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O COTIDIANO DA GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – CRAS EM FOCO 

 

Viviane Pereira da Silva1 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho propõe uma análise acerca dos resultados 
da pesquisa de abordagem quanti-qualitativa, realizada com 
coordenadores dos Centros de Referência da Assistência 
Social – CRAS no município do Rio de Janeiro. Os dados são 
apresentados em três partes: na primeira, sinalizamos as 
atribuições elencadas pelos gestores com maior grau de 
operacionalização. Na segunda, destacamos os desafios que 
atravessam a gestão dessas unidades consideradas “portas de 
entrada” para o Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 
Por fim, trazemos para o debate alguns elementos que 
perpassam a gestão territorial da proteção social básica: rede, 
articulação intersetorial e busca ativa.  
 
Palavras-chave: Assistência social. Gestão. Centro de 
referência de assistência social. 
 
ABSTRACT 
 
This paper proposes an analysis of the results of quantitative 
and qualitative research conducted with coordinators of the 
Social Assistance Reference Centers - CRAS in the city of Rio 
de Janeiro. The data are presented in three parts: first, signaled 
the tasks listed by managers with higher degree of 
implementation. In the second, we highlight the challenges that 
cross the management of these units considered "gateways" to 
the Unified Social Assistance - ITS. Finally, we bring to the 
debate some elements that permeate the territorial 
management of basic social protection: network, intersectoral 
coordination and active search. 
 
Keywords: Social assistance. Management. Referral center for 
social assistance. 
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I- INTRODUÇÃO: 

 

Comumente ouvimos que a ampliação significativa do número de Centros de 

Referência de Assistência Social – CRAS, no decorrer dos últimos anos2, vem construindo 

uma nova identidade para a assistência social brasileira. Dessa forma, percebemos que é 

de fundamental importância a inclusão no debate de dois aspectos. Primeiro, discutir a 

gestão dessas unidades, considerando a dimensão alcançada pela gestão territorial a partir 

do SUAS. Segundo, a necessidade de decifrar os desafios colocados a este novo grupo de 

gestores, intitulados pela NOB RH/SUAS de Coordenadores de CRAS. 

Efetivamente, a opção por essa área temática de estudo tem suas raízes na 

trajetória acadêmica da autora e na experiência como Assistente Social na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS/RJ num CRAS, durante seis anos, e 

posteriormente no âmbito da gestão da referida secretaria. Ambas as experiências 

possibilitaram observar rotineiramente as dificuldades dos gestores diante da necessidade 

de implementar o SUAS. 

Nessa direção, entendemos que o debate aqui empreendido é relevante, pois ao 

nos debruçarmos sobre a gestão dos CRAS no município do Rio de Janeiro, metrópole com 

realidade heterogênea nos seus múltiplos territórios, estamos falando também, de uma das 

maiores redes de proteção social básica do país, 47 CRAS, distribuídos pelas 10 

Coordenarias de Desenvolvimento Social. 

Desse modo, o artigo3 em tela tem como proposta apresentar os dados de 

pesquisa realizada no município com os coordenadores dos CRAS. A proposta 

metodológica estruturou-se por intermédio de abordagem quanti-qualitativa, tendo como 

foco as considerações de Minayo que reitera o caráter de complementaridade “a diferença 

entre abordagem quantitativa e qualitativa da realidade social é de natureza e não de escala 

hierárquica” (MINAYO, 2007: 22). Nesses termos a pesquisa foi desenvolvida em duas 

fases: 

a) aplicação de questionário estruturado, constituído por perguntas fechadas 

junto aos coordenadores dos 47 CRAS do município, com vistas traçar o perfil profissional 

destes, captando aspectos como: formação profissional, experiência em gestão, 

conhecimento acerca das Orientações Técnicas para a Proteção Social Básica do SUAS, 

elementos de convergência entre os aspectos dispostos nas referidas orientações com o 

perfil de gestor, dentre outros; 

                                                 
2
 Conforme revelado pelo Censo SUAS, de acordo com o levantamento realizado em 2013 no Brasil 

há 7883 CRAS. 
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b) realização de entrevista em profundidade, com 10 coordenadores de CRAS. 

Optou-se por entrevistar 1 (um) gestor por coordenadoria, que estivesse exercendo a função 

de gestão, no mínimo durante 3 (três) anos consecutivos na mesma unidade. No que tange 

à forma de seleção dos entrevistados, é pertinente destacar que uma vez identificados os 

profissionais, dentro dos critérios sinalizados, optamos por selecioná-los com base na ordem 

alfabética do último sobrenome, respeitando à aleatoriedade.  

 

II- ATRIBUIÇÕES QUE OS COORDENADORES DOS CRAS JULGAM TER MAIS 

DIFICULDADE PARA EXECUTAR 

 

No questionário utilizado para a coleta de dados, foi solicitado aos gestores que 

selecionassem, dentre as atribuições previstas nas Orientações Técnicas para os CRAS, 

três em que encontravam maior dificuldade para operacionalizar. Dessa maneira, as 

questões mais sinalizadas foram: “participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos 

e procedimentos para garantir a efetivação da referência e contrareferência” (67%); 

“articular, acompanhar e avaliar o processo de implementação dos programas, serviços, 

projetos de proteção social básica operacionalizadas nessa unidade (60%); “contribuir para 

avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos dos programas, serviços 

e projetos na qualidade de vida dos usuários” (52%); “planejar e coordenar o processo de 

busca ativa no território de abrangência do CRAS, em consonância com diretrizes da 

Secretaria de Assistência Social do município” (43%). 

Ao analisarmos os dados desta questão, percebemos que a discussão acerca do 

planejamento, monitoramento e avaliação, perpassa os elementos sinalizados, se 

traduzindo em questões nodais na conjuntura de operacionalização do SUAS. Nesta linha, 

partimos do pressuposto que planejamento e gestão se traduzem em processos que não 

devem ser vistos isoladamente. “O planejamento é uma necessidade da gestão e a gestão é 

a materialização do plano” (MATUS,1993: 499). Além disso, na maioria das vezes, não 

sendo as ações planejadas, acabam por serem concebidas no dia-a-dia conforme a 

urgência de cada situação, desprovida de técnica. 

É cabível pontuar o fato de que a complexidade colocada pelo sistema, requer 

também outro elemento, imprescindível, para que o planejamento de fato aconteça: o 

registro e fornecimento de informações, uma das atribuições dos CRAS, que subsidia o 

Órgão Gestor Municipal acerca do território, no que tange: 

 

• à elaboração do Plano Municipal de Assistência Social; 
• ao planejamento , monitoramento e avaliação dos serviços ofertados no CRAS; 
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• à alimentação dos Sistemas de Informação do SUAS; 
• aos processos de formação e qualificação da equipe de referência (MDS, 2009:11).  

 
Assim, informações bem registradas contribuem para a criação de uma base de 

dados que auxilia o processo de planejamento. Dentro dessa lógica, afirma Mokate (2004), 

“o sistema e o fluxo de informação devem ser guiados pela definição das necessidades de 

informação por parte de diferentes interessados no processo de monitoramento e avaliação 

(MOKATE apud COSTA; DINIZ; 2004:87).  

Note-se que, discorrendo sobre o SUAS, Sposati (2006), afirma que a efetivação 

do sistema está vinculada há alguns requisitos:  

[...] planejamento, o que exige o conhecimento prévio da realidade através da função 
de vigilância social, conhecendo demandas e necessidades, construindo metas; [...] 
ser avaliada, o que indica a necessidade da discussão dos resultados e de seus 
indicadores o que é muito mais do que constatar o número de atendimentos dia, 
mês ou ano sem avaliação do conteúdo desses atendimentos e da qualidade de 
respostas que contêm (SPOSATI, 2006:115).  

Estabelecendo um paralelo entre os aspectos acima apontados pela autora, com 

as respostas dos coordenadores, verificamos que as dificuldades expressas pelos 

profissionais, dentre outras, podem comprometer a gestão da política de assistência social. 

É possível também, admitirmos que aquelas atribuições mais amplas, impostas pela nova 

dinâmica da gestão pública atualmente, aparecem com certa expressividade nas respostas, 

demonstrando limitações estruturais inerentes ao processo de implementação do SUAS que 

requer considerável rigor técnico e metodológico. Em relação às inovações do sistema, 

estas abarcam tanto questões conceituais como temas de gestão da política, envolvendo 

elementos como eficácia, eficiência, monitoramento, dentre outros.  

 

III- DESAFIOS PARA A GESTÃO DOS CRAS 

 

As equipes de referência dos CRAS são condicionadas a atuarem na direção da 

interdisciplinaridade, compartilhando saberes, responsabilidades, inovando nas formas de 

agir. Mas como quaisquer tipos de intervenção, estas práticas não estão isentas de 

embates, principalmente no tocante à definição de responsabilidades e competências 

individuais.  

Posta a dinâmica sinalizada, estabelecem-se prioridades a serem cumpridas, 

alterando significativamente o cotidiano institucional. A despeito das diferentes demandas 

colocadas aos gestores dos CRAS e equipes, sobressaem-se nos relatos da pesquisa as 

exigências de respostas imediatas no trato da questão social, o que se configura num 

obstáculo ao acompanhamento sistemático da população usuária dos serviços e a lógica 

preventiva que a política requer. 
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As colocações mais significativas dos coordenadores, ao retratarem as 

demandas dos espaços sócio-institucionais, reconhecem as dificuldades em torno de 

questões elementares como operacionalizar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família – PAIF nos moldes definidos pela Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistencias, de forma a empreender esforços para o entendimento deste serviço 

enquanto carro chefe do CRAS. 

Associada às demandas de acompanhamento familiar, os coordenadores 

destacaram que a gestão de determinados serviços e programas, os remetem para os 

imperativos de conjugar, nas intervenções, aspectos como eficácia, eficiência e efetividade. 

Nesses termos, afirmaram que a gestão dos CRAS é impelida também por requisições da 

gestão pública como um todo, demandando-os o registro das informações e a fluidez na 

socialização destas. 

Outro grupo de desafios, e que mantém interface com os demais, é o que se 

refere à gestão da proteção social básica nos territórios requisitando capacidades de escuta, 

negociação, criatividade e intervenção nas situações de complexidade. As considerações 

sobre este ponto adquirem características particulares na cidade devido ao contexto adverso 

dos territórios onde se encontram localizados os CRAS. 

Foram recorrentes as análises de gestores que transitavam em torno do seguinte 

núcleo comum: os desafios fazem parte do processo de trabalho de qualquer instituição, 

cabendo aqueles que detêm o poder decisório, darem um direcionamento adequado. Outro 

elemento ressaltado, é o fato de que o atendimento a estas demandas deve nortear-se por 

princípios básicos de planejamento organizacional, que se trata de uma das maiores 

lacunas no âmbito da gestão das políticas sociais.  

Com base nas declarações dos entrevistados, outra peculiaridade que atravessa 

a competência gerencial destes gestores, é a que se refere à gestão do trabalho, se 

configurando num ponto decisivo no debate da assistência social, à medida que garante 

legitimidade ao processo de gestão, interferindo no sucesso e/ou fracasso da política. 

Na conjuntura de ampliação das equipes técnicas dos CRAS e do 

reconhecimento de “outras categorias profissionais de nível superior para atender as 

especificidades dos serviços socioassistenciais das funções essenciais de gestão do SUAS” 

(Resolução do CNAS Nº 17, de 20 de junho de 2011), cabe-nos salientar a importância de 

tratarmos questões inerentes à gestão do trabalho. Quando indagados sobre este aspecto, a 

maioria sinalizou que realizar a gestão de pessoas no âmbito da unidade vem se tornando 

um dilema. 

Enquanto instrumento normativo a NOB RH/SUAS sinaliza que “do ponto de 

vista da gestão do trabalho, a coordenação do CRAS fomenta o trabalho articulado entre os 
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profissionais, estimulando a troca de conhecimentos e a produção de novos saberes” (MDS, 

2011:33). Dito isto, ao estabelecermos um paralelo com a realidade da composição dos 

quadros profissionais do SUAS, é  preciso atentar para três aspectos:  “as disparidades dos 

estados e municípios, diversidade de áreas de formação e as defasagens teóricas e 

técnicas” (RAICHELIS, 2010:761).   

A partir da lógica instalada na gestão do SUAS, assume centralidade também, a 

necessidade de adequar perfis e funções numa perspectiva de gestão democrática que 

prime pela qualificação do trabalho e pela garantia dos direitos dos trabalhadores. É 

interessante notar que mesmo aqueles gestores que já possuíam uma experiência prévia no 

trato da coordenação de equipes, expuseram que um dos diferenciais do estágio vigente da 

política de assistencial social é gerir, e ao mesmo tempo, humanizar as relações no território 

com os usuários dos serviços sem perder de vista a necessidade de humanizar 

primeiramente as relações de trabalho nas unidades. 

 

IV- TRÍADE DA GESTÃO TERRITORIAL: REDE, ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL E 

BUSCA ATIVA 

 

Ampliando o debate acerca da gestão territorial da proteção social básica, é 

relevante fazermos menção a três ações que atravessam a dinâmica dos CRAS: articulação 

da rede socioassistencial, a promoção da articulação intersetorial e a busca ativa, estas têm 

implicado no redirecionamento da proposta metodológica adotada pelos gestores em 

conjunto com as equipes, com vistas à operacionalização do SUAS.  

Nesse sentido, é importante conectar os novos arranjos de articulação da rede 

socioassistencial e a centralidade assumida no cotidiano dos coordenadores dos CRAS, os 

responsáveis pela articulação da rede no território, cabendo-lhes gerenciá-la de forma 

coordenada. Por sua vez, o universo empírico revelou que na ótica dos entrevistados o 

gerenciamento da rede se traduz num desafio, exigindo-lhes competências diferenciadas, 

mas representa também um canal de abertura de possibilidades para a gestão.  

Ao avaliarem a articulação da rede socioassistencial, sinalizam que mudanças 

significativas foram impressas no território, nos últimos cinco anos. Ainda, os novos 

parâmetros de estruturação desta rede têm se constituído em mecanismos estratégicos de 

viabilização da função de vigilância socioassistencial. Com base nos relatos dos 

entrevistados, é possível identificar também, que a compreensão acerca da temática 

envolve o entendimento da nova relação público/privado.   
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Por outro lado, quanto às estratégias utilizadas para a promoção da articulação 

da rede, parece-nos que dentre as alternativas adotadas pelos coordenadores sobressaem-

se as reuniões realizadas no território. Considerando o disposto nas Orientações Técnicas 

da Proteção Social Básica do SUAS, que o CRAS se configura como “ponto focal da rede 

socioassistencial territorial local” é pertinente insistir na adoção de outras medidas. Em 

poucas palavras, se na emergência de pautar as ações em rede é imperioso [...] abrir-se 

para acolher a participação de várias políticas públicas setoriais; derrubar limites de serviços 

que agem isoladamente; incluir a participação da comunidade e famílias (GONÇALVES; 

GUARÁ, 2010:12), percebemos que o coordenador deve promover a participação efetiva 

dessa rede nas atividades desenvolvidas pelo CRAS.  

Há uma série de razões a que se pode creditar que os índices de integração da 

rede ainda carecem de investimentos. O pano de fundo dessa constatação assenta-se nos 

relatos, que, ao avaliarem o grau de articulação no território, em sua maioria, destacam 

também que a melhoria dos níveis de articulação, supõe o estabelecimento de fluxos entre o 

CRAS e demais órgãos na busca de convergência de ações. Cumpre-nos destacar que no 

caso do município do Rio de Janeiro há um movimento de articulação gestado anteriormente 

ao processo de implementação do SUAS.   

Estes traços, que diferenciam a condução da política de assistência social na 

metrópole, nos permitem também atentarmos para outro ponto: a reestruturação dos canais 

de fortalecimento do trabalho em rede ocorrerá se ancorado num processo que divulgue a 

identidade dos CRAS enquanto “portas de entrada do SUAS”. O CRAS deve se destacar no 

processo de interdependência organizacional de articulação e manutenção da rede. 

Gonçalves (1991) sintetiza algumas prioridades sobre as quais o processo de 

interdependência organizacional em rede deve estar assentado.  

[...] o papel institucional: organização de referência que garante identidade e 
legitimidade institucional; o papel facilitador/articulador: técnicos encarregados de 
informar sobre o que está acontecendo e facilitar a socialização do conhecimento e 
da informação; o papel coordenador/gestor: que deve garantir congruência das 
prioridades entre a decisão e a ação; o papel operacional: que procura garantir 
“conectividade” entre os processos, produtos (GONÇALVES,1991: 07-10). 
 

Considerando os apontamentos do autor, percebemos que ao se configurar no 

nível operacional da gestão da política, onde se desenvolve a referência e contrareferência, 

a dimensão articuladora do CRAS deve ser fomentada e garantida. Por sua vez, a gestão 

destas unidades nos remete aos três papéis elencados pelo autor anteriormente, o 

institucional, o de coordenador/gestor e o operacional, devendo permanecer articulados.  

Quando indagados sobre a existência de instâncias que favoreçam as práticas 

intersetoriais, os gestores destacaram participação das equipes nas reuniões de Comissão 
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Local, espaços que congregam as diversas políticas públicas4 do território de abrangência 

da unidade. O estudo identificou, ainda, que as coordenações de CRAS de determinadas 

áreas avançam em medida diferenciada no que tange à intervenção intersetorial, o que de 

certa forma potencializa e amplia o desempenho da política na localidade.   

Alguns gestores ao elencarem exemplos de práticas intersetoriais, ainda 

permanecem focados no Programa Bolsa Família, sem fazer alusão a outras iniciativas. 

Este quadro corrobora o apresentado na Pesquisa5 “O Sistema Único de Assistência Social 

no Brasil: uma realidade em movimento”, o estudo identifica que na maioria dos municípios 

estudados: “planejamento e ações intersetoriais são processos em lenta construção, 

envolvem mudanças mais profundas nas instituições sociais e suas práticas e nas formas de 

articulação das organizações gestoras das políticas sociais” (COUTO, et al, 2010:139).  

Ainda no debate sobre gestão territorial da proteção social básica, outro ponto se 

reveste de fundamental importância, é o que se refere à busca ativa. Na leitura dos 

coordenadores este tipo de intervenção assegura o conhecimento mais profundo da 

realidade sobre qual atuam. Destacam, no entanto, que nem sempre esta estratégia vem 

sendo utilizada de forma correta.  

Na ótica dos coordenadores, muitas vezes, a busca ativa vem sendo atrelada, 

sobretudo, à necessidade do cumprimento das metas, descaracterizando assim seu objetivo 

primeiro que é garantir à população o acesso a serviços e benefícios. Ocorre, também, que 

a busca ativa requer planejamento6 e monitoramento sistemático, elementos estes que se 

traduzem num dos entraves na operacionalização da política de assistência social.  

 

V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No tocante à percepção do SUAS, os argumentos dos coordenadores 

entrevistados, dividem-se entre àqueles que apontam a compatibilidade entre o conceito do 

sistema, com o patamar alcançado pela política de assistência social no pós 88, e os 

demais, que o concebem como avanço, destacando que ainda não foram colocadas as 

condições necessárias para que os municípios o implemente de fato. 

                                                 
4
De acordo com entrevistados nas reuniões de Comissão Local, a participação é maior dos 

representantes da política de assistência social, saúde, educação e habitação. 
5
Desenvolvida a partir da proposta de cooperação acadêmica, envolvendo os Programas de Pós-

Graduação de três Universidades: UFMA, PUC-SP e PUC-RS.  
6
“O planejamento e execução das ações de busca ativa constituem meio estratégico para promover a 

articulação da oferta de serviços e benefícios, conforme concepção do Protocolo de Gestão Integrada 
de Serviços e Benefícios referendado pela Resolução 17/2010 do CNAS, contudo a organização 
destas ações requerem a produção de informações estruturadas e a definição de fluxos de 
informação entre a Vigilância e as unidades prestadoras dos serviços” (MDS, 2005:4).  
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Na abordagem referente ao conhecimento destes profissionais acerca dos 

documentos e normativas que regem a política de assistência social, afirmam que 

conhecem tais normativas, utilizando-as no cotidiano de suas práticas, retratando a 

impossibilidade de gerir qualquer unidade do SUAS, seja ela de proteção social básica ou 

proteção social especial, sem um prévio conhecimento das principais regulamentações do 

governo federal.  

A realidade empírica demonstrou que dentre os dilemas que atravessam a 

dinâmica da gestão destas unidades, a carência de um fluxo de informação eficaz dificulta 

frequentemente o direcionamento do trabalho. Assim, planejamento, monitoramento e 

avaliação, evidenciam desafios que devem ser sanados. No bojo das dificuldades 

elencadas, devemos considerar também outro aspecto. Os coordenadores, ao serem 

questionados sobre as dificuldades de adoção das ferramentas gerenciais, relataram que a 

dinâmica institucional nem sempre confere possibilidades de utilização destas ferramentas 

enquanto aliadas na consecução dos objetivos previstos na PNAS.  

Em linhas gerais, fazendo um balanço da gestão dos CRAS no município do Rio 

de Janeiro, num primeiro diagnóstico, não restam dúvidas de que a mesma possibilitou uma 

nova estruturação da assistência social na metrópole. Desse modo, ao nos debruçarmos 

sobre o cotidiano da gestão dos CRAS, é preciso ressaltar que gerir estas unidades significa 

administrar os mais diferentes níveis de complexidade e as múltiplas expressões da questão 

social em nível local. As reflexões sumariadas, indicam, também que para implementação 

do SUAS é fundamental, dentre outros fatores, o reconhecimento da importância da 

profissionalização dos quadros da gestão da política. 
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