, de um lado, as informações relativas às incidências de violações e 

necessidades de proteção da população e, de outro lado, as características e distribuição da 

rede de proteção social instalada para a oferta de serviços. (BRASIL, 2012). 

A criação da área da Vigilância Socioassistencial, segundo a NOB/SUAS (2012) 

se faz de responsabilidade dos órgãos gestores da política de Assistência Social e deve ser 

estruturada a nível municipal, estadual e federal. Dessa forma, dados municipais contribuem 

para o planejamento e re(direcionamento) das ações no âmbito estadual e federal, bem 

como possibilita a sistematização nacional de informações coletas pelos CRAS e CREAS e 

a disponibilização pública de informações. Para tanto, a adoção de sistemas de informação 

se faz imprescindível. (FARIAS, 2010). 

 
Um sistema de informação se define como um conjunto de funções e procedimentos 
voltados para a coleta, processamento e armazenamento de dados para apoiar a 
tomada de decisões no interior de uma organização. Assim, a gestão do 
conhecimento se faz como importante instrumento para tomada de decisão, para 
facilitar o acesso e manter um gerenciamento integrado sobre as informações em 
seus diversos meios. (DRUCKER, 1999). 
 

De acordo com Carvalho (1999) quando esta implantação se dá em nível de 

gestão em rede “exige vínculos horizontais [...] ancorada em princípios democráticos e na 

participação ampla, negociada e propositiva”. Ainda, segundo a autora, o desafio posto para 

a administração pública, nesse sentido, decorre do acesso dos cidadãos às informações, 

pois a gestão em rede trata-se da garantia concreta de participação. (CARVALHO, 1999, p. 

26-27). 

Nessa direção, cabe a gestão da política criar metodologia de aplicação de 

indicadores a fim de diagnosticar os contextos de vulnerabilidades e risco social que 

subsidie o monitoramento da Política Municipal de Assistência Social. Entretanto, aos 

serviços da rede socioassistencial, dentre eles os CRAS’s, cabe a “alimentação” desse 
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sistema através do fornecimento de informações e dados sobre as situações de 

vulnerabilidade, exclusão e risco social da população, obtidos através das ações de 

vigilância social nos territórios referenciados.  

Ainda, os serviços devem ser consumidores das informações processadas e 

estruturadas, uma vez que, a utilização destas possibilita a avaliação dos serviços, 

ampliação do conhecimento sobre as características da população e do território, o 

planejamento do atendimento às necessidades e demandas existentes, bem como, a 

execução de ações de busca ativa que garantam a oferta de serviços e benefícios às 

famílias e indivíduos mais vulneráveis, superando a atuação pautada exclusivamente pela 

demanda espontânea. 

Da mesma forma, enquanto exercício de Vigilâcia Socioassistencial, cabe ao 

Órgão Gestor da Política de Assistência Social a incorporaração da base de dados do 

CadÚnico a de outras tecnoclogias da informação existentes no âmbito do município como 

“ferramenta para construção de mapas de vulnerabilidade social dos territórios, para traçar o 

perfil de populações vulneráveis e para estimar a demanda potencial dos serviços de 

Proteção Social Básica”. (BRASIL, 2010, p.78). A construção de mapas de vulnerabilidade 

social e o conhecimento sobre as populações vulneráveis propõe à Política de Assistência 

Social “tratar a cidade e seu território como chão da política pública, permitindo perceber o 

território como mais um instrumento do social”. (KOGA, 2003, p. 56). 

No que tange o entendimento conceitual do tema, é imprescindível estar atento 

aos equívocos de interpretação que podem permeá-lo. As normativas oficiais abordam a 

Vigilância Socioassistencial como “a produção e a sistematização de informações 

territorializadas sobre as situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e 

indivíduos”, ou seja, como estratégia para conhecimento da realidade socioterritorial que 

subsidie ações com vistas à proteção social. Jamais deve ser compreendida e executada 

como ferramenta de coerção e controle da população, como instrumento do Estado para 

vigiar, enquadrar e punir os cidadãos, semelhante a torre de Panóptico apresentada em 

“vigiar e punir” por Foucault, a partir da qual é necessária a educação das pessoas para que 

essas cumpram normas, leis e regras. A equívoca interpretação do conceito Vigilância 

Socioassistencial pode acarretar a punição daqueles a quem o Estado deveria proteger. 

Ainda, a respeito de “equívocos” do termo vigilância socioassistencial nos remete 

a alteração da redação da LOAS, pela Lei. 12.435 de 2011. No que se refere à vigilância 

social, a redação aprovada que coloca como objetivo a vigilância socioassistencial “[...] 

analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de 

vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos”, deveria apontar, a nosso ver, para 

a análise territorial da capacidade protetiva do Estado em relação às famílias dos territórios, 
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ou seja, identificar quem são e quantos são os que demandam por proteção social e a 

capacidade do Estado, via equipamentos sociais públicos para responder as situações de 

vulnerabilidade e risco. Ao discutir a capacidade protetiva da família descolada da 

responsabilidade do Estado pode-se incidir e reforçar resquícios de velhos paradigmas 

historicamente construídos na assistência social, que ganharam força com as políticas de 

cunho neoliberal. (BRASIL, 2011). 

Temas circunscritos ao conceito de vigilância socioassistencial: vulnerabilidade 

social e risco também devem ser exaustivamente estudados para não se tornarem 

armadilhas à política em tela. É comum autores ligarem o conceito de vulnerabilidade social 

apenas ao fator econômico, ou seja, de renda. Entretanto, como afirma Oliveira (1995), a 

vulnerabilidade não repousa só no econômico, ainda que este seja elemento indispensável, 

mas associa-se ao processo de discriminação social onde o mercado é o produtor mais 

amplo da própria discriminação. O mesmo autor afirma que quando se trata de políticas 

sociais públicas, para que essas atinjam seus objetivos é preciso antes de tudo situá-las no 

campo dos direitos, retirando-as da conceituação de carências.  

Ao se referirem à vulnerabilidade social, Mestriner e Nery (2009) apontam-na 

como “um conceito multifacetado com várias dimensões, que identificam situações 

vulneráveis de indivíduos, famílias e coletividades, sejam elas referentes aos contextos 

sócio demográficos, de bens materiais e/ou afetivo-relacionais”. Para as autoras “[...] estar 

em vulnerabilidade social significa ter a potencialidade de resposta alterada ou diminuída 

frente às situações de risco ou a constrangimentos naturais da vida”. Assim as 

vulnerabilidades “não prevenidas, não reduzidas e não corrigidas, levam a riscos sociais que 

ampliam a exclusão e a pobreza”.  

 

3. A VIGILÂNCIA SOCIAL NA ESFERA MUNICIPAL 

 

3.1 A apreensão conceitual da vigilância social sob a perspectiva dos sujeitos de 

pesquisa4 

 

Em relação ao entendimento da vigilância socioassistencial, nota-se que os 

relatos dos sujeitos de pesquisa, encaminham na direção de defini-la como estratégia de 

prevenção dos agravos de vulnerabilidade e risco e; a vigilância social como base para 

                                                           
4
 Como forma de garantir o sigilo e a confidencialidade, de modo a preservar os sujeitos de pesquisa, 

os entrevistados, além do número de identificação serão referenciados pela palavra “GESTÃO” para 
aqueles que atuam no âmbito da gestão municipal (seja secretários ou profissionais responsáveis 
pela gestão da informação) e da palavra “CRAS” para os trabalhadores dos CRAS (coordenadores 
e/ou técnicos). 
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conhecimento da realidade e do território. Essa afirmação é sustentada pelos seguintes nas 

afirmativas: 

A Vigilância Social coloca essa responsabilidade para a Política de Assistência de 
realizar trabalho de prevenção. (CRAS 2). 
A vigilância é algo para se prever. (GESTÃO 3). 
A função dela seria sistematizar essas informações até para a gente fazer um 
levantamento de diagnóstico dessa realidade e ajudaria até no nosso trabalho 
profissional, em termos de conhecer a realidade. (CRAS 1). 
[...] Identificar risco, identificar vulnerabilidades, determinar indicadores, avaliar 
serviços. (CRAS 5). 

 
Enquanto estratégia de prevenção dos agravos de vulnerabilidade e como base 

para conhecimento da realidade e do território, a vigilância social, como apresentada pelos 

sujeitos de pesquisa, vem ao encontro com o preconizado pelas normativas, como 

desenvolvimento da capacidade e de meios de gestão para conhecer a presença das 

formas de vulnerabilidade social da população e do território pelo qual é responsável. Nesse 

sentido, ao identificar as vulnerabilidades e riscos presentes nos territórios, é possível 

prevenir o agravamento destes e prevenir situações futuras.  

Ainda na lógica de estratégia de prevenção de vulnerabilidades e riscos, dois 

entrevistados apontam que essa prevenção, para ter êxito, deve ser realizada no âmbito do 

acompanhamento familiar. Sabe-se que através do acompanhamento familiar a vigilância 

socioassistencial pode detectar e informar as características e dimensões das situações de 

precarização que vulnerabilizam e trazem riscos e danos aos cidadãos, a sua autonomia, 

socialização e ao convívio familiar. Contudo, da maneira com a qual as entrevistadas 

colocam esse acompanhamento, todo o trabalho com famílias parece ser vigilância social, o 

que denota uma super ampliação dessa função. 

 
A questão da vigilância social entendo que seria mais esse acompanhamento a 
essas famílias mais de perto, a questão de estar acompanhando mesmo, na real. 
(CRAS 4). 
Vigilância é todo esse acompanhamento [...] a essa população, onde a gente 
conseguir identificar risco, identificar vulnerabilidades e avaliar serviços. (CRAS 5). 

 
A compreensão do tema, a partir de seus objetivos, alicerçados na estratégia de 

prevenção dos agravos de vulnerabilidade e risco e no conhecimento da realidade e do 

território demonstra que os sujeitos de pesquisa já possuíam conhecimento sobre o assunto 

ou se apropriaram do estabelecido pelas normativas oficiais da Política de Assistência 

Social para a realização das entrevistas. Essas afirmações têm como sustentação algumas 

falas dos entrevistados que colocam “[...] até andei pesquisando, porque assim eu já li, mas 

nunca me aprofundei. (CRAS 1), “o meu entendimento de vigilância é mais teórico do que 

prático” (CRAS 5), e ainda que a vigilância social é “[...] política nova ainda, inclusive para 

mim” (GESTÃO 2). 
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A partir de afirmações como essas, percebe-se que o tema vigilância social está 

incorporado de forma insuficiente ao cotidiano dos serviços de assistência social, aqui em 

especial nos CRAS e órgãos gestores. Os entrevistados possuem um discurso sobre o que 

é vigilância social como uma função da assistência social abstraída do real. As respostas 

dos sujeitos apesar de virem ao encontro com as normativas oficiais, em muitos casos, são 

discursos “prontos” que quando, em um segundo momento dessa pesquisa, é discutida a 

operacionalização da vigilância social percebe-se a desconexão teoria versus prática.  

As falas demonstram também necessidade de amadurecimento sobre o que é a 

vigilância social para a política de assistência social. Esse amadurecimento teórico, com 

discussões, fóruns, grupos de estudo e de pesquisa sobre o tema e a aplicabilidade deste 

no cotidiano da política de assistência social devem ser realizados tanto no âmbito dos 

municípios, quanto do Estado e da União. Atualmente, poucas discussões são realizadas 

sobre o assunto em questão e consequentemente muitas dúvidas ainda permeiam o tema. 

O que se destaca, no entanto, nas análises das entrevistas, é que não houve a 

sinalização de nenhum questionamento ou ponto de vista crítico sobre o que de fato é a 

vigilância social, numa possibilidade de extrapolar o que está estabelecido normativamente 

e considerando o que vivenciam no cotidiano do município. Também não foi demonstrado, 

no que se refere ao preparo técnico do profissional, o domínio de algum caminho 

metodológico do seu fazer. 

 

3.2 Procedimentos estabelecidos pela gestão das Secretarias Municipais para 

operacionalização da vigilância socioassistencial 

 

Investigou-se, a princípio, se os municípios pesquisados  dispunham de um 

sistema próprio de gestão da informação que auxilie nas ações de vigilância social. Em 

ambos, constatou-se a existência de sistemas próprios, contudo em nenhuma dessas 

cidades os sistemas estão sendo utilizados pelos serviços municipais e consequentemente 

não podem auxiliar no processo de vigilância social.  

A não utilização do sistema de informação, se dá por motivos diferentes entre os 

municípios. Em um deles, a justificativa apresentada é que “[...] o prinicipal fator que fez com 

que a gente deixasse de alimentar o sistema é pelo fato de que o provedor não ser da 

prefeitura, ser de uma empresa particular”, assim, “[...] nós ficamos muito receiosos disso e 

estamos no aguardo que a prefeitura sistematize um sistema de informação mas com 

provedor da prefeitura”. (GESTÃO 1). No outro município, o fato por não se estar utilizando 

o sistema de informação, é que “[...] ele ficou pronto, ela já está disponibilizado, nós agora 

vamos fazer a capacitação da rede pra que eles possam utilizar. Nós já temos o 
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instrumento, falta só agora alimentar ele com dados, que deve acontecer nos próximos 

meses” (GESTÃO 3).  

A ausência de sistemas informatizados nos municípios em questão, reforça uma 

das carências da Política de Assistência Social enquanto política de informação para o 

SUAS que é a não utilização de sistemas de prontuário digital o que facilitaria a leitura de 

vulnerabilidades e riscos das famílias usuárias dos serviços. A ausência do uso da 

tecnologia da informação eleva o grau de dificuldade da sistematização, análise e 

produção/disseminação de informação e logo a realização da vigilância socioassistencial. 

No que se refere ao registro dos cadastros e os atendimentos das famílias, 

constatou-se que nos municípios pesquisados se realiza de forma manual, em “fichas”, sem 

a utilização de sistemas de informação, o que demonstra a fragilidade da coleta de dados 

dos territórios para a realização da vigilância social. Realizado deste modo as informações 

registradas não possibilitam ou dificultam o cruzamento de dados entre os serviços. Essa 

dificuldade é apontada pelos entrevistados que admitem que essas informações são 

trocadas mais pelos vínculos pessoais instituídos entre os profissionais do que por 

procedimento estabelecido pela gestão da política. Na mesma direção, percebe-se que a 

metodologia de cruzamento de informações, pelo menos no que tange a concessão de 

benefícios eventuais, não é procedimento instituído para os serviços e sim ocorre apenas 

por iniciativa do profissional. 

Ainda, tendo como parâmetro que um dos objetivos da vigilância 

socioassistencial de acordo com o SUAS relaciona-se a construção destes e de índices 

territorializados das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e 

pessoas nos diferentes ciclos de vida, procurou-se desvelar quais indicadores são utilizados 

pelos serviços de assistência social, em especial, pelo CRAS para identificação de situações 

de vulnerabilidade e risco das famílias atendidas, para além da análise dos instrumentais de 

registro. 

Em linhas gerais, constatou-se que os entrevistados têm associado 

vulnerabilidade e risco à pobreza de renda, o que demonstra o não conhecimento de que as 

vulnerabilidades sociais são multidimensionais, multicausadas, processuais e estão 

profundamente arraigadas em determinados grupos de pessoas e de famílias, não apenas 

em virtude da carência de recursos ainda que este seja elemento indispensável, mas 

associa-se, ao processo de discriminação social onde o mercado é o produtor mais amplo 

da própria discriminação (OLIVEIRA, 1995).  

Além de investigar a estrutura operacional dos municípios, pesquisou-se também 

as ações desenvolvidas pelo Órgão Gestor e pelo CRAS para com o processo de vigilância 

social. Deste modo, em primeiro lugar, tentou-se compreender as ações de gestão nesse 
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processo, a partir dos gestores e responsáveis pela gestão da informação, buscando 

evidenciar em que circustâncias os dados “colhidos” pelos CRAS são sistematizados e 

utilizados e, quando sistematizados, por quem são estudados e em que momento são 

devolvidos aos CRAS. 

 
A gente copilou os dados e até compartilhou com elas o resultado disso, mas assim, 
o que eu vejo que falta e ai eu penso que falta da parte do gestor, é... forçar uma 
análise crítica junto da equipe, forçar no sentido de despertar a necessidade da 
gente pensar em estratégias de como tentar minimizar o que a gente percebeu 
diante de tudo o que foi constatado né, como resultado da vigilância vamos assim 
dizer por onde a gente vai começar (GESTÃO 1). 

 
O entrevistado GESTÃO 1 aponta que os dados colhidos” pelos CRAS são 

sistematizados e utilizados para a construção do diagnóstico social. No entanto, em sua fala, 

o sujeito remete-se ao passado, o que demonstra que essa ação não é sistemática. Em 

outro momento da entrevista, o mesmo relata que a ação teve caráter pontual, tendo em 

vista a exigência do Estado: “Nós fizemos uma única vez, que foi o ano passado, eu penso 

que a gente teria que fazer isso anual, dá uma retomada” , “ele foi muito modesto nas 

informações até porque nós tinhamos um tempo muito curto para realização dele, que era 

uma exigência do Plano de Providências do Estado”.  

Para os demais entrevistados os dados “colhidos” pelos CRAS devem ser 

utilizados para o planejamento de ações e melhoria dos serviços. 

 
Para o próprio planejamento mesmo, o Plano Municipal da Assistência Social, Plano 
de capacitação que a gente tem plano de capacitação, para o orçamento e 
preenchimento de instrumentos de gestão tanto do Estado quanto da União. Por 
enquanto a gente utiliza assim. [...] Olha é, conforme a necessidade mesmo, não 
tem um período assim definido, quando está próximo de fazer o planejamento a 
gente faz (GESTAO 4). 
[...] Para que a gente possa fazer todo planejamento financeiro a gente depende 
dessas informações, por exemplo, a quantidade de cestas básicas que vamos licitar, 
dai depende da demanda que eles tem, agora o kit natalidade, auxilio funeral, tudo 
isso depende do atendimento deles, então, sempre que nós vamos abrir processo 
de licitação, nós fazemos análise dessa quantidade de atendimento (GESTÃO 2). 
Para melhoria dos serviços [...] Avaliação de demanda, de acordo com a demanda 
que esses indicativos oferecem (GESTÃO 3). 

 
As respostas dos sujeitos de pesquisa demonstram positivamente para quais 

ações os dados “colhidos” pelos CRAS devem ser utilizados. Porém, quando se trata do 

estudo dessas informações e sua devolutiva aos serviços de assistência social, percebe-se 

que não há um procedimento estabelecido e ainda, que de acordo com o entrevistado 

GESTÃO 3, esse estudo só vem sendo realizado no âmbito da gestão sem a participação 

dos serviços, e logo, a devolutiva a eles, só ocorre quando visualiza-se “desconformidades”, 

como mencionado pelo sujeito GESTÃO 3. No entanto, as informações produzidas pela 

vigilância social quando devolvidas aos CRAS devem ir além da identificação de 

desconformidades, devem possibitar a eles o planejamento de ações, a avaliação do 
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serviço, bem como, auxiliar no conhecimento da demanda instalada e da oferta de serviços 

para o atendimento. 

Em síntese, pode-se afirmar que apesar de não se ter estabelecido nos 

municípios estrutura e procedimentos operacionais definidos para o exercício da vigilância 

social, os entrevistados demonstram mesmo que parcialmente estabelecer algumas funções 

a partir do lugar onde ocupam sobre as ações a serem desenvolvidas para o processo de 

vigilância social. Contudo, muitos desafios permeiam a política, uma vez que, se percebe a 

insuficiência de serviços e sistemas que deem corpo ao exercício dessa função. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que concerne à compreensão da vigilância social, a pesquisa permitiu-nos 

conhecer a visão dos entrevistados acerca dessa função. Nesse sentido, os aspectos mais 

destacados nas falas dos entrevistados apontam como estratégia de prevenção dos agravos 

de vulnerabilidade e risco e como base para conhecimento da realidade e do território. 

Embora as respostas dos sujeitos venham ao encontro às normativas oficiais, os 

entrevistados possuem uma concepção sobre a vigilância social como uma das funções da 

política de assistência social descolada do que realizam na prática. Deste modo, 

demonstrou-se o desafio de amadurecimento teórico do tema para além do que é posto nas 

normativas oficiais e que contemplem a incorporação de outros conceitos como 

vulnerabilidade e  risco. Além disso, outra constatação feita foi a ausência do preparo 

técnico dos profissionais sobre o domínio de caminho metodológico para o fazer da 

vigilância social. 

Em relação a operacionalização da vigilância social, outra constatação feita 

caminha na direção da insuficiência de procedimentos operacionais e de ações 

metodologicamente estabelecidas que deem forma a essa função.  

De forma especial, chama a atenção, que mesmo sendo municípios de grande 

porte não há sistemas informatizados de registro e acompanhamento das famílias, o que 

remete as ações que compõem o processo de vigilância social a sua realização manual e, 

em muitos casos, sem padronização necessária. Nesse sentido, quando estudados os 

instrumentais de registro dos CRAS, que pelo nosso entendimento auxiliam para a coleta de 

dados, identificou-se que as categorias e indicadores compreendidos e utilizados para 

conhecimento das famílias, são insuficientes para determinar o grau de vulnerabilidade ao 

qual elas estão inseridas, e logo, são insuficientes para alimentação dos sistemas de 

vigilância social.  

Ainda, de forma mais grave, constatou-se que dentre os indicadores utilizados 
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nos instrumentais e na qualificação das famílias, o indicador de renda vem sendo o mais 

utilizado, seja para estabelecer critério de atendimento para a concessão de beneficios e até 

mesmo para indicar maior ou menor grau de vulnerabilidade. Isso demonstra que para os 

sujeitos, a vulnerabilidade social é pautada apenas na ausência de renda, o que configura 

no desconhecimento deste conceito, que é primordial para entendimento dos objetivos da 

vigilância social. 

Outro fato identificado refere-se aos dados e sistemas pré-existentes nos 

municípios, como o cadastro único, que vem sendo desconsiderado para conhecimento 

socioterritorial. A impressão que se passa é que o cadastro único é entendido como um 

serviço a parte do CRAS, que em determinados momentos (mais ligados a fiscalização) 

podem ser acionados para conhecer o ususário, mas que, na grande maioria das vezes, não 

é incorporado ao cotidiano de trabalho do CRAS.  

Sabendo-se que a vigilância social é uma das funções responsáveis por 

conceber a assistência social um novo status de política pública de monitoramento e 

prevenção de vulnerabilidade e riscos, espera-se que os elementos apresentados, mesmo 

que de forma suscinta, possa contribuir com a discussão acerca do tema proposto e que 

como esta, outras possam ser elaboradas, no intuito de refletir com maior profundidade este 

assunto pouco explorado e que ainda, demanda de muitos estudos para sua melhor 

compreensão, tanto nos aspectos teóricos conceituais, quanto políticos e operacionais.  
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