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(…) Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the definitive 

story of that person. 

 

(…) 

I've always felt that it is impossible to engage properly with a place or a person without 

engaging with all of the stories of that place and that person. The consequence of the single 

story is this: It robs people of dignity. It makes our recognition of our equal humanity difficult. 

It emphasizes how we are different rather than how we are similar. 

 

(…)  

 The American writer Alice Walker wrote this about her southern relatives who had moved to 

the north. She introduced them to a book about the southern life that they had left behind. 

"They sat around, reading the book themselves, listening to me read the book, and a kind of 

paradise was regained." I would like to end with this thought: That when we reject the single 

story, when we realize that there is never a single story about any place, we regain a kind of 

paradise. 

 

  

 

 

Trechos da TedTalk da Escritora Chimamanda Adichie “The Danger of a Single Story”, 2009 
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RESUMO 
 

 

 

 

Neste trabalho foram analisadas as interações entre atores estatais e não estatais na 

implementação da política de assistência social, no território do distrito do Jardim Ângela, 

observando as alternativas, escolhas e desafios, em termos de instrumentos, técnicas e 

ferramentas de implementação da política. Para isso, buscou-se analisar as implicações do 

modelo de implementação, em termos do território e das entidades socioassistenciais 

responsáveis por determinados serviços, além das estratégias, em termos de instrumentos e 

técnicas, para a implementação da política, associadas às normas da assistência social no 

município e às alternativas das entidades sociais responsáveis pela provisão. Ao mesmo 

tempo, foi observada a pertinência da política para algumas famílias no distrito, e os 

caminhos, constrangimentos e limites para obtenção de benefícios e serviços da política de 

assistência social, considerando suas experiências e impressões, associadas às entidades e 

outros atores que representam a política, ou fazem parte dela, no território. Entre os 

principais achados observou-se que as entidades sociais compõem um universo bastante 

diverso, e são normalmente identificadas como porta de entrada para a política de 

assistência social. De tal modo, seus modelos de implementação determinam as impressões 

e experiências das famílias em relação aos serviços da assistência no território.   

Observou-se também o papel significativo da política para as famílias beneficiárias, 

tanto em termos de transferência de renda, quanto de serviços e as distintas interpretações 

que as mesmas têm sobre a política de assistência como transferência e como serviço, em 

termos de seu papel específico para o arranjo familiar e motivações para a procura. 

 

Palavras-chave: Assistência Social, Entidades Sociais, Organizações da sociedade 

civil, Famílias.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

ABSTRACT 

 
 

This work analyzes the interactions between state and non-state actors in the 

implementation of social assistance policies in the district of Jardim Angela in Sao Paulo, 

whilst considering the alternatives, choices and challenges in terms of instruments, 

techniques and tools for policy implementation. In order to do so, we sought to analyze the 

implications of the implementation model, in terms of the region and the social-assistance 

entities responsible for certain services. In doing so, we also considered the strategies in 

terms of instruments and techniques, for the implementation of the policy, associated to 

social assistance regulations in the municipality and the alternatives of the social entities 

responsible for the provision.  

At the same time, discussing the pertinence of the policy for some families in the 

district and the ways, constraints and limits to obtaining benefits and services of social 

assistance policies. This was done through considering their experiences and impressions 

associated with the non-governmental organization and other actors that represented the 

policy, or were associated with it, in the region.  

Among the main findings observed, were that the non-governmental organization 

comprise very diverse universe, and are usually identified as a gateway to social assistance 

policy. Thus, their modes of implementation determine the impressions and experiences of 

families in relation to the assistance services in the region. 

Equally observed, was the significant role of the policy for beneficiary families, both in 

terms of transferable income and services, and the different interpretations they may have on 

assistance policy as transference and as a service in terms of their specific role for the 

families situation and the motivations for its demand. 

 

Key words: Social Assistance, Non-governmental organization, Civil society 

organizations, Families 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A responsabilidade estatal pela proteção social foi e ainda é uma questão bastante 

discutida, apesar dos recentes avanços relacionados à Constituição Federal 1988 

(CARDOSO JR; JACCOUD, 2005), na consideração do Estado como o principal 

responsável pela proteção social, contributiva e não contributiva, como é o caso da 

assistência social. Ao mesmo tempo, a provisão destas políticas está cada vez mais 

associada a atores e instituições que estão além das estruturas do Estado (MARQUES, 

EDUARDO, 2013), mesmo que ainda norteadas por ele. Assim, determinadas lentes e 

categorias se tornam essenciais para a compreensão dos processos atuais de produção e 

provisão de políticas pública e se destacam neste sentido concepções mais abrangentes de 

políticas públicas, bem como da ação estatal como um todo. Associado a isso está a 

compreensão mais robusta de fenômenos como a pobreza e a vulnerabilidade, que são tão 

caros para a política de assistência social, pensando nos modos de operação dos mesmos 

nos normativos e nas ações das burocracias de linha de frente das políticas, destacando os 

modos de categorização das famílias em interações cotidianas, por exemplo. Além da 

compreensão da implementação de políticas como um processo, associado a escolhas de 

instrumentos e técnicas, que não são determinados apenas por uma racionalidade 

burocrática e hierárquica de decisão política (LASCOUMES; GALÈS, 2012), mas passam 

por reestruturação dentro de cada nível de governo (LOTTA; PAVEZ, 2010), como também 

em territórios, entidades e para famílias distintas.  

De tal modo, a assistência social abrange um conjunto complexo e amplo de 

programas e serviços, que por meio de diferentes estruturas de proteção, básica e especial, 

garantem direitos de cidadania para famílias e indivíduos que vivem em situação de 

vulnerabilidade e pobreza (BRASIL.MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

COMBATE À FOME - MDS, 2005). Ela pretende possibilitar segurança e proteção para 

famílias, em situação de pobreza e vulnerabilidade, que em sua maioria também se 

encontram em domicílios pobres em regiões igualmente imersas em quadros de pobreza e 

vulnerabilidade. (BICHIR, 2006) Passando pela provisão de serviços e tranferência direta de 

renda, buscando o fortalecimento de vínculos familiares e a garantia de direitos mínimos 

para a cidadania, por meio da garantia da provisão para necessidades básicas. Por isso, a 

conquista da autonomia na provisão dessas necessidades básicas é a orientação da 

segurança da assistência social. (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

COMBATE À FOME - MDS /SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SNAS, 

2005, p.31). Assim sendo, mesmo a segurança traduzida em rendimentos, por exemplo, 

“não é uma compensação do valor do salário mínimo inadequado, mas a garantia de que 
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todos tenham uma forma monetária de garantir sua sobrevivência, independentemente de 

suas limitações para o trabalho ou do desemprego”. (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS /SECRETARIA NACIONAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SNAS, 2005, p.31) A assistência social hoje constitui-se como 

política pública dentro do escopo da seguridade social, com uma rede de atores estatais e 

não-estatais que associados garantem sua provisão no território.  

Contudo, em comparação com as outras políticas que estão dentro da literatura do 

Estado de Bem Estar Social, as políticas da assistência social ainda são pouco exploradas 

(MADAMA, 2011), apesar da evolução recente provocada pelo sucesso e amplo número de 

publicações sobre o Bolsa Família (BICHIR, 2010, 2015; CAMPELLO; NERI, 2013; 

MACEDO; XEREZ; LOFRANO, 2016; MARINHO; LINHARES; CAMPELO, 2011), que é 

apenas um dos vários programas, de transferência de renda direta, e serviços da política 

pública de assistência. Assim, determinados aspectos da política de assistência e de sua 

provisão ainda precisam ser mais amplamente pesquisados.  Entre estes aspectos destaca-

se a provisão e implementação no território, em termos dos caminhos da assistência, no 

sentido de como ela chega até as famílias, por meio de entidades socioassistenciais e/ou 

equipamentos estatais, e como as famílias adquirem ou entram em programas e serviços da 

assistência, por meio destes equipamentos, passando por outros burocratas de nível de rua 

(LIPSKY, 1980), como funcionários de unidades escolares e Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) da Estratégia Saúde da Família (ESF).  

Ao mesmo tempo, segundo Madama (2011), dados os novos riscos sociais e as 

“dinâmicas de adaptações às novas estruturas de necessidade que emergiram nos últimos 

anos”, as políticas de assistência vêm ganhando novo impulso no debate mundial. Isso se 

deve também ao aumento das desigualdades sociais, em geral, e de renda1 (PIKETTY, 

2015) no mundo e com elas de vulnerabilidades sociais.  Por isso, mesmo com as 

conquistas recentes, no Brasil ainda persistem quadros de privação econômica, que são 

sobrepostos por situações de baixa escolaridade, menor acesso as políticas sociais, 

moradia em locais precários e desemprego, (BICHIR, 2006) associados a outras condiçoes 

de alta vulnerabilidade.  

A escolha do Distrito de Jardim Ângela como território central para esta pesquisa, 

está relacionada à centralidade do conceito de território para a política de assistência social, 

à consideração dos princípios de que contextos específicos podem afetar a implementação 

da política de maneira distinta, e a importância relativa da política de assistência social no 

território, uma vez que ele concentra grande parcela da população pressuposta como 

público da assistência social. Assim, o recorte territorial, como lente de análise privilegiada 

                                                
1 Renda: salários, autônomos, aposentadorias, transferências e patrimônios. (PIKETTY, 2015) 
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também permite a consideração mais detalhada de dinâmicas e interações entre 

funcionários das entidades, burocratas dos CRAS e famílias. Pois que, a relevância de 

diferentes tipos de programa de assistência varia de acordo com os níveis de pobreza ou 

riqueza e vulnerabilidade de cada indivíduo, como afirma Piketty (2015), em relação aos 

diferentes tipos de renda, mas também de acordo com o território e as condições 

específicas dos domínios e dimensões estruturantes da vida dos indivíduos, como a família, 

o trabalho e a moradia (RECIO, 2008). De acordo com as análises de Marques (2015) sobre 

os espaços sociais2 da metrópole paulista, nos anos 2000, a região se encontra entre 

aqueles que concentram trabalhadores manuais e médios-baixos misturados, ou seja, 

espaços com grande número de trabalhadores manuais, qualificados e não qualificados, não 

técnicos, com população predominantemente negra e parda, quadros de infraestrutura de 

serviços públicos bons e precários, ou abaixo da média metropolitana e níveis de renda 

baixos e muitos baixos. Suas condições urbanas3 são regulares e ruins, e apesar da 

ampliação, recente, da cobertura de serviços domiciliares para universalização, a região 

ainda reúne bairros que não possuem, por exemplo, serviço de esgoto ligado à rede. 

(REQUENA; GODOY; SARUE, 2015)   

Do mesmo modo, a pesquisa científica a respeito da assistência social, apesar dos 

passos recentes associados ao impulso dado pelo Programa Bolsa Família (PBF) e 

constituição do SUAS, ainda está concentrada nos normativos federais, seu processo de 

formulação, e estruturas da alta e média burocracia, com alguns estudos que olham para a 

perspectiva do usuário da política, por meio da compreensão mais aprofundada do processo 

de implementação da política de assistência social, no território. Assim, torna-se bastante 

significativa a literatura relacionada ao estudo de burocratas implementadores, suas ações 

(BARRETT, 2004; LIPSKY, 1980; LOTTA, 2010) e interações com os usuários de políticas 

(DUBOIS, 2010; PIRES, 2016), que neste caso são o corpo de funcionários dos Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), mas também os membros de entidades socioassistenciais e de 

equipamentos de saúde, por exemplo, que estão na ponta do atendimento das famílias, ou 

seja, interagem diretamente com os cidadãos no desempeno de suas atividades (DUBOIS, 

2010; LIPSKY, 1980). Esta literatura permite a observação de processos de mediação e 

interação que, em alguma medida também determinam o modelo de implementação da 

                                                
2 A classificação dos espaços é feita a partir de classes, e para isso o autor tomou como ponto inicial a base 

cartográfica compatibilizada 2000/2010 e submeteu a distribuição das classes EGP nas áreas de ponderação em 
2000 e 2010 a análise fatorial e de clusters. (MARQUES, EDUARDO, 2015) 
3 As condições urbanas foram classificadas como excelentes, ótimas, boas, regulares, ruins e péssimas. As 

categorias estão baseadas nas taxas de cobertura de serviços domiciliares e dos entornos domiciliares de cada 
região. (REQUENA; GODOY; SARUE, 2015) 
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política e permitem uma consideração mais atenta dos olhares e intepretações de 

beneficiários sobre a política.           

Finalmente, a discussão sobre pobreza e vulnerabilidade também é relevante, já que 

a população atendida pelo sistema de assistência social, seja por meio de serviços ou 

transferência de renda, se encontra nesses quadros, e esses são operacionalizados para a 

produção e provisão de políticas públicas de assistência social.  

Portanto, a discussão sobre pobreza passa por mudanças profundas no tempo e é 

compreendida de maneira bastante diversa em diferentes culturas, governos e regiões no 

mundo, influenciando e moldando as políticas de assistência social e o sistema de proteção 

social como um todo.  Assim sendo, a trajetória do pensamento científico sobre a pobreza 

passa pela compreensão da mesma como incapacidade de subsistência, até sua definição 

sob a perspectiva multidimensional, sem que sejam descartadas em diferentes modelos de 

Estado de Bem Estar Sociais no mundo compreensões distintas (CODES, 2008). Assim, é 

importante discutir a categoria pobreza, associada às interpretações e modos de 

operacionalização do fenômeno, que permeiam a constituição do sistema de proteção social 

no caso brasileiro, nos dias atuais, que é a pobreza multidimensional (ALKIRE, 2016; 

ALKIRE; EMMA, 2013; BATTISTON et al., 2013; BICHIR, 2006, 2015; COLIN et al., 2013; 

MARQUES, EDUARDO C. L., 2007; SOARES, 2008), para situar a discussão aqui proposta 

e observar os caminhos pelos quais a pobreza multidimensional é enfrentada por meio da 

política de assistência social no território.  

 Ao mesmo tempo, a vulnerabilidade não se trata de um conceito simples, assim 

como a pobreza, este não se resume, por exemplo, a vulnerabilidade de baixa renda, mas a 

um conjunto de riscos sociais mais amplo (NAUDÉ; SANTOS-PAULINO; MCGILLIVRAY, 

2009), que implica a adoção de uma “concepção dinâmica e relacional do fenômeno” 

(RECIO, 2010, p.18).  Por isso, a política de assistência, no caso brasileiro, passa pela 

proteção de vulnerabilidades sociais e riscos sociais, relacionados ao ciclo de vida, à 

violência, à baixa renda, e mais recentemente ao gênero e orientação sexual de 

determinados indivíduos, somados os outros aspectos de vulnerabilidade. E no caso das 

famílias, a vulnerabilidade pode ser associada ao enfraquecimento de sua capacidade de 

sustentação e manutenção de seus vínculos (GOMES; PEREIRA, 2005), pensando que “o 

bem-estar de uma casa depende não só da sua renda ou consumo presente, mas também 

dos riscos ou potenciais choques negativos que está possa enfrentar.4 (ZHANG; WAN, 

2009, p.277)  

                                                
4 However, the welfare of a household depends not only on its present income or consumption, but also on the 

risks or potential negative shocks that it faces. (ZHANG; WAN, 2009, p.277) 
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1.1 Aspectos Metodológicos  

 

Este trabalho foi estruturado a partir de uma pesquisa qualitativa, norteada por 

objetivos analíticos e explicativos (BRETTAS, 2016), para determinar padrões e relações, 

além de características e resultados (HARVARD COLLEGE, 2011) das interações e 

processos de implementação adotados no território selecionado, na provisão da política 

pública de assistência social. Buscou-se associar estratégias distintas da pesquisa 

qualitativa para determinar com mais cuidado as categorias mobilizadas, além de dinâmicas 

e técnicas associadas à relação entre entidades e beneficiários da política de assistência 

social, Estado e beneficiários e entidades e Estado. Assim, foi feita uma (i) revisão da 

bibliografia da assistência social, associada à implementação e burocratas implementadores 

e a literaturas a respeito da ação pública, e a operacionalização de determinadas categorias 

e conceitos em territórios específicos, (ii) de documentos públicos associados à estruturação 

da política de assistência social nos diferentes níveis de governo, além de (iii) análise de 

dados secundários e (iv) realização de entrevistas com atores representantes das entidades 

conveniadas com a SMADS e beneficiários da assistência social. Para a análise mais 

aprofundada e realização das entrevistas foi selecionado o território do Jardim Ângela e 

duas entidades nele localizadas, a Associação Comunitária Monte Azul (ACOMA) e a 

Sociedade Santos Mártires (SSM). Em cada uma dessas entidades foram realizadas 

entrevistas em profundidade com gestores e orientadores socioeducativos, além de 

observação e análise de (i) escolhas de implementação, (ii) metodologias de produção de 

aulas, (iii) escolha de palavras para descrição de atividades, serviços e trabalhos, (iv) além 

da descrição de sua missão e objetivos na comunidade, na entrevista e por meio de análise 

de relatórios e site das entidades. 

A revisão bibliográfica buscou trabalhos associados a visões mais abrangentes da 

atuação do Estado, associadas à concepção de ação pública5 e pautadas pela investigação 

da adoção de instrumentos e técnicas e suas consequências para a provisão de políticas 

públicas. Ao mesmo tempo, buscou-se analisar a literatura da burocracia de nível de rua, 

demarcada pela implementação como um processo que influencia e reconstrói a política a 

partir de lógicas distintas de níveis de governo, entidades e territórios. Ao mesmo tempo, foi 

analisada uma literatura mais restrita das organizações/entidades sociais, associada a 

provisão das políticas públicas no contexto da cidade de São Paulo. Além disso, outras 

literaturas pertinentes, nacionais e internacionais, que contribuem para a discussão sobre a 

                                                
5 A ação pública, como será discutida mais amplamente na contextualização teórica deste trabalho, é um espaço 

sociopolítico, permeado por finalidades em termos de políticas, que estão associadas a diferentes técnicas, 
instrumentos e atores (LASCOUMES; GALÈS, 2012) . É um conceito que permite a consideração de distintos 
elementos nos processos que permeiam a produção e provisão de políticas (públicas) e a consideração de 
atores estatais e não estatais nesses processos.     
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assistência social, a pobreza multidimensional e a vulnerabilidade social também foram 

mobilizadas. A literatura associada a pesquisadores do Centro de Estudos da Metrópole 

(CEM) será essencial para a análise das categorias de pobreza e vulnerabilidade e da 

política de assistência social.   

A análise de documentos públicos diz respeito à consideração de leis, normas e 

técnicas específicas do universo de serviços, benefícios e transferências da rede 

socioassistencial. Assim, foram analisadas principalmente as Normas Técnicas de Serviços 

Socioassistenciais, as Portarias, 46 (2010), que “dispõe sobre a tipificação da dos serviços 

da rede socioassistencial e regulação de parceria operada por meio de convênio”, e 47 

(2010b), que “dispõe sobre a referência de custos dos serviços da rede socioassistencial 

operada por meio de convênios”, e os normativos relacionados aos Centros de 

Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (CEDESP)6, da 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) do Município de 

São Paulo. Além disso, foram analisados os normativos federais do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), como LOAS e NOB/SUAS, de modo a 

conhecer os parâmetros gerais que estruturam a política de assistência social. 

Os dados secundários analisados e aproveitados foram aqueles levantados pelo 

Centro de Estudos da Metrópole (CEM)7, para a análise da região metropolitana de São 

Paulo e territórios específicos e a base de dados da Secretária da Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS), disponíveis no site da secretaria e organizados pela 

Coordenadoria do Observatório de Políticas Sociais (COPS)8. Os dados do CEM referem-se 

à composição da população, na região metropolitana de São Paulo, suas características 

sociais e econômicas, além de dados sobre as características dos territórios onde essas 

populações se encontram. Os dados levantados pela COPS são dados específicos sobre a 

assistência no município, com informações sobre serviços, transferências de renda, 

características socioeconômicas da população beneficiária da assistência e capacidade 

institucional da assistência.  

Na análise da implementação foram privilegiadas duas entidades, a Associação 

Comunitária Monte Azul, no Jardim Horizonte Azul e a Sociedade Santos Mártires (SSM), no 

bairro do Jardim Ângela, dadas as peculiaridades, em razão de suas distintas missões, 

formas de organização e momentos de surgimento, observando como isso afeta ou não 

suas formas de implementação da política de assistência social no território. A SSM tem 

uma das maiores coberturas no território selecionado e a ACOMA se encontra no último 

                                                
6 Norma Técnica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Modalidade e   

Portaria  26/2014/SMADS.   
7 http://www.fflch.usp.br/centrodametropole/   
8http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/index.php?p=2011   
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bairro deste território, ou seja, em seu “fundão”, o que provou ser um determinante no modo 

de relação e interação com beneficiários na provisão da assistência, dada a 

heterogeneidade observada na população, mesmo dentro de um mesmo distrito. Ao mesmo 

tempo, delimitou-se a análise ao território do Distrito do Jardim Ângela, dadas as suas 

características em termos de vulnerabilidade social e pobreza e ao número expressivo de 

beneficiários e usuários da assistência9, no contexto da Cidade de São Paulo. 

Foram analisadas de maneira mais específica uma experiência de CCA de cada 

entidade. Para isso foram feitas entrevistas com as educadoras destes CCAs e uma visita 

às entidades no horário de atendimento das turmas, para observar os perfis das crianças, 

cruzar informações dadas pelos gestores e complementar as suposições levantadas nas 

entrevistas.  

As entrevistadas foram realizadas com mulheres, compreendidas aqui como 

representantes de famílias beneficiárias, moradoras do Distrito do Jardim Ângela, nos 

bairros Jardim Horizonte Azul, onde está localizada a ACOMA, e Jardim Vera Cruz, e no 

bairro do Jardim Ângela, onde está localizada a SSM. Foi utilizado, para determinação da 

amostra, o método bola de neve, nos três bairros, para evitar que as amostras fossem 

compostas apenas de um grupo específico de “tipos” de moradores e, portanto, famílias 

beneficiárias (HARVARD COLLEGE, 2011). Foram entrevistadas 11 mulheres, que 

representam famílias beneficiárias de transferências e serviços da assistência social. As 

primeiras quatro famílias entrevistadas foram indicadas pelas entidades analisadas, e estas 

apontaram novas famílias para as entrevistas.  

Ao mesmo tempo, também foram entrevistados administradores, diretores, gerentes, 

supervisores e funcionários, em geral, da SSM e da ACOMA. As entrevistas com as famílias 

foram semiestruturadas, ou seja, houve um conjunto de questões sobre as características 

da família, pertinentes para a política de assistência social e, portanto, para a pesquisa. 

Entretanto foi incentivada a fala livre dos entrevistados sobre assuntos e desdobramentos 

relacionados ao tema central da pesquisa (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). O mesmo tipo de 

entrevista foi utilizado com os funcionários de equipamentos públicos da assistência social e 

entidades socioassistenciais, mas também foram feitas com estes entrevistas não-

estruturadas com o objetivo de capturar a visão geral da assistência social para estes 

funcionários no território, para composição de uma observação antes de tudo, exploratória 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

O roteiro das entrevistas com as famílias foi composto por perguntas abertas, as 

quais o entrevistado pode responder livremente, e fechadas, para as quais foi apresentada 

uma lista de possíveis respostas e sim ou não. Houve também perguntas que misturaram 
                                                
9 Afirmação associada a análise de dados do Atlas Socioassistencial da cidade de São Paulo (2015) elaborado 

pela SMADS.  
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questões abertas e fechadas. Por fim, foi utilizado também o método de observação para 

acompanhar o trabalho nas entidades socioassistenciais no território, por meio do método 

de observação não participante ou passiva (GERHARDT; SILVEIRA, 2009; HARVARD 

COLLEGE, 2011). 

Foram realizadas 23 entrevistas (Tabela 1), sendo duas destas entrevistas pilotos, 

que geraram pequenos ajustes na primeira proposta de questionário semiestruturado para 

as famílias, e no tipo de dinâmica esperado nas entrevistas seguintes.  

 

Tabela 1: Entrevistas realizadas e características gerais dos entrevistados 

 

Entrevistados Número de 

entrevistados 

Entidade 

Socioassisten

cial e/ou 

bairro 

Serviços/Benefícios Tempo médio 

das 

entrevistas/co

nversas 

Famílias 9, incluindo 2 

entrevistas 

piloto. 

Horizonte Azul 

e Jardim 

Ângela 

CCA, CEDESP e CJ.  

PBF 
20-30 minutos 

Gerentes de 

Serviço II 

3 ACOMA CCA/CJ 
1,5 horas 

Gestora Geral 

da Entidade 

1 SSM 
- 2 horas 

Assistente 

Social e 

Psicóloga 

1 SSM Casa Sofia  

1,5 horas 

Orientador 

Socioeducati

vo 

3 ACOMA/SSM CCA 

1 hora 

Agente 

Comunitário 

de Saúde 

(ACS) 

4 UBS: Vila do 

Sol 
- 15-20 minutos 

Total 23     

 

 

 

Além das entrevistas mencionadas acima, a pesquisa envolveu a participação no 

Fórum Municipal da Assistência (FAS) no território e acompanhamento de suas pautas, 
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além da participação em outras atividades das duas entidades, realizadas entre junho e 

novembro de 2016.    

Finalmente, este não é um trabalho de pesquisa normativo, que busca como 

resultado o levantamento de informações para análises comparativas que apontam como as 

coisas deveriam ser (HARVARD COLLEGE, 2011). Assim sendo, pretende-se fazer uma 

análise empírica, no sentido da observação e exploração de como as interações e 

processos de implementação são e porque ocorrem desta maneira, no momento em que a 

pesquisa será realizada, possibilitando o diálogo com categorias analíticas mobilizadas 

atualmente na literatura de implementação de políticas. Assim, não é o objetivo desta 

pesquisa chegar à conclusões e apontamentos prescritivos para a assistência social no 

contexto do Distrito do Jardim Ângela. O objetivo aqui é colocado é observar e identificar as 

interações, instrumentos e caminhos da relação entre Estado e sociedade na 

implementação e provisão de políticas públicas, neste caso traduzidos na assistência social 

e famílias no território do Jardim Ângela. 

Além dessa introdução, este trabalho é composto por mais cinco sessões. 

Na segunda sessão são apresentadas e discutidas de maneira mais específica as 

lentes analíticas selecionadas e a literatura pertinente para o tipo de análise e observação 

realizada nesta pesquisa, além de categorias essenciais para a consideração da política de 

assistência social. Assim, será discutida a operacionalização da assistência associada aos 

fenômenos da pobreza e da vulnerabilidade, e dentro deles as categorias de territórios e 

famílias, essenciais para os instrumentos e técnicas que se desenvolveram para a provisão 

da política pública de assistência social.   

Na terceira sessão será apresentado de maneira mais pormenorizada o tema da 

assistência social no contexto brasileiro, e da cidade de São Paulo, finalmente discutindo 

especificamente o território do Jardim Ângela. Nesta sessão também serão apresentados os 

benefícios, serviços e transferências da assistência, presentes no território analisado, de 

modo comparado com outros territórios.  

Na quarta sessão a política de assistência social é discutida em seus aspectos mais 

operacionais. Assim, serão apresentadas as entidades do território do Jardim Ângela e 

serão discutidos seus aspectos e determinantes na implementação, duas entidades serão 

analisadas de maneira mais pormenorizada, de maneira a proporcionar a ponderação mais 

especifica dos aspectos de sua implementação no território. Serão apresentados também os 

resultados das entrevistas realizadas nos territórios com as famílias beneficiarias e os 

gestores implementadores da política de assistência social, ou associados a ela.   

Finalmente, na última sessão serão apresentadas considerações finais associadas 

aos principais achados de pesquisa e possíveis agendas para pesquisas futuras, associadas 
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a reflexões realizadas no presente trabalho, mas que não foram desenvolvidas dado o 

escopo e enfoque previamente determinados, e o caráter da pesquisa realizada.  

 

2.  CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

Pensar a centralidade de diferentes, organizações e atores na produção e provisão 

de políticas públicas (AMÂNCIO, 2008; LOTTA; PAVEZ, 2010; MARQUES, EDUARDO, 

2013), bem como os caminhos destas políticas em contextos específicos, e suas 

consequências de legado (MARIN, 2012), por exemplo, são aspectos essenciais para 

analisar a política de assistência social e as estratégias do Estado para a sua provisão, no 

contexto paulistano. Assim como associar a isso a concepção de ação pública, que também 

mobiliza atores, instrumentos e técnicas, que não estão concentrados apenas dentro do 

aparelho estatal, e a literatura que discute a centralidade do processo de implementação de 

políticas, como etapa permeada de decisões e adaptações da política.  

Nesta seção serão discutidas algumas destas lentes analíticas, buscando 

demonstrar sua centralidade nos modelos mais recentes de implementação da política de 

assistência em São Paulo. Portando, será discutida a pertinência destas lentes para a 

compreensão de dimensões distintas da política de assistência social, no contexto 

paulistano, do território do Jardim Ângela, buscando compreender a adoção de 

determinados caminhos, instrumentos, estratégias, ao invés de outros, para a provisão 

dessas políticas. Igualmente, serão discutidos fenômenos e princípios centrais que 

permeiam esta política não só no nível municipal, mas desde sua estruturação na esfera 

federal.  

O Estado tem desafios cada vez mais abrangentes e complexos para a formulação, 

implementação e avaliação de políticas, assim sua construção/produção e provisão 

dependem de uma quantidade e complexidade cada vez maior de atores, suas relações e 

inter-relações, além de instituições e organizações, instrumentos e técnicas distintas. Por 

isso, categorias unidimensionais, minimalistas e dicotômicas, sejam elas explicativas de 

fenômenos políticos, econômicos ou sociais, esclarecem cada vez menos estes fenômenos 

e as escolhas distintas que permeiam o campo de políticas públicas. De tal modo, a 

implementação de políticas públicas esta permeada de escolhas (LOTTA, 2010; LOTTA; 

PAVEZ, 2010) e não escolhas, bem como diversas alternativas e caminhos de provisão 

direta e indireta, que demandam novos olhares para os arranjos, instrumentos e técnicas 

empregadas na produção de políticas. Esse processo envolve conexões entre atores 

distintos e não se limitam as barreiras de uma organização ou ambiente organizacional, 
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determinadas por inter-relações que envolvem conflitos, ideias e interesses10, com 

capacidades institucionais e políticas diferentes (MARQUES, EDUARDO, 2013).  

Nesse sentido olhar para a literatura que discute novas abordagens e compreensões 

de governança e estudam a política pública sob a perspectiva da ação pública e de 

instrumentos se torna cada vez mais relevante no cenário atual. Assim, as contribuições de 

Eduardo Marques (2013), discutindo a governança das políticas urbanas, com perspectivas 

para além do Estado, e de Pierre Lascoumes e Patrick Le Galès (2012), discutindo os 

instrumentos de ação pública (IAP) são significativas para pensar a política de assistência 

social no com texto paulistano.  

 

2.2 Contribuições da Governança e da Ação Pública 

 

Eduardo Marques (2013) define “governança como conjuntos de atores estatais e 

não estatais interligados por laços formais e informais que operam no processo de decisão 

política e integradas em ambientes institucionais específicos11”. (MARQUES, 2013, p. 31). 

Assim, segundo o autor, para além das estruturas internas do Estado, a governança 

também diz respeito a outras instituições e organizações, onde determinados atores estão 

inseridos, bem como seus recursos para a produção de políticas públicas (MARQUES, 

EDUARDO, 2013).  As Entidades socioassistenciais, entendidas como implementadoras da 

política de assistência social, assumem a partir desta lente um espaço significativo no 

sistema de governança e provisão de políticas no caso de São Paulo, especialmente nas 

políticas de saúde e assistência social, que dependem dos convênios e parcerias com as 

mesmas para atuação em determinados territórios.  

Ao mesmo tempo, a literatura que discute os instrumentos de políticas públicas, 

como os Convênios firmados entre as entidades e a SMADS, no caso da assistência social 

em São Paulo, a luz da ação pública, ou os instrumentos da ação pública, permite a 

consideração das complexidades associadas a escolhas de alternativas para a 

implementação de políticas públicas, que envolvem uma série de atores, processos e 

mobilização de aspectos técnicos e políticos, bem como instituições diversas na provisão de 

políticas. Assim, o Estado “aparece como um emaranhado de agências, de organizações, de 

regras flexíveis, de negociações com atores cada vez mais numerosos” e a ação pública se 

                                                
10 Public policies are based on the connections between several actors, within institutional environments and 

crossing organizational boundaries. These inter- actions involve conflicts, interests, ideas and inequalities in 
political resources. (MARQUES, 2013, p. 8)  
11 From this critical discussion of the literature, I define governance as sets of State and non-State actors 

interconnected by formal and informal ties operating within the policy-making process and embedded in specific 
institutional settings. 
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caracteriza pela reacomodação, um intrincado aleatório de redes, uma multiplicação de 

atores, de finalidades múltiplas, de heterogeneidade, de transversalidade de problemas, de 

mudanças de escalas dos territórios de referência (LASCOUMES; GALÈS, 2012, p.28). E 

desta maneira, mais do que criar visões dicotômicas sobre o Estado e a provisão de 

políticas, no contexto paulistano, ao analisar a política de assistência social é necessário 

compreender as dinâmicas que ocorrem no território e os instrumentos pelos quais a política 

é implementada, e seus objetivos são endereçados (HOWLETT, 2011).   

“A ação pública é um espaço sociopolítico construído tanto por técnicas e 

instrumentos quanto por finalidades, conteúdos e projetos de ator” (LASCOUMES; GALÈS, 

2012) e os instrumentos da ação pública, que determinam a política e são determinados por 

ela, podem ser entendidos como instituições, uma vez que estas constituem “um conjunto 

mais ou menos coordenado de regras e de procedimentos que governam as interações e os 

comportamentos dos atores e das organizações” (LASCOUMES; GALÈS, 2012) mas 

também tipos de relação, ou caminhos e técnicas de provisão. Assim, os instrumentos e 

técnicas utilizadas para a provisão de determinada política estarão permeados de incertezas 

e conflitos, bem como ao privilégio de determinados atores e interesses, representações de 

problemas, constrangimento e ou capacidade de obtenção e uso de recursos de 

determinados grupos(LASCOUMES; GALÈS, 2012). Desta maneira, como colocado pelos 

autores, “entenderemos por instrumentação da ação pública o conjunto dos problemas 

colocados pela escolha e o uso dos instrumentos (técnicas, meios de operar, dispositivos) 

que permitem materializar e operacionalizar a ação governamental”. (LASCOUMES; 

GALÈS, 2012, p.20) 

A ação pública, em suma permite pensar a política pública para além das dimensões 

do Estado, que já são distintas e complexas, pensando e observando as ideias e 

contribuições de outros ideias, atores e entidades, constrangidos e norteados pela 

centralidade do estado na produção e provisão de políticas públicas. 

No caso da política de assistência social em São Paulo essas perspectivas permitem 

a análise e consideração da participação das entidades por meio do instrumento dos 

convênios, que adotam técnicas e caminhos específicos para a provisão da política da 

assistência no território, apesar dos constrangimentos normativos associados a SMADS, 

para quadros familiares específicos, dados as suas capacidades e constrangimentos 

financeiros, políticos e/ou administrativos. Isso significa que para além dos instrumentos, 

atores e conflitos, associados aos diferentes níveis de governo e comunidades epistêmicas 

dentro da administração pública, a ação pública, associada a provisão da política de 

assistência social em São Paulo também envolve conflitos, escolhas e interesses 

associados as entidades que assumem a implementação da política no território.  
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Ao mesmo tempo, Les Gáles problematizam o uso de determinados instrumentos e 

técnicas na implementação das políticas públicas. Assim, os instrumentos de política pública 

mobilizados, também na implementação, estão associados a maneira que problemas são 

estruturados (LINDER; PETERS, 1989), e conceitos são operacionalizados no território, 

dadas as inter-relações entre Estado e organizações e organizações e beneficiários de 

políticas. Portanto, “um componente importante para compreender os instrumentos de 

governo será o entendimento de onde as ferramentas utilizadas vêm (conceitualmente e 

praticamente) e dos processos de decisões relacionadas com a seleção12” (LINDER; 

PETERS, 1989), tanto em estruturas mais macro governamentais como explorado por 

Linder e Peters (2009), como em contextos de governos locais e territoriais. 

 

2.3 Contribuições da literatura de implementação 

 

A consideração da implementação de políticas públicas como um processo complexo 

permeado de mediações e negociações, decisões, interações, transformações e adaptações 

(BARRETT, 2004; LOTTA, 2010; LOTTA; PAVEZ, 2010), passa pela (i) compreensão de 

que a hierarquização de processos de policy making e implementação de políticas não ajuda 

a pensar os resultados observados das políticas (BARRETT, 2004) (iii) e pela ponderação 

dos limites e possibilidades de orientação e constrangimento das normativas de 

determinada política (LIMA; ASCENZI, 2013). Assim, é reconhecida a existência de limites 

para a capacidade de “previsão” e controle de todas as alternativas para a implementação 

da política, nas várias etapas de produção que antecedem a implementação da mesma 

(BARRETT, 2004), no sentido da incapacidade de “antecipar e orientar todos os problemas” 

(LIMA; ASCENZI, 2013, p.). Ao mesmo tempo, que são percebidas as necessidades e o 

limite discricionário associado aos normativos de políticas públicas.  

Barret (2004) faz uma reflexão sobre os estudos de implementação estruturados nos 

últimos anos e pondera aspectos associados ao debate de conceptualização da 

implementação. Ela destaca esse esforço associado a perspectivas denominadas como top-

down e bottom-up. Segundo a autora  as abordagens top-down,  estão associadas a 

perspectivas tradicionais de governança do setor público, que pensavam a implementação 

como um mecanismo  de identificar problemas  e falhas,   de  acordo  com   os  objetivos 

pré-definidos da política (BARRETT, 2004), assumindo uma perspectiva de controle da 

implementação (WINTER, 2006).  A abordagem bottom-up envolvia duas visões, uma que 

                                                
12 Thus, an important component of understanding the instruments of government will be understanding where 

the tools come from (conceptually and practically) and the decisions processes involved in selection. (LINDER; 
PETERS, 1989, p.39) 
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considerava a implementação como parte de um continuum da policy-making, e outra que 

considerava a implementação como um processo de tradução de intensões para a ação, 

enfatizando as relações e comportamentos inter e intra-organizacionais na implementação 

(BARRETT, 2004). Winter (2006) destaca nessas abordagens a importância e poder de 

decisão associados aos servidores/funcionários da front-line da organização.  

Para Barret (2004) todas essas abordagens contribuem de maneira significativa para 

pensar a implementação. Ao mesmo tempo, Barret (2004) e Winter (2006) ainda destacam a 

perspectiva dos “Burocratas de nível de rua”, trazida por Lipsky (1980), pensando na 

capacidade discricionária dos profissionais a frente da implementação das políticas 

(WINTER, 2006), que possibilitou a emergência do debate sobre os limites dessa 

discricionariedade, e a necessidade e pertinência da mesma, no sentido de suas 

consequências para os resultados das políticas públicas (BARRETT, 2004).   

O olhar para a implementação permite a percepção das características e 

complexidades envolvidas nos distintos moldes de governança e ação pública para a 

provisão de políticas públicas, possibilitando a observação de escolhas para a 

operacionalização de conceitos como vulnerabilidade e pobreza dentro da política de 

assistência, por exemplo. Assim, a implementação é compreendida como um processo 

permeado por escolhas, de instrumentos e técnicas, atores e territórios, associados a 

conflitos e mobilização de interesses distintos (ARRETCHE, 2001; BRETTAS, 2016; LOTTA, 

2010; LOTTA; PAVEZ, 2010).  

Por isso, destaca-se o papel e a importância dos burocratas de nível de rua (LIPSKY, 

1980) ou burocratas implementadores (LOTTA, 2010), aqui traduzidos nos funcionários das 

entidades sociais, constrangidos em alguma medida pelas  normas estabelecidas pela 

SMADS, pelo legado da política no território (AMÂNCIO, 2008; MARIN, 2012), pelas 

próprias características das organização em que se encontram, em termos de missão e 

cultura (BARRETT, 2004), suas capacidades administrativas e financeiras, pelo próprio 

território e quadros familiares no âmbito da implementação (PNAS, NORMA BÁSICA).    

A literatura francesa sobre a sociologia do guichê também traz contribuições para 

esta análise, por causa da centralidade das interações, entre usuários e os implementadores 

da política, em seus estudos (PIRES, 2016). Ela está pensando os burocratas estatais, 

assim como Lipsky (1980), ao falar dos burocratas de nível de rua, mas traz lentes analíticas 

significativas para pensar as interações entre os implementadores das entidades 

socioassistencias e as famílias no território. Isso ocorre, pois, a observação das interações 

permite, ponderar as escolhas dos implementadores e suas consequências para o modelo 

de política implementado, dentro das restrições associadas as normas, que regem 

determinados serviços, além de identificar percepções e interpretações das famílias em 



 

 

28 

 

relação à política. Assim sendo, essa literatura permite a identificação de elementos “para a 

compreensão das influências das interações entre burocratas e usuários sobre as dinâmicas 

administrativas e de gestão dos serviços públicos, quanto para a análise dos efeitos destas 

interações sobre os públicos beneficiários”(PIRES, 2016, p.4). 

O guichê, é compreendido como um lugar emblemático nessa literatura, onde dadas 

as suas características ocorrem adaptações e transformações da política. Assim, ele 

também se configura “como local estratégico para a compreensão das relações Estado-

sociedade na produção de políticas e serviços públicos” (PIRES, 2016, p.3).E nesse sentido 

existe um conjunto de objetos, no sentido de normas, procedimentos, nos quais esses 

implementadores “se apoiam para agir e tomar uma decisão” (PIRES, 2016, p.3), para a 

provisão de políticas públicas.  

A interação dentro dessa literatura também assume o papel de categoria, e é 

compreendida como um processo que está além da conformação de regras pré-

estabelecidas em procedimentos formais e normas, por exemplo, feitos por uma entidade 

institucional estatal (DUBOIS, 2010) como a SMADS, no caso da assistência social. Assim 

as interações guardam características complexas que, em alguma medida influenciam o 

caráter da política, para além das normas.  

Nesse sentido os autores discutem também o conceito de “corpo duplo” (DUBOIS, 

2010; PIRES, 2016), que está associado aos mecanismos, em termos de condutas e 

atuação, utilizados pelos agentes implementadores no momento de interação no “nível de 

rua”. Assim, para os autores desta literatura existe a alternância entre registros de 

impessoalidade e da pessoalidade, traduzida em distância formal e da empatia pessoal, 

dentro das interações. Isso ocorre pois além dos constrangimentos normativos, os agentes 

implementadores adotam estratégias próprias no momento de implementação.  

Portanto, a implementação assume um papel muito significativo na análise de 

política pública, destacando-se a observação da operacionalização dos conceitos base das 

políticas e os caminhos adotados e apropriados pelos implementadores, dentro de suas 

entidades, em termos de instrumentos, técnicas e ferramentas, no dia-a-dia de 

implementação. Deste modo, uma observação mais acurada das práticas implementadas 

por esses agentes implementadores, e no caso desta pesquisa de suas organizações, pode 

contribuir para a compreensão da operacionalização de princípios norteadores da política de 

assistência, como vulnerabilidade, pobreza e Matricialidade sócio familiar, pensando nos 

agentes implementadores como mediadores, das interfaces de interação entre poder público 

e comunidades em territórios específicos (LOTTA; PAVEZ, 2010). Assim, ao observar os 

burocratas implementadores como agentes de intermediação entre os usuários da política e 

as estratégias formuladas pelo Estado, será possível observar as práticas adotadas, em 
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termos de técnicas e ferramentas, a sua motivação e as consequências das mesmas para o 

acesso a  serviços públicos no território (LOTTA; PAVEZ, 2010).  

Em suma, entende-se a implementação como um processo permeado de decisões, 

associadas a aspectos de interação, mediação e adaptação, que se distinguem, quando a 

política e implementada por atores distintos, em um determinado território, membros de 

organizações diferentes, permeadas por valores e princípios, que nem sempre estão 

alinhados com aqueles que norteiam a política no momento de sua formulação. 

 De tal modo, pressupõe-se que, políticas públicas, na medida em que são 

implementadas dialogam com as necessidades e com a realidade de territórios específicos, 

para garantir melhores resultados (LOTTA, 2010), uma vez que processos de 

implementação são complexos e multicausais, que ocorrem de maneira distinta dada a 

diversidade do elementos que os permeiam (BARRETT, 2004; DUBOIS, 2010; LOTTA, 

2010) e a maneira como categorias são operacionalizadas.  

Assim, a política pública passa por transformações no sentido de “decisões, 

adaptações, discricionariedades e interpretações” (LOTTA; PAVEZ, 2010, p.119), nas 

diferentes etapas de sua cadeia de transformação, que passa por diferentes esferas de 

governo, e instituições específicas em cada uma delas, como ministérios e secretarias, até 

chegar no efetivo momento de implementação, onde novos processos de transformação 

ocorrem nas mãos dos agentes implementadores (LOTTA; PAVEZ, 2010), em entidades e 

territórios específicos e quadros familiares distintos.   

Dois dos fenômenos exaustivamente analisados, medidos e operacionalizados por 

meio de instrumentos e técnicas dentro da política de assistência são a pobreza e a 

vulnerabilidade, que constituem o centro da construção das questões e problemas desta 

política.  

 

2.4 Considerações sobre a pobreza multidimensional e a 

vulnerabilidade 

 

2.4.1 A Pobreza 

 

O fenômeno da pobreza constitui uma questão para diversas áreas do 

conhecimento, uma vez que sua existência, permanência e gravidade tem consequências 

para dinâmicas sociais e territoriais distintas e para projetos de desenvolvimento social, mas 

também econômico, tecnológico entre outros. Assim, ele passou por uma série de 
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interpretações e reinterpretações, sendo entendido de diversas maneiras no tempo, em 

locais, grupos e em comunidades epistêmicas diferentes, sendo mais recentemente, em 

perspectiva histórica, compreendido como uma questão a ser tratada ou minimamente 

administrada, por sociedades, governos e grupos de vertentes econômicas, políticas e 

sociais diversas, com finalidades e olhares distintos. Segundo Naudé et al (2009), a pobreza 

está no centro de muitas questões e desafios globais, que determinam a capacidade e os 

caminhos de desenvolvimento possíveis para a sociedade, entre as mudanças climáticas, o 

terrorismo, a urbanização e as mudanças/transições demográficas. (NAUDÉ; SANTOS-

PAULINO; MCGILLIVRAY, 2009) 

Por isso, a pobreza “é um dos fenômenos mais analisados pela literatura sociológica 

e econômica nos últimos anos” (MARQUES, 2007, p.15) e ganhou destaque em 

organizações multilaterais a partir dos nos anos 2000 (VAITSMAN; ANDRADE; FARIAS, 

2009), bem como no Brasil. Possui causas complexas e multifaceadas, que estão 

associadas a uma série de outros fenômenos, como a segregação, a desigualdade e a 

vulnerabilidade, que também são complexos e multidimensionais. De tal modo, a pobreza 

passa a ser “entendida como um conceito socialmente construído e historicamente definido, 

ou seja, associada aos patamares de direitos estabelecidos em cada sociedade” (SORES, 

2008, p.16), além de relacional e marcado territorialmente (BRONZO, 2010; MARQUES, 

EDUARDO C. L., 2007).  

Portanto, a pobreza é constituída por várias visões que vão desde concepções 

centradas no indivíduo, seus comportamentos e características (CODES, 2008; MARQUES, 

EDUARDO C. L., 2007) e necessidades físicas de subsistência (CODES, 2008), segundo 

Marques (2007) com uma visão atomista da pobreza, aquelas que consideram o papel 

importante das dinâmicas e aspectos sociais na construção e permanência do fenômeno da 

pobreza, seu caráter complexo e multidimensional (BARROS; CARVALHO; FRANCO, 2006; 

BATTISTON et al., 2013; BICHIR, 2006; BRONZO, 2010; CODES, 2008; COMENGO, 2014; 

CURADO; SPINK, 2014; ESNPING-ANDERSEN, 1991; MARQUES, EDUARDO C. L., 2007; 

SEN, 2000; SOARES, 2008). Por isso, com o tempo políticas como as Poor Laws 

desenvolvidas na Inglaterra, que buscavam a contenção da pobreza, como problema 

puramente individual e unidimensional, são parcialmente abandonadas para dar espaço a 

políticas mais associadas a concepções mais complexas da pobreza.  

No Brasil, até a década de 70, a pobreza não era considerada um problema social do 

Estado, que demandava políticas públicas associadas ao âmbito dos direitos e portanto da 

cidadania, esta será discutida apenas no âmbito do assistencialismo, e por muito tempo, 

apenas considerada como um “fenômeno natural e imutável” (SORES, 2008, p.18). 

Atualmente, o Estado torna-se central na discussão deste fenômeno, e na formulação de 
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políticas para seu alivio, pois como pode ser observado a concepção que simplifica o 

mesmo atribuindo-o apenas a falta de trabalho, por exemplo, é constantemente desafiada 

por sua multidimensionalidade e complexidade (JACCOUD, 2008).      

Deste modo, com o entendimento da pobreza como questão social, que compete ao 

Estado combater, serão desenvolvidas políticas públicas e para elas indicadores e 

diferentes medidas de pobreza, por órgãos governamentais específicos e também órgãos 

multilaterais, como a Organização das Nações Unidas e o Banco Mundial. Entretanto, até os 

dias de hoje a capacidade de medir o fenômeno da pobreza ainda é limitada e permeada de 

conflitos, e muitas vezes, se limita a uma dimensão material da pobreza, associada à 

aferição da renda dos indivíduos (ALKIRE; EMMA, 2013; SOARES, 2008), que apesar de 

suas vantagens comparativas em relação à outros instrumentos de aferição, ainda é 

insuficiente e minimizadora da complexidade do fenômeno. Assim, que passa por questões 

de renda, uma vez que as famílias e indivíduos acessam determinados bens e serviços que 

estão vinculados a seu bem estar através do mercado, que exige recursos, sendo 

determinante para quadros de carência e por isso para aferição da pobreza (BARROS; 

CARVALHO; FRANCO, 2006,p.7) 

A política de assistência está centrada na pobreza como fenômeno multidimensional, 

e não somente como insuficiência de renda, mas possui limtes quanto a sua capacidade de 

influenciar este fenômeno. Assim, ela é classificada por Santos (1979) como uma política de 

caráter compensatório, ou seja, está dentro do “conjunto de medidas que objetivam 

amenizar os desequilíbrios sociais, em suas consequências, sem qualquer possibilidade de 

interferir na sua geração”(SANTOS, 1979, p. 80).  Por isso, ela pode estar associada à 

politicas de ampliação do mercado de trabalho para melhoria das condições de renda dos 

indivíduos, mas também, por exemplo, a expansão do acesso a serviços públicos e políticas 

de proteção social, associada a seguridade social, para além da dimensão da assistência, o 

que é previsto na constituição 1988 (FLEURY, 2008; VAITSMAN; ANDRADE; FARIAS, 

2009), que esclarece a qualidade de direito a políticas sociais, como, saúde, educação, 

previdência social, moradia e assistência social (FLEURY, 2008). Isso, pois os indivíduos e 

as famílias, apesar de sobreviverem, podem não estar incluídos nos mais importantes 

benefícios das sociedades urbanas, como educação, saneamento básico, saúde, integração 

cultural e social (TORRES et al., 2003, p.103).13  

                                                
13 De tal modo, será possível perceber por meio de dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios 

(Pnad), que nos últimos anos, as escolhas em termos de políticas públicas têm determinado a melhoria em 
quadros de pobreza, por meio da expansão do acesso a serviços e por isso melhorias em termos de combate a 
vulnerabilidades em todo o país, apesar da manutenção de desigualdades regionais e a própria incapacidade de 
melhoria nos quadros de desigualdade como um todo (ARRETCHE, 2015b; MARQUES, EDUARDO, 2015a; 
SOARES, 2008). 
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Assim, entende-se que o fenômeno da pobreza não se esgota na análise da 

condição dos indivíduos concebidos como pobres, ela passa por casualidades que vão além 

destes indivíduos e de suas escolhas, associando-se, por exemplo, a fenômenos, 

geracionais, características físicas e étnicas ou mesmo dimensões econômicas e políticas 

da sociedade.  

2.4.2 A Vulnerabilidade 

 

A vulnerabilidade é o conceito central da política de assistência, e pensando nos 

moldes que esta assume nos dias de hoje talvez o principal, uma vez que também comporta 

a pobreza, em termos de vulnerabilidade à situações de pobreza, por exemplo. Ao mesmo 

tempo, apesar desta relação com o conceito de pobreza, e da utilização do mesmo, muitas 

vezes, como sinônimo de pobreza, a vulnerabilidade constitui um fenômeno distinto 

(CANNON; TWIGG; ROWELL, 2003; MOSER, 1998), uma vez que o conceito de 

vulnerabilidade, segundo Moser (1998) é mais dinâmico, entretanto a pobreza, dado o teor 

de suas medidas normalmente fixadas no tempo é estática, assim a vulnerabilidade captura 

melhor processos de mudança14(MOSER, 1998). Essa visão, apesar de centrada em um 

conceito de pobreza, multicausal, entretanto não multidimensional, ainda é significativa para 

uma distinção mínima destes fenômenos. Além disso, a autora esclarece que apesar de 

muitas pessoas pobres constituírem quadros vulneráveis, nem todas as pessoas 

consideradas vulneráveis são necessariamente pobres (MOSER, 1998), pensando na 

pobreza principalmente como carência de renda. Apesar disso, a concepção de 

vulnerabilidade de pobreza, também pode acabar sendo associada somente a renda, 

contudo também deve ser associada a outros riscos sociais associados, ou não a pobreza e 

(NAUDÉ; SANTOS-PAULINO; MCGILLIVRAY, 2009)  

A “incorporação da noção de vulnerabilidade teve forte influência de 

organismos internacionais, como as Nações Unidas, o Banco Mundial e o Bird. Parte 

da visibilidade dos estudos sobre vulnerabilidade social deve-se a uma certa 

insatisfação com os enfoques tradicionais sobre pobreza e com seus métodos de 

mensuração, baseados exclusivamente no nível de renda monetária e em medidas 

fixas, como a linha de pobreza.(ALVES, 2006, p.45) 

Ao mesmo tempo, o conceito de vulnerabilidade está associado a diferentes 

disciplinas do conhecimento (ALVES, 2006; NAUDÉ; SANTOS-PAULINO; MCGILLIVRAY, 

                                                
14 The concept of vulnerability, although often used as a synonym for poverty, is not the same. Because poverty 

measures are generally fixed in time, poverty is essentially a static concept. By contrast, vulnerability is more 
dynamic and better captures change processes as “people move in and out of poverty” (Lipton and Maxwell, 
1992, p. 10).  (MOSER, 1998, p.3) 



 

 

33 

 

2009; OVIEDO; CZERESNIA, 2015; SÁNCHEZ; BERTOLOZZI, 2007), onde assume 

definições específicas baseadas na concepção de risco, sob perspectivas distintas (NAUDÉ; 

SANTOS-PAULINO; MCGILLIVRAY, 2009). Alves (2006) destaca as concepções de 

vulnerabilidade desenvolvidas dentro da geografia e das comunidades científicas de 

mudança ambiental e sustentabilidade (ALVES, 2006). No primeiro caso a vulnerabilidade 

estará associada a compreensão de desastres ambientais e aferição de riscos, no segundo 

caso a vulnerabilidade em relação ”a recursos hídricos: escassez de água potável; falta de 

saneamento; e contato com doenças de veiculação hídrica” (ALVES, 2006, p.46), por 

exemplo. Entretanto além destas, pode ser destacada também a concepção de 

vulnerabilidade dentro da saúde, que se refere a populações de risco para determinadas 

doenças, ganhando destaque quando associado à casos de HIV e AIDS (OVIEDO; 

CZERESNIA, 2015; SÁNCHEZ; BERTOLOZZI, 2007), para o qual “o quadro analítico da 

vulnerabilidade emerge no começo da década 80, como possibilidade de interpretação à 

epidemia da AIDS” (SÁNCHEZ; BERTOLOZZI, 2007, p.320) e finalmente a concepção de 

vulnerabilidade predominante nas discussões da assistência, que é a Vulnerabilidade Social. 

A vulnerabilidade, em alguma medida, em todos os casos discutidos acima se 

relaciona com algumas concepções e lógicas que associam determinadas características, 

ambientes e contextos sociais específicos a riscos que podem gerar determinados efeitos 

em indivíduos e suas comunidades. De tal modo, a vulnerabilidade é pensada como uma 

noção ex-ante e sua medição ou pressuposição está associada a qualidade de predição 

(CANNON; TWIGG; ROWELL, 2003). Assim,  “a hipótese implícita nessa conjetura pode ser 

formalizada segundo a seguinte equação: pobreza = vulnerabilidade = perigo = risco” 

(OVIEDO; CZERESNIA, 2015, p.239), aplicada e exaustivamente criticada, para o 

entendimento de vulnerabilidade mais ligada a perspectiva social, por Oviedo e Czeresina 

(2015). Todavia, esta visão não pode ser excluída de maneira estrita, uma vez que muitos 

casos de vulnerabilidades estão associados a quadros de pobreza, entretanto é necessário 

proceder com cautela ao criar relações causais para pensar e operacionalizar este conceito 

cientifico (OVIEDO; CZERESNIA, 2015), uma vez que existem muitas complicações e 

possíveis preconceitos associados à uma visão construída estritamente na perspectiva da 

pobreza, que podem criar relações causais que não necessariamente se aplicam na 

realidade.   

No caso da política de assistência, ao ler o trecho abaixo, é possível observar uma 

concepção de vulnerabilidade mais abrangente e construída de maneira mais complexa, 

apesar de considerar a pertinência da pobreza para a vulnerabilidade.  
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A política “destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade 

social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso 

aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – 

relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou 

por deficiências, dentre outras)” (PNAS 2005/NOB SUAS, p.33) . 

 

Ao mesmo tempo, a vulnerabilidade também está ancorada na perspectiva de 

direitos e empoderamento dos indivíduos e famílias, ligada a construção da capacidade de 

resiliência, claramente destacada nas normas para operacionalização de determinados 

serviços de atenção básica da assistência. 

 

“A Proteção Social Básica deve diagnosticar as situações de vulnerabilidade 

social, ampliar a capacidade e os meios para que as famílias revertam a situação 

de vulnerabilidade, prevenir a presença e o agravo das vulnerabilidades e riscos 

sociais por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do 

fortalecimento de vínculos familiares e sociais, da completude em rede e da 

articulação com as demais políticas governamentais e reconhecer e afirmar os 

direitos sociais no campo da Assistência Social.“ (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMADS), 2012) (grifo nosso)  

 

De maneira mais abrangente, para alguns autores a vulnerabilidade está associada a 

resultados, efeitos ou impactos não desejados, como vulnerabilidade a pobreza, a 

insegurança alimentar, riscos ambientais. (NAUDÉ; SANTOS-PAULINO; MCGILLIVRAY, 

2009) e outros. A vulnerabilidade social está associada a inseguranças e exposição a riscos 

e perturbações por eventos ou mudanças econômicas (ALVES, 2006), mas também 

políticas, e em alguma medida a outras vulnerabilidades, como riscos ambientais e 

condições de saúde, que também tem implicações nas condições econômicas de um 

indivíduo ou comunidade, e na sua capacidade e disponibilidade de recursos, estratégias e 

vínculos que lhe permitirão enfrentar  as condições que os afetam (ALVES, 2006). 

 Assim como no caso da pobreza, os instrumentos para aferir a vulnerabilidade, 

como o IPVS, que seá discutido abaixo, também são muito importantes para as políticas 

públicas e especialmente para a política de assistência. E com a expansão do conceito 

estes métodos e seu escopo também foram se sofisticando e se complexificando nos 

últimos anos (NAUDÉ; SANTOS-PAULINO; MCGILLIVRAY, 2009). Por isso, mesmo 

métricas e concepções centradas na perspectiva econômica, que se focam na análise de 

assets, ou ativos, associada a capacidades (CANNON; TWIGG; ROWELL, 2003; SEN, 
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1999, 2000) e resiliência (MOSER, 1998; NAUDÉ; SANTOS-PAULINO; MCGILLIVRAY, 

2009), para medir vulnerabilidades, já trazem dimensões distintas de vulnerabilidade. Esses 

ativos incluem, ativos naturais (por exemplo, terrenos), ativos físicos (por exemplo, 

infraestrutura), ativos financeiros (por exemplo, seguros, poupança), ativos humanos (por 

exemplo, know-how, saúde) e bens sociais (por exemplo, redes) (NAUDÉ; SANTOS-

PAULINO; MCGILLIVRAY, 2009, p.185), e mais recentemente vínculos e redes 

(BRASIL.MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS, 

2005). 

Moser (1998) destaca como um dos mais importantes ativos, o emprego, uma vez 

que como sugerido por ela a vulnerabilidade é constantemente associada diretamente, não 

somente, mas de maneira mais direta a falta de emprego, que gera a falta de renda, que 

pode estar associada a vulnerabilidades distintas ou a intensificação de vulnerabilidades. A 

autora também destaca a importância da análise da resiliência ou capacidade de 

responsividade e exploração de oportunidades (MOSER, 1998) que não se resume, mas 

passa pela aquisição de renda por meio do trabalho. Na pesquisa de campo realizada, foi 

possível perceber, como será destacado, que a vulnerabilidade, muitas vezes, é associada 

por burocratas de nível de rua e famílias à falta de emprego, ou identificada única e 

exclusivamente por este fator. Por isso, segundo Moser (1998), o trabalho é o ativo mais 

importante dos pobres urbanos, território de análise deste trabalho.  

A vulnerabilidade, assim como a pobreza também passa pela construção e adoção 

de métricas e um indicador importante para a construção de métricas de vulnerabilidade no 

contexto paulista, e utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social para operacionalizar a política de assistência social é o Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social (IPVS), elaborado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE). O índice leva em consideração duas dimensões, a socioeconômica e a 

demográfica15, estabelecendo por meio das variáveis de cada dimensão diferentes grupos 

de vulnerabilidade, com níveis de intensidade distintos.   

O IPVS operacionaliza o conceito de vulnerabilidade social proposto por KATZMAN 

(1999), que associa a vulnerabilidade à capacidade, de um grupo social ou individuo, de 

controlar as forças ou aspectos que podem modificar o seu destino, sendo capazes de atuar 

de maneira a contrapor efeitos negativos ao seu bem-estar. Assim, na perspectiva do IPVS 

a “vulnerabilidade à pobreza não se limita a considerar a privação de renda, mas também a 

composição familiar, as condições de saúde e o acesso aos serviços médicos, o acesso e a 

                                                
15 A dimensão socioeconômica é composta dos seguintes indicadores: − renda domiciliar per capita − rendimento 

médio da mulher responsável pelo domicílio − % de domicílios com renda domiciliar per capita até 1/2 SM − % de 
domicílios com renda domiciliar per capita até 1/4 SM − % de pessoas responsáveis pelo domicílio alfabetizadas. 
A dimensão demográfica: - % de pessoas responsáveis de 10 a 29 anos − % de mulheres responsáveis de 10 a 
29 anos − idade média das pessoas responsáveis − % de crianças de 0 a 5 anos de idade 
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qualidade do sistema educacional, a possibilidade de obter trabalho com qualidade e 

remuneração adequadas, a existência de garantias legais e políticas, etc” (SEADE, p.8).  

Além dos pressupostos explicitados, o índice considera de maneira mais 

concentrada para determinação dos níveis de vulnerabilidade características do ciclo de vida 

das famílias e a segregação espacial, como fenômeno presente, especificamente, em 

centros urbanos, como um dos geradores de desigualdades e características mais 

acentuadas de vulnerabilidade. Portanto, os quadros mais vulneráveis dentro das análises 

do índice serão aqueles que combinam, famílias jovens residentes em aglomerados urbanos 

subnormais (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS (SEADE), 2013). 

A visão de vulnerabilidade estabelecida pelo IPVS é mais abrangente, quando 

comparada a concepções que se limitam, por exemplo, a pobreza como carência de renda, 

e por isso muito significativa para a operacionalização da assistência, este é um indicador 

sintético, utilizado para fazer um diagnóstico da situação de um território, e constitui apenas 

uma primeira camada de informações sobre sua vulnerabilidade.  

Assim, a vulnerabilidade está associada principalmente aos serviços da assistência 

social, que permeiam vulnerabilidades, riscos, e mesmo a submissão a condições de abuso 

e violência direta, ou riscos e vulnerabilidades materializados. Ao mesmo tempo, percebeu-

se que nem sempre nas organizações dentro do território este termo será considerado 

apropriado para descrever o público que atendem, uma vez que a vulnerabilidade, em 

determinadas situações e ambientes pode ser facilmente associada à fragilidade, carência e 

impotência, ao invés de construção de capacidades e oportunidade. Entretanto é importante 

perceber que a categoria vulnerabilidade não pretende definir capacidades ou 

oportunidades, mas delinear um público a partir de uma categoria, que é visto e reconhecido 

como legítimo para determinadas políticas e programas da assistência.  

Finalmente, as vulnerabilidades são centrais para os serviços da assistência, a 

construção e compreensão deste termo, determina o modelo e os territórios de 

implementação de serviços. Assim, como mencionado acima, a vulnerabilidade é a principal 

categoria para a definição do público dos serviços da assistência, de maneira a construir 

grupos com vulnerabilidades especificas que estão associadas aos focos de atuação de 

determinado serviço. As vulnerabilidades, no entanto, não se limitam a condições de 

pobreza16, mas combinam dois dos princípios estruturantes da política de assistência, os 

                                                
16 “Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e grupos que se encontram em 

situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de 
afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e 
sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais 
políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, 
grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e 
alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social. 
”(BRASIL.MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS, 2005,   p.33) 
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arranjos familiares, ou a matricialidade familiar e o território, principalmente no caso dos 

serviços do CRAS, uma vez que o CREAS, trabalha com grupos vulneráveis, já submetidos 

a determinadas condições, que no caso do CRAS podem constituir riscos sociais e 

vulnerabilidades.  

Assim, os instrumentos desenvolvidos, em termos de políticas, bem como suas 

técnicas, estão associados na política de assistência, uma vez que se busca cada vez mais 

a associação de beneficiários de transferência a determinados serviços e vice-versa17.  Da 

mesma maneira que, o conceito de pobreza se amplia ao ponto de abarcar determinadas 

dimensões de vulnerabilidade e riscos sociais que podem determinar, ou intensificar 

situações de pobreza. 

Para além das vulnerabilidades como um todo, existem dimensões específicas, 

particularmente significativas na operacionalização dos serviços da assistência, que 

envolvem a família, seus vínculos, recursos e capacidades, e o território (BARROS; 

CARVALHO; FRANCO, 2006; BRASIL.MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

COMBATE À FOME - MDS, 2005; FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE 

DADOS (SEADE), 2013), que serão mais amplamente discutidas. Assim como no caso 

deste trabalho, existe uma preocupação maior em pensar processos de vulnerabilidade no 

contexto urbano, apesar deste não ser o único foco da política de assistência social, bem 

como na perspectiva de direitos de cidadania (KOWARICK, 2003), que fazem parte da 

assistência social como política pública.      

 

2.5 Operacionalização da Pobreza e da Vulnerabilidade: Territórios 

e Famílias 

 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) (2005) está associada a 

determinados eixos estruturantes, que pressupõem a descentralização político-

administrativa, a relação entre Estado e Sociedade Civil, Controle Social, participação 

popular/cidadão usuário, e além disso, a escolha de territórios específicos para a instalação 

dos serviços de Assistência Social,  sustentada pela identificação e caracterização de 

famílias e territórios vulneráveis, em termos de vulnerabilidade de pobreza e outros riscos 

sociais (PNAS).  

Para além da compreensão da pobreza e da vulnerabilidade e de seus níveis de 

complexidade, é importante compreender como esses conceitos são operacionalizados em 

políticas públicas, por meio de instrumentos e técnicas, via linguagens, traduções e 

                                                
17 Isso começa com o Protocolo de Gestão Integrada de Benefícios e Serviços – ver meu artigo na Novos 

Estudos, 2016 
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interpretações específicas, associadas as interações entre burocratas públicos e das 

entidades e entre estes e as famílias. Para fazer isso será importante pensar em duas 

dimensões e princípios centrais da assistência, associados aos dois fenômenos e caminhos 

de mensuração e aferição, discutidos acima, o território e a família.   

Pensar nos fenômenos acima e em modelos de aferição específicos se relaciona 

com a necessidade de consideração de dimensões que vão além da pobreza e riqueza de 

um indivíduo, por exemplo, associando estes conceitos a concepções de contexto, ou seja, 

a características, lugares, capacidades e oportunidades específicas. Este aspecto é 

significativo pois um indivíduo não é apenas pobre, em termos de sua renda, mas encontra-

se em territórios e arranjos familiares específicos que podem determinar outras dimensões 

de pobreza e vulnerabilidade, associadas a contextos específicos. 

No caso do território, é importante destacar que a escolha da política de assistência 

está associada à compreensão do mesmo como relevante (BRASIL.MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS, 2005; SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMADS), 2012), dando 

luz às dimensões do espaço ocupado, no sentido da presença ou ausência de determinados 

serviços18, e das interações sociais, como importantes para análise e compreensão da 

pobreza e vulnerabilidade e implementação de políticas. Assim, a distância de determinados 

serviços públicos, sua qualidade, e as interações que se estabelecem em territórios 

específicos dadas as suas características, em termos de população, por exemplo, 

determinam vulnerabilidades e quadros de pobreza específicos relevantes para 

implementação da política.  

A dimensão do território permite a compreensão e consideração das 

heterogeneidades (REQUENA; GODOY; SARUE, 2015) presentes em um determinado, 

estado, município e até mesmo distrito. Ao mesmo tempo, para além da concepção 

associada a conceitos geográficos, a categoria território também permite o pensamento 

sobre ela, em termos de suas implicações políticas e sociais (REQUENA; GODOY; SARUE, 

2015; TORRES et al., 2003), que determinam o modelo de políticas, sua maneira de 

implementação e seus resultados, assumindo que estes não são dados e fixos uma vez que 

determinada política é formulada.  Para além disso, o território não apenas se configura 

como um espaço físico, ele assume características e necessidades específicas por meio das 

interações e modelos de uso de determinado território por comunidades específicas. 

                                                
18 Estudos do CEM (TORRES et al., 2003; MARQUES, 200) têm demonstrado que a questão central atualmente, 

em relação a determinados serviços, como os de educação e saúde, se refere mais a qualidade dos mesmos em 
determinados territórios, uma vez que houve expansão do acesso nos últimos anos. Entretanto, ainda existem 
determinados serviços jurídicos e espaços de lazer, por exemplo, que se concentram no centro e centro 
expandido da cidade.         
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Além de discutir o território é importante discutir e pensar nos arranjos familiares, 

seus desafios e caminhos para enfrentar as condições de vulnerabilidade e riscos atuais e 

pensar qual é o lugar da assistência, nestes arranjos e suas escolhas em condições de 

vulnerabilidade social específicas.   

A matriciliadade familiar é o eixo da política de assistência, centrado na família, isso 

significa que os programas e políticas são pensados para o atendimento e fortalecimento de 

vínculos familiares, uma vez que a família está no centro das relações sociais e é o primeiro 

núcleo destas relações e fortalecimento e suporte dos indivíduos. (BRASIL.MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS, 2005) Pressupõe-se que 

focalizando na família será evitada a focalizações no indivíduo, buscando uma visão mais 

social e coletiva de riscos sociais e vulnerabilidade.  

Assim, a vulnerabilidade do indivíduo e também da família se tornam componentes 

combinados e relevantes para a operacionalização da política de assistência e técnicas 

utilizadas para atendimento, acompanhamento e suporte de indivíduos e suas famílias. Para 

Barros et al (2006), usando informações da Pnad, é possível diferenciar cinco componentes 

da vulnerabilidade de uma família, pensando em características geracionais, mas também 

demográficas, sendo eles a fecundidade, a atenção e cuidados com crianças, adolescentes 

e jovens, além dos cuidados especiais com idosos, a dependência demográfica e, 

finalmente, a presença ou não da mãe no núcleo familiar (BARROS; CARVALHO; FRANCO, 

2006) 

 Esta abordagem tem vantagens e desvantagens comparativas para as políticas 

públicas de assistência e ao pensar na implementação de serviços e benefícios no território 

determina um modelo específico de implementação e maneira de tratar a pobreza e 

vulnerabilidade. Assim, os burocratas de nível de rua, ou agentes implementadores, que 

estão na ponta dos serviços dentro de territórios específicos, assumem papéis e 

características específicas.  

Ao mesmo tempo, a política não está baseada em um modelo fixo e único de família, 

uma vez que, as mudanças sociais, políticas e econômicas que produzem costumes e 

hábitos diversos (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - 

MDS, 2005), determinam riscos sociais, pobreza e vulnerabilidades específicas no tempo e 

no espaço, território, em diferentes arranjos familiares. Assim, na PNAS, dentre outras 

mudanças são destacados o enxugamento dos grupos familiares, que determina quadros de 

famílias cada vez menores e reconhecimento da variedade de arranjos familiares, que está 

associada a quadros monoparentais e famílias reconstituídas, mas também ao 

reconhecimento de arranjos com genitores homoafetivos, “além dos processos de 

empobrecimento acelerado e da desterritorialização das famílias gerada pelos movimentos 
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migratórios”. (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - 

MDS, 2005, p.42) A observação destas mudanças determina arranjos e escolhas 

específicas nas políticas públicas de assistência, que buscam, por exemplo, o fortalecimento 

dos vínculos familiares que permanecem, por meio de ações de caráter preventivo e 

atuação protetiva e proativa, como determinado na Norma Técnica de Serviços 

Socioassistenciais da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social (2012).   

Deve-se considerar também que a família não se configura em todos os casos, 

territórios, momentos da vida e suas dimensões, individual e social, como um núcleo de 

proteção de seus membros, com relações harmônicas e fixas. Muitas vezes, as famílias se 

configuram como o centro de conflitos e relações hierarquizadas e abusivas, onde se iniciam 

processos complexos determinados por relações também complexas associadas a papéis 

de gênero, provisão ou não de recursos matérias, origens familiares, etnia, raça e escolhas 

individuais. Assim, apesar da importância e centralidade dos eixos família e território, bases 

norteadoras da Norma Técnica dos Serviços da Assistência Social do Município de São 

Paulo (2012), eles precisam ser associados a realidades e especificidades de cada família.  

Assim, ao colocar a família no centro da política de assistência, determinados 

aspectos se tornam importantes para a determinação da política e são traduzidos de 

pressupostos de relações de casualidade efeitos da pobreza e vulnerabilidade. 

 “A vulnerabilidade de uma família representa o volume adicional de recursos 

de que ela precisa para satisfazer suas necessidades básicas, em relação ao que 

seria requerido por uma família-padrão. A presença, por exemplo, de gestantes, 

crianças, adolescentes, jovens e idosos aumenta a vulnerabilidade das famílias na 

medida em que cresce o volume de recursos per capita necessários para a 

satisfação de suas necessidades básicas. Entre as seis dimensões consideradas, a 

vulnerabilidade é a única que não representa nem meios, nem fins. ”(BARROS; 

CARVALHO; FRANCO, 2006, p.17) 

Existem críticas à esta abordagem dentro da assistência social, ligadas ao 

“familismo”, uma vez que esta pode estar associada a culpabilização e sobrecarga da 

família, em termos de seu papel como provedora e cuidadora de seus membros, ou ainda a 

construção de estereótipos de família, sustentação e reforço de determinados papéis de 

gênero e geracionais dentro da família, e focalização e portanto sobrecarga das mulheres 

dentro do quadro familiar (CASTILHO; CARLOTO, 2010; MESQUITA, 2011; PRISCO, 

2015).      

 Por fim, a família é compreendida como o núcleo social de convívio dos indivíduos, 

o primeiro espaço social de experiências, onde se desenvolvem relações de diversos tipos e 

com significados distintos para sujeitos diferentes, mesmo dentro da mesma família. Assim a 
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política de assistência “visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e 

nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos” (LOA/ 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS, 2015)  .  

Finalmente, é importante destacar que este trabalho se limita a uma discussão sobre 

uma política social específica, a política de Assistência Social, que como qualquer outra 

política tem limitações na atuação/influência sobre as dinâmicas de seus objetos, como a 

pobreza e a vulnerabilidade, uma vez que determinados vetores destes fenômenos não se 

limitam a atuações pontuais ou setoriais, mas dependem de lógicas macroeconômicas em 

nível nacional e internacional (BRONZO, 2010).        

 

3. A ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA: 

CONCEITO, TERRITÓRIO E SERVIÇOS  

 

Esta seção se propõe a analisar aspectos da política de assistência social, passando 

pela sua estruturação no contexto brasileiro, e na cidade de São Paulo, até a apresentação 

dos serviços específicos do território do Jardim Ângela. Assim, será mobilizada a literatura 

associada a características da estruturação da assistência no contexto brasileiro, bem como 

sobre dimensões importantes do espaço associadas aos fenômenos de vulnerabilidade e a 

pobreza.  

A literatura da assistência social passa pela compreensão de sua estruturação 

recente, dentro do contexto federativo brasileiro, bem como do lugar que a política assume 

na Constituição Federal de 1988, e em distintos governos e conjunturas nacionais desde 

então. Mas também pela consideração de contextos específicos de implementação, em 

territórios distintos, com a participação de diferentes atores e instituições, estatais e não 

estatais, como é o caso de São Paulo. 

 

3. A política de Assistência Social no Contexto Brasileiro 

 

A assistência social compreende um conjunto amplo e complexo de programas e 

serviços que possibilitam a diminuição e combate à pobreza, circunstâncias e riscos de 

vulnerabilidades sociais, ou ao menos respondem a estes problemas (BARRIENTOS, 2013; 

BICHIR, 2010; BRONZO, 2016; YAZBEK, 2004). Assim, constitui-se em ações e serviços 

específicos, mas que têm impacto multidimensional e intersetorial (BICHIR, 2015; BRONZO, 
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2016; LUIS HENRIQUE PAIVA; FALCÃO; BARTHOLO, 2013), que tem um papel importante 

mas, podem depender, em contextos específicos, da diminuição de outras vulnerabilidades 

de indivíduos e do seu núcleo familiar. Programas como o Bolsa Família e o Renda 

Mínima19, por exemplo, tiveram sua efetividade no fortalecimento de políticas de educação e 

saúde examinadas e confirmadas por outros estudos, seja no aumento de uso de medicina 

preventiva e diminuição da mortalidade infantil (SHEI et al., 2014), ou participação escolar e 

permanência (FAHEL; MORAIS; FRANÇA, 2011; GLEWWE; KASSOUF, 2008). Ao mesmo 

tempo, essas políticas podem “garantir uma rede de proteção social para os mais pobres 

que, muitas vezes, escapam do escopo das políticas sociais tradicionais, tais como 

educação e saúde”(BICHIR, 2010, p.117).    

 Portanto, a política de assistência social representa um grupo de políticas 

importantes para a sociedade e por isso, são competências do Estado, com ou sem 

parcerias com organizações da sociedade civil. No Brasil, a partir da Constituição de 1988, a 

Assistência Social é reconhecida como parte do sistema de proteção social, enquanto 

política pública não contributiva (BICHIR, 2015; BRASIL.MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS, 2005; CORDEIRO, 2008; 

MACEDO; XEREZ; LOFRANO, 2016; MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

COMBATE À FOME - MDS, 2015; YAZBEK, 2004), assim como a saúde, e desde então 

novos arranjos políticos e administrativos vem se configurando para a formulação, 

implementação e avaliação desta política. Este status reafirma sua importância para o 

desenvolvimento social e garantia de seu direito, ao mesmo tempo, que marca a “aceitação” 

do governo de suas responsabilidades no combate à pobreza (BARRIENTOS, 2013) Essas 

afirmações são significativas no caso brasileiro, pois “a questão da pobreza não era vista, 

até os anos 1970, como um problema social concernente ao Estado, mas como algo que 

sempre existiu”. (BICHIR, 2006, p.25) Além disso, a política de assistência social foi 

historicamente vinculada ao trabalho filantrópico, voluntário e solidário, o que deixou marcas 

na sua compreensão e estruturação, que, segundo alguns especialistas, resistem a 

determinadas inovações e mudanças. (YAZBEK, 2004)  

Após a constituição, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), constitui o 

próximo passo em termos de normativos para a compreensão dos caminhos da Assistência 

Social no plano nacional, até hoje. A Lei é de 1993 e regulamenta o que havia sido previsto 

na Constituição de 1988, “representando o reconhecimento da política pública de 

Assistência Social sob responsabilidade do Estado, (...) assentada nos princípios da 

descentralização e da participação social”. (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS, 2015, p.3). Assim, novos normativos serão 
                                                
19 A renda mínima é um programa municipal de transferência de renda e está descrito no quadro das 

transferências da assistência, na seção 2 deste trabalho.   
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estabelecidos, criando novos marcos e estabelecendo as diretrizes para o modelo de 

Assistência concebido nos dias de hoje. Em 1998, será estabelecida a 1º Política Nacional 

de Assistência, com diretrizes para a política nacional de assistência, bem como a 1º Norma 

Operacional Básica (NOB), que traduz os princípios da política nacional em padrões de 

operacionalização. Em 1999, mais uma NOB será incorporada a este arcabouço, em 2004 

haverá uma nova Política Nacional da Assistência (PNAS) e finalmente em 2005 a Norma 

Operacional Básica associada ao SUAS (NOB-SUAS). Em 2011, a Lei nº 12.435, incorpora, 

de modo pleno, o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) ao conjunto dos normativos 

que regulamentam as diretrizes para a Política de Assistência, no âmbito nacional. 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS, 2015). 

Igualmente, essas mudanças contribuem para que a concepção da Assistência Social possa 

sair da perspectiva do assistencialismo e da caridade, marcas históricas de sua provisão, 

para o campo da política pública (YAZBEK, 2004) 

As Conferências Nacionais de Assistência, o Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS), bem como os Conselhos Estadual e Municipal (COMAS) e Fóruns de Assistência 

Social (FAS), que pressupõem uma ação descentralizada e participativa na política de 

assistência e composição paritária entre membros do governo e da sociedade civil (BRASIL. 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME (MDS), 2009) além 

da gestão compartilhada e controle da política (YAZBEK, 2004), também assumem papel 

importante na construção e validação destes normativos e na discussão dos novos desafios 

para a política de assistência social.  Ao mesmo tempo, a consolidação de Fundos de 

Assistência Social, em todos os níveis de governo e do próprio MDS, casa da Assistência 

Social, foram passos importantes para a construção da Política Pública de Assistência no 

nível federal, que envolveu lutas e a combinação de forças civis, políticas e intelectuais 

(SPOSATI, 2011). 

O   SUAS foi implementado em 2005 conforme determinações da LOAS e da Política 

Nacional de Assistência Social (BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

COMBATE À FOME (MDS), 2009) Ele é um sistema público, não-contributivo, que 

pressupõe a descentralização e o processo participativo na gestão da política de assistência 

(BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME (MDS), 

2009; 2005). Assim, o SUAS “consolida o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento 

e a cooperação técnica entre os três entes federativos que, de modo articulado e 

complementar, operam a proteção social não contributiva de seguridade social no campo da 

assistência social” (site institucional SEDS). Para isso são integradas as ações e papéis da 

União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e das entidades socioassistenciais  
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(BRASIL.MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS, 

2005). Assim: 

 “Cabe a cada esfera de governo, em seu âmbito de atuação, respeitando os 

princípios e diretrizes estabelecidos na PNAS, coordenar, formular e co-financiar, 

além de monitorar, avaliar, capacitar e sistematizar as 

informações”(BRASIL.MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE 

À FOME - MDS, 2005, p.43). 

Nos municípios, a política está dividida entre proteção social especial e básica, é 

assumida pelos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e os 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) respectivamente, além das entidades 

socioassistenciais, como estabelecido na LOAS. O CRAS, “é a unidade pública municipal, 

de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco 

social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de 

abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção 

social básica às famílias”(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À 

FOME - MDS, 2015), bem como o CREAS no caso da proteção especial.  

Entretanto, o objeto normativo de análise central neste trabalho será a Norma 

Técnica dos Serviços Socioassistenciais, estabelecida para a proteção básica e para a 

proteção especial, no nível municipal, em São Paulo. A norma “tem por finalidade 

estabelecer padrão técnico para a execução dos serviços socioassistenciais, trazendo um 

conjunto de normatizações em consonância ao que preceitua a Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS e a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social – NOB/SUAS” (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMADS), 2012, p. 7) Além deste normativo, como 

mencionado anteriormente, as Portarias recentes da SMADS também serão objetos de 

análise.   

As Organizações mencionadas na Norma Técnica dos Serviços Socioassistenciais, 

aparecem nos territórios com tamanho, arranjo e nível institucional/formal muito diversos, e 

mesmo com os padrões mínimos determinados pela norma, o atendimento não ocorre 

necessariamente da mesma maneira, dadas as atividades e decisões discricionárias de 

seus funcionários que, em alguma medida “constituem os serviços prestados pelo governo” 

(LIPSKY, 1980, p.3) e a própria política pública, para o usuário. Ao mesmo tempo, além de 

perfis distintos, nem todas as Organizações que participam da provisão da política de 

assistência são organizações que se caracterizam como socioassistenciais e fazem parte da 

implementação de qualquer serviço assistencial.  
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Assim, neste trabalho foram mapeadas as entidades do território do Distrito do 

Jardim Ângela e SAS M’ Boi Mirim, a fim de observar os tipos de implementação, em termos 

de saídas para provisão da política (WINTER, 2006), técnicas e ferramentas presentes no 

território, e suas capacidades na provisão de assistência para as famílias que atendem, uma 

vez que, no caso de São Paulo a assistência é marcada pela presença de 

Organizações/Entidades sem fins lucrativos.   

 

3.1.1 São Paulo 

 

São Paulo, uma das cidades mais populosas do mundo, é a principal metrópole do 

país e do subcontinente em que está inserida, “é uma cidade desigual e heterogênea sob 

múltiplos aspectos: social, econômico, político e cultural”. (YAZBEK, 2004, p.13), e possui 

vantagens e desvantagens comparativas, em relação a outras cidades na formulação e 

implementação de políticas públicas, dadas suas peculiaridades como metrópole. Seus 

níveis de pobreza, vulnerabilidade e segregação são características importantes na 

consideração das particularidades constitutivas da cidade (MARQUES, EDUARDO, 2015b) 

e também da distribuição de políticas públicas e acesso a equipamentos públicos, como 

aqueles relacionados a política de assistência. “(...) é o município mais rico, mais populoso e 

com maior orçamento do país. Por outro lado, tem como um de seus indicadores históricos a 

concentração de grandes desigualdades sociais” (MARIN, 2012, p.14). Por tudo isso e 

apesar disso, a cidade possui a maior rede de proteção social da América Latina 

(COORDENADORIA DO OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, 2015), que ainda tem 

déficits no atendimento, mas já está em muitas regiões altamente vulneráveis, como a 

região do Jardim Ângela, e só se ampliou nos últimos anos.                                                  

Assim, além das características associadas ao território do município de São Paulo 

destacadas acima, ele também assume algumas peculiaridades em relação a 

implementação da assistência. Entre estes aspectos está a participação significativa de 

entidades socioassisteniais na provisão do serviço (AMÂNCIO, 2008; BRETTAS, 2016; 

MARIN, 2012), a tardia implementação da LOAS, que só ocorre em 2001, o caráter 

retrogrado da política do município e seu legado (AMÂNCIO, 2008; MARIN, 2012). Esses 

aspectos são pesquisados por diferentes autores associados a trajetória, em termos dos 

modelos de implementação da assistência, antes da sua consideração como política pública 

de competência estatal, os aspectos da politics que se expressam nas policies (AMÂNCIO, 

2008; MARIN, 2012).  
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Amâncio (2008) e Marin (2012) destacam a centralidade de duas gestões para a 

constituição da política de assistência como direito, e, portanto, rompimento com seu legado 

majoritariamente retrogrado, associado ao primeiro damismo, a caridade e a benemerência, 

a gestão de Luiza Erundina (1989 – 1992) e a de Marta Suplicy (2001-2004). As autoras 

passam pelas diferentes instituições responsáveis pela política de assistência desde a  

Comissão de Assistência Social do Município (Casmu), em 1951, passando por sua 

substituição em 55 pela Divisão de Serviço Social (DSS), pela Secretaria de Bem-Estar 

Social (Sebes), a Coordenadoria de Bem Estar Social, a Secretaria da Família e Bem Estar 

Social (SEFBES), a Secretaria da Assistência Social (SAS) até se a constituição da 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). Assim, Marin ira 

destacar os diferentes status assumidos pela política em diferentes gestões em São Paulo, 

até a constituição do Fundo Municipal da Assistência Social e estabelecimento da COPS, 

bem como adoção do IPVS para determinação das áreas de vulnerabilidade, centrais para a 

constituição da política, passando por outros meios de aferição da vulnerabilidade e 

monitoramento da política.  

Na gestão de Erundina as duas autoras destacam o caráter central que toma a 

política de assistência na agenda governamental, com passos significativos em termos de 

ampliação da política e gestão direta de serviços (MARIN, 2012). Entretanto, é na gestão 

Marta que são observadas inovações bastante significativas que, inclusive, servirão para 

inspirar determinadas ações adotadas em nível nacional, como ao o programa FF/Proasf, 

que pode ter influenciado o desenho do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (Paif), além da gestão da política estruturada a partir de territórios. Na gestão Marta, 

no entanto, ocorrera também fragmentação institucional dada a distribuição de ações da 

política em mais de uma secretaria, a instituição de uma política especifica de parcerias com 

as entidades socioassistenciais e a estruturação de diversas políticas de transferência de 

renda (MARIN, 2012). É importante destacar que essas mudanças serão discutidas a luz 

dos acontecimentos e caminhos observados na gestão nacional, uma vez que a 

estruturação do SUAS, por exemplo, determinará mudanças não só para as gestões 

descritas acima, mas também para gestões que se mostraram resistentes ou tinham a 

assistência como uma ação no segundo plano de seus governos.  

Hoje a política é implementada no nível municipal pelos CRAS e CREAS, mas 

também por entidades socioassistenciais conveniadas a SMADS. Assim a SMADS exerce o 

papel de órgão institucional estruturador da política no município traduzindo os normativos 

federais, em normas e decretos municipais, que norteiam a implementação da política nos 

territórios.  Dentro da SMADS, o COPS, assume um papel importante associado as 

diretrizes estabelecidas no SUAS, para a efetivação de determinados princípios de 
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organização da política e para o desenvolvimento, pesquisa e monitoramento da política de 

assistência social no município (AMÂNCIO, 2008).   

Ao mesmo tempo, a descentralização e territorialização da política de assistência 

social está amplamente relacionada a estruturação das Supervisões de Assistência Social 

(SAS), ligadas as 31 subprefeituras do município e responsáveis pela supervisão dos 

serviços em territórios específicos, baseada nas diversas normas e parâmetros que definem, 

basicamente, que as entidades conveniadas devem prestar “um determinado serviço, em 

uma determinada subprefeitura para um número determinado de usuários” (AMÂNCIO, 

2008, p.93), seguindo algumas técnicas e diretrizes gerais. 

A estruturação da política não é simples, bem como os convênios estabelecidos com 

as entidades e prestação dos serviços (AMÂNCIO, 2008). Ainda devem ser destacados o 

Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS),  que tem papel central na regulação 

dos convênios com as entidades socioassistenciais, e é a porta de entrada para essas 

entidades na assistência, na medida em que “define as entidades que podem participar de 

processos de seleção” (AMÂNCIO, 2008, p.97) e o Fórum Municipal da Assistência Social 

(FAS) , que assume papel central no levantamento de pautas da sociedade civil e das 

entidades socioassistenciais, para movimentação das mesmas no COMAS, que foi uma 

conquista associada as lutas destes fóruns, assim como a consideração da assistência 

como direito.  

 

3.2 A relevância da política pública de Assistência Social no Distrito 

do Jardim Ângela.  

 

Nesta discussão serão mobilizados alguns conceitos associados às categorias e 

fenômenos centrais da política de assistência, já explorados. Eles aparecem neste momento 

dada a significância dos mesmos para pensar territórios e principalmente territórios como o 

Jardim Ângela, marcados por aspectos relacionados à sua localização no espaço, 

associados ao modelo de organização da cidade e as consequências de sua adoção, que 

geram quadros de segregação, que se associam ou determinam quadros de pobreza e 

vulnerabilidade em dimensão territorial e reforçam suas dimensões sociais (BICHIR, 2006; 

TORRES et al., 2003)  mais amplamente discutidas em capítulos anteriores.  

    O Brasil é considerado um dos países mais desiguais da América Latina e do 

Mundo, apesar do caráter ainda abstrato desta definição, dada a multiplicidade de níveis e 

tipos de desigualdade (ARRETCHE, 2015), com alguns dos maiores índices de 

desigualdade em diferentes critérios de análise. (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
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SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS /SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – SNAS, 2005), assim como níveis de pobreza e segregação significativos, que são 

características que causam grande impacto na forma de organização do espaço urbano. 

(BICHIR, 2006, p.53) Assim, suas cidades são um reflexo desta desigualdade e dos quadros 

de pobreza e segregação que se apresentam pelo país, e apesar das melhoras observadas 

nos últimos anos, em âmbito nacional, dada a ampliação e melhoria do acesso à políticas 

públicas e serviços públicos estatais (ARRETCHE, 2015).  

São Paulo possui muitos dos melhores resultados em vários indicadores de pobreza 

e vulnerabilidade do pais, mas ainda assim, concentra números significativos de 

desigualdade e um reflexo bastante fidedigno do pais.  

O Distrito do Jardim Ângela, é um território permeado por quadros de pobreza 

significativos, e dada a sua posição geográfica e as características de seus moradores, se 

caracteriza como vulnerável e segregado (BICHIR, 2006; TORRES et al., 2003; YAZBEK, 

2004). Além disso, o território pode ser assinalado como fortemente segregado, nos 

parâmetros analisados por Bichir (2006), já que além de seus quadros de carência 

socioeconômica não está inserido em  uma localidade considerada central20, onde se 

pressupõe acesso a mais serviços públicos (BICHIR, 2006, p.55). Desta maneira, São Paulo 

constitui-se como um espaço onde “a extrema pobreza e a extrema riqueza são pontos de 

um extenso contínuo constituído de posições intermediárias” (PEROSA; LEBARON; 

KERCHES, 2015, p.111) e o distrito se configura como um desses espaços. Existe 

heterogeneidade (MARQUES, EDUARDO, 2015; REQUENA; GODOY; SARUE, 2015; 

REQUENA; HOYLER; SARAIVA, 2015; TORRES et al., 2003), em termos de pobreza e 

vulnerabilidade no território, mas também a concentração de determinados grupos 

vulneráveis. Isso é relevante no território do Jardim Ângela, pois determinou a trajetória das 

políticas públicas e serviços na região, e também o modo específico como a política de 

assistência social foi construída e implementada no território.  

Assim, o Jardim Ângela se constitui como um território socialmente homogêneo, em 

termos de renda, e setores classificados pelo IPVS (Figura 1), por exemplo, localizado em 

um dos extremos da cidade (TORRES et al., 2003), “onde a vulnerabilidade social e a 

violência se associam à vulnerabilidade territorial” (SPOSATI, 2001, p. 161, apud YAZBEK, 

2004, p.13) há muitos anos, fortalecendo a dimensão espacial da pobreza.   

No começo da década de 90, a combinação destes e outros fatores colocou o Jardim 

Ângela no centro do mapa da violência mundial. A Organização das Nações Unidas (ONU) 

                                                
20 Exemplos como, a favela Paraisópolis e os cortiços no centro de São Paulo, demonstram que a carência 

socioeconômica não está necessariamente relacionada a segregação espacial, pensando na lógica radial-
concêntrica, apesar de seus moradores “terem acesso bastante deficiente aos serviços urbanos”(BICHIR, 2006, 
p117).  
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caracterizou o Distrito como o mais perigoso do mundo (FONTE), o que o manteve, por 

algum tempo no centro de pesquisas científicas sobre violência e também como 

“protagonista” da violência nos equipamentos midiáticos, como descrito por Regina, Gestora 

Geral da Sociedade Santos Mártires. A situação mudou hoje em dia, entretanto, a pesquisa 

de Izique (2004) demonstra que a região ainda é bastante complexa e em alguns casos, 

como em termos de exclusão, é considerado o pior lugar para se viver em São Paulo. 

(IZIQUE, 2004).   

 

Figura 1: Mapa da Vulnerabilidade de IPVS da SAS M Boi Mirim  

 

 

 

 

Segundo dados do Atlas Socioassistencial da Cidade de São Paulo de 2015, que 

classifica a vulnerabilidade na cidade em 4 tipos: vulnerabilidade social, de baixa renda, de 

pobreza e extrema pobreza21, cada um com grupos dispersos por níveis de intensidade, em 

                                                
21 A vulnerabilidade social é calculada segundo o IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social); A 

vulnerabilidade baixa renda, segundo total de domicílios com renda per capita de até salário mínimo; A 

vulnerabilidade pobreza, segundo o total de domicílios com renda per capita de até ¼ do salário mínimo; A 
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relação aos domicílios da cidade de São Paulo, a SAS M Boi Mirim (Macrorregião-Sul 2), 

onde se encontra o distrito do Jardim Ângela, possui majoritariamente os três “piores” 

grupos de domicílios em condição de vulnerabilidade (ver Tabela 1), ou seja, de 

vulnerabilidade média, alta e muita alta, com destaque para a vulnerabilidade alta. Ao 

mesmo tempo, é a região que se destaca em todos os índices de vulnerabilidade 

analisados, inclusive assumindo os índices de vulnerabilidade mais altos para 

vulnerabilidade social, baixa renda, pobreza e extrema pobreza. “Segundo a Fundação 

Seade, 14,3% dos domicílios de São Paulo (511.246) estão localizados em áreas 

classificadas como de alta e muito alta vulnerabilidade” (COORDENADORIA DO 

OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, 2015). A Subprefeitura do M’Boi Mirim, possui 

59.257 das unidades domiciliares dentro dos grupos de vulnerabilidade alta e muito alta, o 

que representa 11,59% do total da cidade.(COORDENADORIA DO OBSERVATÓRIO DE 

POLÍTICAS SOCIAIS, 2015).  

 

Tabela 2: Número de domicílios em situação de vulnerabilidade no município de São 

Paulo, de acordo com as três tipificações de vulnerabilidade apresentadas no Atlas 

Sociassistencial do Município de São Paulo (20015). 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Atlas Sociassistencial de São Paulo - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
vulnerabilidade extrema pobreza, segundo o total de domicílios em situação de extrema pobreza. 

(COORDENADORIA DO OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, 2015) 
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Este “quadro” (Tabela 2) reforça a tese de Bichir (2006), pois as comunidades de 

maior vulnerabilidade, também estão localizadas nas regiões “classicamente segregadas”, 

estabelecidas no modelo radial-concêntrico de urbanização e distribuição de determinados 

serviços na cidade, que é o caso do distrito analisado. Ao mesmo tempo também “ implica o 

reconhecimento de que as “novas formas” de pobreza urbana envolvem uma crescente 

segregação espacial e menores oportunidades de mobilidade social (BICHIR, 2006, p.56), 

para grupos sociais, ainda, específicos. Igualmente, isso ocorre porque, “no caso de São 

Paulo, a pobreza urbana não é só uma questão de nível, ou índice, mas também de 

concentração espacial e social, envolvendo desigualdade, separação e homogeneidade 

espacial”. (TORRES et al., 2003, p.100) Cabe aqui avaliar em que medida o território se 

configura como um elemento que facilita ou dificulta o acesso às “estruturas de 

oportunidades”  (MARQUES, EDUARDO, 2015; MARQUES, EDUARDO C. L., 2007; 

REQUENA; GODOY; SARUE, 2015; SOARES, 2008) pensando na provisão e acesso a 

serviços de Assistência Social.  

Ao mesmo tempo, dentro da divisão da Macrorregião do M’Boi Mirim, Jardim São 

Luiz e Jardim Ângela, o distrito estudado concentra o maior número de domicílios no Grupo 

5 de vulnerabilidade, ou seja, alta, o que representa 24.794 dos 29,750 domicílios da 

Macrorregião e 19.887 no Grupo 6, ou seja de vulnerabilidade muito alta, dos 29.507 

domicílios nesta condição na Macrorregião. Assim, além de pertencer a uma das regiões 

geográficas mais vulneráveis, o distrito concentra uma população vulnerável expressiva, 

dentro de sua Macrorregião (Ver Tabela 3).      
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SAS 

Domicílios

particulares 

permanentes na 

região

Total de 

domicílios IPVS 

-  Grupos 5 e 6

Total de 

domicílios

com renda per 

capita de até ½ 

salário mínimo

% de 

domicílios

com renda 

per capita 

de até ½ 

salário 

mínimo

Total de 

domicílios

com renda per 

capita de até ¼ do 

salário mínimo

Total de 

domicílios

em situação de 

extrema pobreza

vulnerabilidade 

social

vulnerabilidade 

de  baixa renda
        %

vulnerabilidade 

social de pobreza 

vulnerabilidade  

extrema pobreza

Cidade Tiradentes 60.740 19.290 15.742 25.9 3.965 821

Ermelino Matarazzo 62.696 6.015 9.232 14.7 1.889 367

Guaianases 77.200 25.546 19.081 24.7 4.391 943

Itaim Paulista 107.805 30.450 26.315 24.4 6.418 1.266

Itaquera 155.863 18.659 25.882 16.6 5.469 1.318

São Mateus 123.432 35.352 27.402 22.2 6.329 1.302

São Miguel 107.773 26.401 24.514 22.7 5.864 1.380

 Campo Limpo 185.726 44.499 31.669 17.1 6.603 1.269

Capela do Socorro 173.194 48.302 35.040 20.2 7.815 2.285

Cidade Ademar 122.914 29.223 23.289 18.9 4.987 1.218

M’Boi Mirim 169.509 59.257 35.592 21.0 7.553 1.670

Parelheiros 39.490 18.838 12.097 30.6 2.873 1.763

Santo Amaro 83.042 1.603 3.252 3.9 669 212

Leste 2

Sul 2
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  Logo, as características gerais deste território, demonstram sua relevância no 

campo da assistência, uma vez que o público atendido é bastante expressivo e a região 

onde se encontra bastante vulnerável, no sentido da exposição a diversas condições que 

ampliam vulnerabilidades, riscos sociais, entre elas a segregação, a exclusão e a pobreza 

(Ver figura 2), em uma cidade caracterizada por desigualdades sociais e econômicas 

significativas. 

 

Figura 2: Quantidade de domicílios com IPVS dentro dos grupos 5 e 6 de 

vulnerabilidade, ou seja, vulnerabilidade alta e muita alta nas Subprefeituras da região 

da zona sul. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Atlas Sociassistencial de São Paulo - 

2015 

 

3.3 Mapa dos Programas e Serviços Socioassitenciais 

 

Os serviços e benefícios, que incluem transferências, da assistência tem vantagens 

e desvantagens comparativas de estruturação e implementação em uma cidade como São 

Paulo, e em um território, como o Distrito do Jardim Ângela. Entre as vantagens da política 

de assistência em uma cidade como esta, estão a sua capacidade de coleta e organização 

de dados, seu volume de recursos financeiros e sua pressuposta capacidade administrativa. 

Entretanto, a coleta e análise destes dados permitem perceber o déficit do município, dadas 

as suas proporções, em termos de instituições, e capilaridade, para atendimento da 

população em situação de pobreza e extrema pobreza, vulnerável e exposta aos mais 

diversos riscos sociais. Assim, é possível notar que apesar da porcentagem relativamente 
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pequena de moradores da cidade em situação de vulnerabilidade, esta é uma população 

bastante significativa, uma vez que em termos absolutos representa um grande número de 

pessoas.  

  A Matricialidade familiar e a territorialização da política de assistência social estão 

associadas a concretização de abordagens mais específicas, baseadas nos organismos que 

estruturam os vínculos dos indivíduos, a família e a comunidade, e no reconhecimento dos 

múltiplos fatores que se associam e ampliam quadros de vulnerabilidades e riscos sociais no 

território (BRASIL.MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - 

MDS, 2005; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL (SMADS), 2012). Ao mesmo tempo, a Política de Assistência está estruturada em 

serviços, como o CCA, e benefícios, como os programas de transferência de renda e BPCs, 

que apesar de estarem todos no mesmo “guarda-chuva, possuem aspectos e relações 

específicas com os públicos usuários/beneficiários e seus territórios, uma vez que 

apresentam condicionalidades distintas, públicos e estruturas diferentes. Além disso, mesmo 

entre os diferentes serviços e tipos de transferência podem ser observadas abordagens e 

finalidades distintas. 

Os serviços e benefícios estão estruturados em serviços de proteção básica e 

serviços de proteção especial, sendo estes divididos em serviços de média e de alta 

complexidade. Os Serviços do CRAS, de proteção básica, são considerados de menor 

complexidade, uma vez que envolvem casos de vulnerabilidade potencial e exposição a 

pobreza e violência, mas não necessariamente grupos que já sofreram violência, de maneira 

direta, como é o caso dos usuários/beneficiários dos serviços de média e alta complexidade. 

Assim: o CRAS destina-se às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade 

decorrente da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos e/ou fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social, tais 

como as discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências. (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMADS), 2012a, p.30) 

O CRAS tem como objetivo “prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e 

risco social nos territórios” (site SMADS), por meio do desenvolvimento, em seus serviços, 

de atividades que ampliem e norteiem potencialidades, ao mesmo tempo gerando o 

fortalecimento de vínculos familiares, mas também comunitários, ampliando o acesso à 

direitos de cidadania, que dadas às vulnerabilidades e restrições territoriais são minimizados 

ou retirados de determinados quadros. Ao mesmo tempo, o CRAS tem como prioridade, 

prevista na norma, “acompanhar beneficiários do Programa Bolsa-Família (PBF) em 

situação de descumprimento de condicionalidades e os beneficiários do Benefício de 
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Prestação Continuada (BPC) ”. (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMADS), 2012, p.30) 

O CREAS, está associado à uma rede mais complexa, tanto em termos de usuários 

como de relações institucionais, uma vez que este se relaciona com uma série de órgãos 

jurídicos, de proteção e garantida de direitos, desde o Poder Judiciário até Organizações de 

Defesa de Direitos, passando pela Defensoria Pública e Conselhos Tutelares. Seus usuários 

são “famílias e indivíduos que vivenciam violação de direitos, dentre eles a violência física, 

psicológica, sexual, situação de rua, cumprimento de medidas socioeducativas em meio 

aberto”. (SMADS, 2016) 

 

Figura 3: Mapa dos Serviços da SAS M Boi Mirim 
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Fonte: Atlas Socioassisntencial da Cidade de São Paulo, 2015. 

 

Atualmente, a M’boi Mirim concentra 158 unidades de serviços da Assistência Social 

entre Proteção Básica, de Média e Alta Complexidade (Tabelas 4 e 5), entretanto, a 

necessidade pressuposta no território é de 16.630 unidades, dadas as normas que 

determinam o número de serviços necessários para atender determinado contingente 

populacional (COORDENADORIA DO OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, 2015): 

 

Tabela 3: Serviços de Proteção Social Básica do M Boi Mirim e metas da prefeitura 

 

Serviço de Proteção Social Básica – Smads, março de 

2015

Número de 

unidades Capacidade/Meta

Centro de Referência de Assistência Social – Cras 1

Centro para Crianças e Adolescentes – CCA 32 4.710

Centro para Juventude – CJ 15 1.470

Núcleo de Convivência do Idoso – NCI 12 1.230

Serviço de Assistência Social à Família e Proteção 

Social Básica no Domicílio – Sasf 6 6.000

Serviços de Convivência Municipalizados 1 2.400

Total PSB 67 15.810

TOTAL GERAL DA SAS 80 16.630  

Fonte: Tabela extraída do Atlas Sociassistencial de São Paulo - 2015 

 

Tabela 4: Serviços de Proteção Social Especial Média Complexidade do M Boi Mirim e 

metas da prefeitura 
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Serviço de Proteção Social Especial Média 

Complexidade, março de 2015

Número de 

unidades Capacidade/Meta

Centro de Defesa e de Convivência da Mulher 1 100

Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – Creas 1

Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com 

Deficiência 2 140

Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico – 

NPJ 1 120

Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto – 

SMSE-MA 3 240

Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes 

Vítimas de Violência 2 160

Total PSE-MC 10 760

Serviço de Proteção Social Especial Alta Complexidade, 

março de 2015

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes 3 60

Total PSE-AC 3 60

Total PSE 13 820

TOTAL GERAL DA SAS 80 16.630  

Fonte: Tabela extraída do Atlas Sociassistencial de São Paulo - 2015 
 

Assim como existem distinções significativas entre os serviços e os benefícios, cada 

uma destas categorias da política de assistência social guarda diferentes dimensões, em 

termos de usuários e beneficiários diretamente afetados, caminhos e objetivos de 

implementação. O CRAS, unidade mais pertinente dentro desta pesquisa, possui dois tipos 

de serviços, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) e o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que abrange uma série de serviços 

(centros e núcleos) pertinentes para diferentes momentos do ciclo de vida dos indivíduos, ou 

seja, que atendem de maneira central determinados indivíduos em cada serviço.  

Portanto, as dimensões de vulnerabilidade e riscos sociais afetadas por cada serviço 

são distintas e em alguns momentos tem caráter de complementariedade, entre si e com 

programas de transferência e/ou benefícios da assistência, como observado no território, por 

meio das conversas com os gestores das entidades, e até nos caminhos escolhidos por 

algumas famílias nos serviços da assistência.  Assim, em alguns serviços as famílias são o 

foco da atuação, entretanto, em outros, são os jovens ou as crianças, mas sempre com a 

pretensão de fortalecer vínculos com a família e a comunidade, associada à promoção da 

cidadania e do protagonismo dos jovens e crianças frequentadores. Abaixo segue a 
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descrição de cada serviço e a apresentação de sua área de concentração. Serão 

apresentados apenas os serviços do CRAS (Quadro 1), uma vez que este é o centro de 

referência de contato com a Assistência das famílias entrevistadas para este trabalho.  

 

Quadro 1: Serviços Socioassitencias do CRAS M Boi Mirim 

 

Serviços Socioassitencias – CRAS 

 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF: Este serviço consiste na 

oferta de trabalho social às famílias, de forma particularizada ou coletiva, visa à superação 

de situações de vulnerabilidade e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. As 

famílias que necessitarem de acompanhamento social pelo PAIF, receberão a Carteirinha 

do CRAS para o agendamento das futuras atividades.  

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –SCFV: Todos os serviços de 

convivência e fortalecimento de vínculos visam desenvolver o sentimento de pertença e 

identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência 

comunitária, prevenindo a institucionalização e a segregação das crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos, oportunizando o acesso às informações sobre direitos e 

participação cidadã.  

 

Tipo de SCFV Descrição do Serviço 

Centro para 

Crianças e 

Adolescentes – 

CCA 

 

O CCA é serviço voltado aos interesses e potencialidades do público 

com idade entre 6 e 15 anos, que através de atividades lúdicas, 

culturais e esportivas visa descobrir novas formas de expressão e 

interação, bem como promover o protagonismo, a autonomia, a 

aprendizagem e a proteção social de crianças, adolescentes e suas 

famílias.  

Centro para 

Juventude – CJ 

 

O CJ é um serviço socioeducativo, voltado para o público com idade 

entre 15 e 17 anos, que atua com foco na proteção social da família, 

na promoção do fortalecimento da convivência familiar e comunitária, 

visa a permanência do adolescente no sistema de ensino, a 

participação cidadã e a formação para o mundo do trabalho.  



 

 

58 

 

Centro para 

Crianças, 

Adolescentes e 

Jovens – CCAJ 

 

O CCAJ é um serviço socioeducativo, que atende crianças, 

adolescentes e jovens de 6 anos a 17 anos e 11 meses no contra 

turno escolar. Realiza atividades artísticas, culturais, esportivas, que 

estimulam a convivência social. Desenvolve também atividades de 

participação cidadã e comunitárias e estimula a frequência e a 

permanência na escola.  

Centro de 

Desenvolvimento   

Social e 

Produtivo – 

CEDESP 

 

O CEDESP é um serviço socioeducativo, que desenvolve atividades 

com adolescentes, jovens e adultos, com idade a partir de 15 anos, 

com a finalidade de investir na formação profissional, assegurar o 

conhecimento do mundo do trabalho e capacitar em diferentes 

habilidades, na perspectiva de aplicar o repertório cultural e a 

participação na vida pública, preparando-o para conquistar e manter a 

empregabilidade e a autonomia.  

Centro de 

Convivência 

Intergeracional – 

CCInter 

 

O CCinter é serviço socioeducativo intergeracional que desenvolve 

atividades a partir dos interesses, demandas e potencialidades das 

diferentes idades e também realiza atividades de formação cidadã e 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.  

Núcleo de 

Convivência de 

Idosos – NCI 

 

O NCI é um serviço socioeducativo voltado ao idoso com idade igual 

ou superior a 60 anos, e tem o objetivo de desenvolver atividades que 

estimulem a convivência social, comunitária e o fortalecimento de 

vínculos familiares. Previne as situações de risco social, valoriza suas 

experiências e estimula a autonomia, contribuindo para o 

envelhecimento saudável. Oferece atendimento no domicilio, por meio 

de acompanhamento domiciliar aos idosos em situação de isolamento, 

dependência de cuidados e que não conseguem frequentar o serviço 

em suas atividades de convivência  

Serviços de 

Assistência 

Social a Família e 

Proteção Social 

Básica no 

Domicilio – SASF 

 

O SASF é um serviço socioassistencial que tem por finalidade a 

prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de 

vínculos familiares e sociais. Atende famílias com idosos ou pessoas 

com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada - 

BPC e, quando necessário, desenvolve ações no domicílio. Atende 
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ainda famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que não estão 

cumprindo os compromissos assumidos no momento da adesão ao 

PBF.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Cartilha do Usuário do CRAS 2016 

 

A transferência de renda (Quadro 2) também é feita a partir de programas distintos, 

uma peculiaridade do município de São Paulo que estão associados e foram pensados por 

esferas diferentes de governo e envolvem condicionalidades ou contrapartidas (BICHIR, 

2010) distintas e caracterizações específicas de beneficiários. Assim, a transferência 

também apresenta determinado nível de divisão de complexidades, uma vez que existem 

benefícios específicos de acordo com tipos distintos de vulnerabilidade, expressas em 

recortes de renda, pensando em pobreza e extrema pobreza, e na composição famílias, 

pensando, por exemplo, em gestantes e nutrizes, além da quantidade de crianças nas 

famílias (site institucional do Governo Brasileiro, 2016).  

A titularidade dos cartões para recebimento dos benefícios dos programas de 

transferência direta de renda, é diferente nas diversas modalidades de transferência da 

política de assistência. Em alguns casos, como no PBF, ela é preferencialmente da mulher e 

em 2015, 93% dos titulares de cartões deste programa eram mulheres (site institucional do 

Governo Brasileiro, 2016). Mas existem também aqueles cuja a titularidade do cartão de 

recebimento é do jovem, do idoso, ou outro responsável da casa. O Bolsa Família dá 

preferência a titularidade da mãe, dado o pressuposto de que esta realiza com mais 

frequência o dispêndio de valores econômicos em necessidades familiares, ou ainda dadas 

as relações de gênero observadas socialmente e suas consequências no sentido das 

hierarquias familiares e papéis do pai e da mãe no núcleo familiar (LAVINAS; COBO; 

VEIGA, 2012). Ao mesmo tempo, no Programa Ação Jovem (PAJ), por exemplo, a 

remuneração é entregue ao jovem, o que está associado a perspectiva de estímulo ao seu 

desenvolvimento e protagonismo, uma vez que este poderia optar pelo trabalho, ao invés da 

realização de outras atividades educativas e de lazer, por necessidades econômicas 

individuais e/ou familiares. Neste sentido, é importante a compreensão de que o jovem, 

muitas vezes é responsável, junto com outro membro da família, pela obtenção de recursos 

para suprimento de necessidades da casa.      

 

Quadro 2: Programas oferecidos no CRAS M Boi Mirim 

 

Programas existentes no CRAS 

Programas de transferência de renda: Programas que beneficiam famílias em situação de 
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pobreza e extrema pobreza. 

Programa A quem se destina: 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

Governo Federal 

 

Famílias com renda de até 154.00 por pessoa 

Programa de 

Erradicação do 

Trabalho Infantil – 

PETI 

 

Criança e Adolescente em situação de trabalho e /ou exploração e abuso 

sexual.  

Programa Renda 

Mínima (PRM) – 

Governo 

Municipal 

 

Famílias com renda de até 175.00 por pessoa, com filhos ou 

dependentes em idade escolar (06 a 15 anos) 

Programa Renda 

Cidadã (PRC) – 

Governo Estadual 

 

Famílias com renda de até meio salário mínimo, residentes do município 

de São Paulo há pelo menos 2 anos.  

Programa Ação 

Jovem (PAJ) – 

Governo Estadual 

 

Jovens de 15 anos até 24 anos e 11 meses, com ensino fundamental 

e/ou médio incompleto, pertencentes a famílias com renda de até meio 

salário mínimo por pessoa  

Programa 

ACESSUAS 

Trabalho/Pronatec 

 

Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho associado ao Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Cartilha do Usuário do CRAS 2016 

 

O CRAS também oferece uma série de benefícios eventuais, como cestas básicas e 

passagens para transporte, como a Carteira do Idoso. Além de Benefícios de Prestação 

Continuada (BPC), como os programas BPC na Escola e Trabalho, entretanto, estes não 

serão explorados nessa pesquisa.  

Os serviços estão associados a diversas entidades no território, além dos CRAS e 

CREAS. Na próxima sessão serão exploradas as entidades que fazem o oferecimento 

destes serviços, entretanto será importante primeiro fazer um recorte destes serviços 

somente na sub-região das SAS M’ Boi Mirim, o Distrito do Jardim Ângela. Assim na tabela 

abaixo (Tabela 6) são apresentados os serviços oferecidos somente no Distrito do Jardim 

Ângela, ainda dissociados de entidades específicas.  

 

Tabela 6: Serviços oferecidos pela rede socioassistencial no Distrito do Jardim Ângela  

Serviços Oferecidos no Distrito do Jardim Ângela - SAS M' Boi Mirim 
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Tipo de 
proteção 

Serviço Segmento Nome Fantasia do Serviço 

Capacidade 
de 

atendiment
o 

(beneficiári
os/mês) 

Básica 

Centro para 
Crianças e 

Adolescentes 

Criança e 
Adolescente 

CCA - INSTITUTO RURAL 240 

CCA - JARDIM BANANAL 180 

CCA - HORIZONTE AZUL 210 

CCA - JARDIM DOS REIS 120 

CCA - JARDIM GUARUJÁ 120 

CCA - SÃO LUIZ GONZAGA 90 

CCA - ARCO 360 

CCA - CIDADE IPAVA 120 

CCA - IVM - CIDADE IPAVA 120 

CCA - SÃO JOSÉ - SANTOS 
MÁRTIRES 

90 

CCA JARDIM BOA SORTE 120 

CCA - ALTO DA RIVIERA 120 

CCA - JARDIM 
PARANAPANEMA 

120 

CCA - NOSSA SENHORA 
APARECIDA I 

90 

CCA - JARDIM COPACABANA 
- M'BOI MIRIM 

180 

CCA - COMUNIDADE 
INFANTIL AGLAEZINHA 

180 

CCA - JARDIM KAGOHARA 120 

CCA - JARDIM COIMBRA 60 

CCA - JARDIM ESTER 120 

CCA - NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA 

120 

CCA - SANTA LÚCIA - JARDIM 
ÂNGELA 

120 

Centro para 
Juventude - CJ 

Adolescente e 
Jovem 

CJ - INSTITUTO CARDEAL 
ROSSI 

90 

CJ - NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA 

120 

CJ – ARCO 60 

CJ - BOM JESUS 60 

CJ - RANIERI 120 

CJ - JARDIM COPACABANA 60 

CJ - KAGOHARA 120 

CJ - SANTA LÚCIA 120 

Centro de 
Desenvolvimen
to Social e 
Produtivo para 
Adolescentes, 
Jovens e 
Adultos - 

Adolescente, 
Jovem e 
Adulto 

CEDESP - HORIZONTE AZUL 120 
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CEDESP 

Núcleo de 
Convivência de 

Idoso - NCI 
Idoso 

NCI - MAMÃE RACHEL 100 

NCI - ARACATI 100 

NCI – SAEC 100 

NCI - ESPAÇO 
FRATERNIDADE TIA ALZIRA 

100 

NCI - VILA REMO 100 

NCI - ÁGUA CRISTALINA 100 

NCI - SANTA LÚCIA 100 

Serviço de 
Assistência 

Social à 
Família e 

Proteção Social 
Básica no 
Domicílio 

Família 

SASF - JARDIM ÂNGELA I 1000 

SASF - JARDIM ÂNGELA II 1000 

SASF - JARDIM ÂNGELA III 1000 

SASF - JARDIM ÂNGELA IV 1000 

Serviços de 
Convivência 
Municipalizado
s 

Criança, 
Adolescente, 

Jovem e 
Adulto 

SCM - CLUBE DA TURMA - 
M’BOI MIRIM 

2400 

Especial 
- Média 

Complex
idade 

Centro de 
Defesa e de 
Convivência da 
Mulher 

Mulher CDCM - CASA SOFIA 100 

Serviço de 
Medida 

Socioeducativa 
em Meio Aberto 

- MSE - MA 

Adolescente e 
Jovem 

MSE - INSTITUTO CARDEAL 
ROSSI - JARDIM ANGELA I 

120 

MSE - JARDIM ÂNGELA II - 
RAC - REDESCOBRINDO O 
ADOLESCENTE NA 
COMUNIDADE 

75 

Núcleo de 
Apoio à 
Inclusão Social 
para Pessoas 
com Deficiência 

Adolescente 
com 

Deficiência 
NAISPD - GUAINUMBI 60 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Site da SMADS, fevereiro de 2016 

 

Os Serviços oferecidos no Distrito do Jardim Ângela representam 66% da rede de 

proteção da SAS M’ Boi Mirim e 14% da rede da cidade de São Paulo, segundo dados 

extraídos do Site da SMADS de janeiro de 2015. 

 

4. INTERAÇÕES: ENTIDADES E FAMÍLIAS 
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O universo especifico das entidades que fazem parte da política de assistência, e as 

interações entre essas e as famílias, são aspectos essenciais para a discussão da política 

no Distrito do Jardim Ângela e no contexto da cidade de São Paulo. Nesta seção serão 

discutidas as entidades que assumem a política no território, dando destaque para duas 

entidades, suas escolhas, técnicas e ferramentas, em termos de implementação e papel 

dentro das comunidades que ocupam, modos de interação com as famílias e com o poder 

público.  

Ao mesmo tempo, será discutida a centralidade da família na política da assistência 

e seu lugar para determinados arranjos familiares, em termos de transferência de renda e 

serviços, e representações da assistência.        

4.1 Entidades Sociais22 

  

A política de assistência social sofre modificação ao longo de seu processo de 

produção, desde sua formulação até sua implementação, devido a, como pressuposto na 

teoria sobre implementação,  (i) discricionariedade dos burocratas implementadores, (ii) a 

temporalidade da política e a territorialização, e, portanto necessidade de adaptação e/ou 

acomodação, (iii) as características específicas da organização que implementam a política, 

seus instrumentos e técnicas, entre outros aspectos. Assim, as famílias, por exemplo, 

procuram a provisão da assistência ou chegam até ela por diversas estratégias e 

mecanismos, que incluem equipamentos estatais específicos da assistência, ou postos de 

saúde e escolas, mas também, e principalmente, entidades sociais. Ao mesmo tempo, elas 

também recebem e utilizam os serviços, transferências e benefícios de diversas maneiras, 

passando por diversas instituições. Isso ocorre, entre diversas outras razões, porque os 

serviços da assistência, por exemplo, nem sempre são implementados por equipamentos 

estritamente estatais, ou de maneira direta, mas passam pela atuação de entidades sociais 

diversas, que mobilizam técnicas e ferramentas diferentes na implementação. No contexto 

da cidade de São Paulo, isso é marcante já que as entidades são responsáveis pela maior 

parte dos serviços da assistência, e talvez a parte mais significativa, aos olhos das famílias, 

pois fazem o contato direto no dia-a-dia em territórios específicos  

       A SMADS possui convênio com 379 entidades que estão vinculadas à 1.265 

convênios para prestação de serviços, para as quais faz um repasse mensal de R$ 

70.307.032.75, segundo dados de março de 2016, extraídos do site da SMADS. O convênio, 

instrumento utilizado pela secretaria para implementação da política no território, é 

                                                
22 Optou-se por utilizar o termo entidades, pois as organizações no território apresentam diversos tipos e 

natureza jurídica. Elas são OSCIPs, OSs, Fundações e Associações.   
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estabelecido e dentro dele alguns serviços são previstos, bem como a supervisão e 

fiscalização dos mesmos. Entretanto, as entidades não prestam todos os serviços da 

assistência, entidades distintas, de acordo com seus ideais, missões e objetivos, entre 

outros aspectos, assumem serviços diferentes. Assim sendo, as entidades que compõem a 

rede da assistência são bastante heterogêneas e possuem tamanhos, modelos de 

coordenação e prioridades, em termos de políticas públicas bastante diversas e que, às 

vezes, não se resumem ou tem como prioridade a Política de Assistência, apesar da 

provisão de serviços desta política. Assim, a representação das entidades nem sempre está 

vinculada a centralidade dos convênios da assistência em seus serviços.   

 Portanto, é importante destacar que existem dimensões que determinarão o modelo 

e o tipo de política implementada no território. Por isso, apesar de se tratar sempre da 

política de assistência, a política será resultado da combinação, adaptação e acomodação 

de diversos atores e seus interesses, bem como de técnicas e ferramentas, dentro de cada 

território, entidade e até mesmo, núcleo familiar. Como colocado por um dos entrevistados 

nas entdiades, a administração pública exerce sobre as entidades um “olhar de águia”, 

segundo ela, como expresso em uma de suas reuniões da Assistência Social na SAS M Boi 

Mirim, o que não significa um olhar superficial, mas apenas que a supervisão das entidades 

tem limites, e algumas escolhas e tipos de atuação dependerão da discricionariedade dos 

envolvidos na implementação de determinada política. Neste sentido também se destaca o 

papel da supervisão como um instrumento da política de assistência utilizado pela 

secretaria, dada à estratégia de implementação adotada, por meio do convênio com as 

entidades sociais.  

As entidades (Tabela 7) serão apresentadas de maneira geral, ou seja, 

primeiramente sem o recorte do território do Jardim Ângela, uma vez que uma das 

percepções possíveis dentro da pesquisa diz respeito à desvantagem comparativa de 

análise das entidades somente pela lógica territorial, distrital, uma vez que as entidades, 

muitas vezes, atuam em diversos distritos. 

A Supervisão de Assistência Social (SAS) do M'Boi Mirim, está subdividida em 

Jardim São Luiz e Jardim Ângela e além das características associadas ao território já 

exploradas acima, são destacados os serviços das entidades da Macrorregião. A SAS M’Boi 

Mirim concentra 23 entidades conveniadas a SMADS, que assumem juntas 82 serviços da 

assistência, associados à proteção social básica e também à proteção especial. Essas 

organizações e entidades possuem caráter bastante distinto e estão vinculadas a grupos 

religiosos, mas também movimentos sociais ou comunitários e fundações. 

Existem 31 Supervisões Regionais de Assistência Social (SAS), que correspondem 

às 31 Subprefeituras do Município e a SAS M'Boi Mirim representa 7,5% da capacidade 
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desta rede, em termos de entidades, ou seja, sem contar os serviços oferecidos de maneira 

direta, e 4,92% do orçamento associado aos convênios estabelecidos com estas entidades, 

que serão apresentadas abaixo.  

A Sociedade Santos Mártires (SSM), uma das maiores entidades conveniadas do 

território do Jardim Ângela, concentra a maioria dos serviços da região, 10 serviços, e a 

Social Bom Jesus (SBJ), tem a maior capacidade em termos de provisão de serviços, 

atendendo 3760 famílias. Essa capacidade da SBJ está associada, principalmente, ao 

oferecimento do serviço Clube da Turma, que concentra grande número de possibilidades 

de atendimento, ou seja, atividades no contra turno, que se assemelham aquelas realizadas 

nos CCAs e CJs da região, mas concentradas em apenas um serviço. As duas entidades 

concentram grande parte da capacidade de atendimento da região e como será possível 

observar, no caso, da SSM, isso pode estar associado com outras capacidades dentro do 

território.  

Como poderá ser observado na Tabela 9 as entidades são bastante diversas, 

variando em termos de número de funcionários, capacidade e tipos de serviços oferecidos, 

ou seja, em nível de proteção e tipo dentro de cada nível, exemplo, proteção básica e CCA. 

Algumas estão diretamente associadas à Igreja Católica, como é o caso da Cáritas 

Diocesana, entretanto outras ainda que não tenham uma ligação tão direta, no contexto 

atual, também estão associadas a grupos religiosos, pelo menos em sua fundação, como é 

o caso da SSM, que tem inclusive um diretor padre. Ao mesmo tempo, existem entidades 

associadas a movimentos comunitários, que surgem através de lutas políticas e sociais, e 

como será notado no caso da SSM, estas características podem se combinar, uma vez que 

pertencer a um movimento social, ou mesmo alinhamento partidário, não significa que a 

organização não está associada também a um movimento ou grupo religioso, e mesmo que 

estas características não influenciem diretamente na estruturação e nos quadros 

selecionados pela organização, suas escolhas, ferramentas e técnicas de implementação 

certamente estão permeadas e associadas a determinados valores e princípios.  

Ao mesmo tempo, algumas entidades concentram suas atividades quase que 

exclusivamente na assistência, caso da Associação Beneficente Guainumbi enquanto outras 

têm a assistência como um de seus braços, como é o caso da ACOMA, que também oferta 

serviços da educação e da saúde. Além disso, as entidades também não têm seus serviços 

concentrados, necessariamente, em apenas um território da região, no caso da Social Bom 

Jesus, por exemplo, existem serviços geridos nos territórios do Distrito do Jardim Ângela e 

Jardim São Luiz.        

 

Tabela 7: Entidades Conveniadas a SMADS da SAS M Boi Mirim 
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Entidades Conveniadas da SAS M Boi Mirim  

Entidade Serviços 

Capacidade de 

atendimento 

(beneficiários/mês) 

Arco Associação Beneficente SCFV: CCA e CJ 420 

Associação Beneficente Grupo 

da Caridade 
SCFV: CCA e IDOSO 280 

Associação Beneficente 

Guainumbi 
DEFICIÊNCIA III23 60 

Associação Cedro do Líbano 

de Proteção à Infância 

 

SCFV: 2 CCA e CJ 350 

Associação Comunitária Monte 

Azul 

DEFICIÊNCIA III 

SCFV: 2 CCA, CJ 

CEDESP 

710 

Associação do Abrigo Nossa 

Senhora Rainha da Paz do 

Jardim Fim de Semana 

 

SCFV: IDOSO, CCA E2 CJ 490 

Associação dos Moradores do 

Jardim Kagohara 

 

SCFV: CCA 120 

Associação Santa Cecília 

 

SCFV: CCA 240 

Cáritas Diocesana de Campo 

Limpo 

 

MEDIDA SOCIEDUCATIVA 

SCFV: CJ, 4 CCA, 2 IDOSO e 1 

SAICA24 

970 

Fundação Julita SCFV: IDOSO, CCA e CJ 460 

                                                
23 Núcleo de Apoio a Inclusão Social Para Pessoas com Deficiência III a Partir de 15 Anos 
24 Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente 
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Instituição Maria José Educar 

 

SCFV: 3 CCA 420 

Instituto de Recuperação de 

Natação Água Cristalina 

 

SCFV: IDOSO 100 

Instituto Fomentando Redes e 

Empreendedorismo Social 

 

SCFV: CCA 

SEAS MODALIDADE 425 

220 

Instituto Herdeiros do Futuro 

 

SPSCAVV26 

NPJ27 

200 

Instituto Social Santa Lúcia 

 

SCFV: IDOSO, CJ, CCA 340 

Instituto Viva Melhor 

 

SCFV: CCA 120 

Movimento Comunitário Cristo 

Libertador 

 

SCFV: CCA 60 

Movimento Comunitário de Vila 

Remo 

 

SCFV: IDOSO e CCA 

2 SASF 

2.220 

Movimento Comunitário do 

Jardim São Joaquim 

 

SCFV: IDOSO e CCA 220 

Social Bom Jesus 2 SASF 3.760 

                                                
25 Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas na Rua e em Situação de Rua que fazem Uso das 

ruas para o consumo abusivo de substâncias psicoativas em cenas de uso. 
26 Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência 
27 Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio psicológico  
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 3 CCA 

CJ 

SCFV: IDOSOS 

CEDESP 

CCINTER 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

Sociedade Amiga e Esportiva 

do Jardim Copacabana 

 

SCFV: 2 IDOSO, 2 CJ e 1 CCA 560 

Sociedade Amigos do Jardim 

Coimbra 

 

SCFV: CCA 60 

Sociedade Santos Mártires 

SCFV: 4 CCA, 3 CJ 

2 SASF 

2 SAICA 

SPSCAVV 

MEDIDAS SÓCIAS 

EDUCATIVAS 

CENTRO DE DEFESA E DE 

CONVIVÊNCIA DA MULHER 

3.165 

TOTAL 82 SERVIÇOS 15.645 

 

Fonte: Tabela de elaboração própria a partir de dados do site da SMADS de agosto de 

2016.  

4.2 A análise da ACOMA e da SSM 

 

A análise da implementação da política da assistência, associada às entidades 

sociais, exige determinados cuidados, uma vez que tem caráter específico associado à uma 

série de atributos e dimensões de contextos de cada entidade específica. Assim a 
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implementação não ocorre necessariamente de acordo com as lógicas de governo, apesar 

da relação de convênio estabelecida para a prestação dos serviços, mas é resultado da 

interação dessas lógicas com as possibilidades, capacidades e limitações de seus agentes 

implementadores. Baseado nos estilos de interação discutidos por Lotta (2010) para análise 

dos estilos de implementação das Agentes Comunitárias de Saúde, foi feito um 

levantamento de alguns aspectos centrais para análise da implementação da política de 

assistência no território de São Paulo, permeado pela atuação das entidades sociais. Entre 

esses aspectos, que importantes para análise do modelo de implementação do serviço no 

caso das entidades estudadas, destacam-se: 

a) As maneiras de apropriação das normas e diretrizes estabelecidas pela 

SMADS para condução da implementação do serviço 

b) A combinação de serviços, dadas as “escolhas” da Gestão Geral da 

Organização. 

c) O Horizonte (objetivos e visão) de atuação da organização 

d) Alinhamento, em termos da filosofia ou posicionamento político da entdiade 

(Mobilização Social e Antroposofia) 

e) As escolhas específicas dos funcionários das entidades, que desempenham 

as funções de Orientadores Socioeducativos28 nos serviços. 

f) O pertencimento dos quadros à comunidade de atuação 

g) Localização dentro do território 

h) Características da população do território onde se encontra a organização 

i) Recursos próprios e capacidade de arrecadação 

 

NORMAS SMADS: As normas e diretrizes estabelecidas pela SMADS, estruturam os 

serviços de maneira a estabelecer o número de funcionários necessários para sua 

realização, suas formações (assistente social, pedagogo), o número de refeições que devem 

ser oferecidas no dia, o número de crianças que devem ser atendidas, entre outros aspectos 

(PORTARIA 47, SMADS, 2010). Assim as próprias diretrizes discutidas para 

operacionalização do serviço, dentro das normas constituem fatores que podem determinar 

                                                
28 O orientador socioeducativo tem entre outras atribuições, que; “orientar e acompanhar os usuários de acordo 

com a programação e orientação técnica estabelecida; participar do planejamento, implantação e execução das 
atividades do serviço; zelar pela ordem das salas e do material utilizado nas atividades socioeducativas; controlar 
a frequência dos usuários na execução das atividades internas e externas; informar ao gerente/assistente técnico 
sobre situações que indiquem alteração no comportamento dos usuários como: suspeita de violência, abandono, 
maus- tratos, negligência e abuso sexual, consumo de drogas e gravidez; receber e encaminhar ao gerente 
sugestões dos usuários sobre as atividades do serviço; participar de atividades de capacitação, planejamento, 
sistematização e avaliação em conjunto com a equipe técnica; auxiliar na organização e coordenação das 
atividades socioeducativas, objetivando promover e qualificar o convívio social entre os usuários e sua 
convivência comunitária”. (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
(SMADS), 2012, p.96) 
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os tipos de política oferecido, dada a dinâmica que se constitui, por exemplo, com 

professores de determinada formação e com quantidades distintas de alunos por sala. 

Assim, no território, dadas as necessidades e características observadas, como por 

exemplo, a rotatividade de quadros dentro de cargos nas entidades, algumas destas 

diretrizes e normas são adaptadas. A questão aqui é ponderar qual o grau de 

rigidez/flexibilidade dessas normas, e qual é o espaço para adaptação por parte das 

Entidades e seus funcionários.  

 

OBJETIVOS - HORIZONTE DE ATUAÇÂO: Os objetivos gerais da organização, 

missão, visão, como, por exemplo, promoção de direitos, produzem a estruturação de uma 

determinada combinação de serviços, que geram ou se associam a instituições específicas, 

como no caso da SSM, que lida com a perspectiva de direitos da criança e do adolescente 

de maneira mais direta e por isso incorpora o CEDECA a sua estrutura. Assim, da mesma 

maneira que categorias e conceitos são operacionalizados, por meio de instrumentos, 

técnicas e ferramentas, para implementação da política de assistência social em níveis 

macro de governo, as entidades também possuem horizontes específicos construídos a 

partir de objetivos que também serão operacionalizados no oferecimento de determinados 

serviços.  

 

 COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS: Uma combinação específica de serviços, de dentro 

e fora da assistência, pode determinar um modo distinto de atuação na comunidade. Assim 

como os objetivos gerais de uma organização determinam uma combinação específica de 

serviços, como observado nas entidades estudadas, a escolha, o encaminhamento de 

serviços e sua combinação para incorporação e estruturação de instituições de apoio 

determinam escolhas e caminhos de implementação específicos. Ao mesmo tempo, a 

presença de determinados serviços na entidade pode gerar externalidades para outros, em 

termos de escolhas metodológicas, técnicas de provisão e modelos de estruturação de 

aulas.  

 

ALINHAMENTO: As entidades podem estar alinhadas ou não com os objetivos 

gerais de serviços da assistência e podem possuir bases filosóficas, como é o caso da 

ACOMA com a Antroposofia, bem consolidadas e por isso optar por adaptações e 

acomodações e caminhos bastante específicos, e até rígidos, na implementação de 

serviços.  
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ESCOLHAS DOS FUNCIONÁRIOS E DISCRIONARIEDADE DOS MESMOS: As 

entidades escolhem seus funcionários e estes têm estilos diferentes de atuação nas salas 

de aula, além de modos particulares de interação com as famílias, na provisão dos serviços. 

Assim, os gestores, auxiliares e orientadores socioeducativos29 , por exemplo, que assumem 

a implementação na entidade podem ter características distintas, associadas à sua 

formação acadêmica, ou falta dela, idade e alinhamento com os propósitos da entidade. A 

Norma Técnica do Serviços Sócio Assistenciais: Proteção Social Básica, de 2012, 

estabelece o nível de formação destes profissionais, que em sua maioria precisam ter nível 

superior. Entretanto, os orientadores socioeducativos que fazem o contato mais próximo 

com as crianças só precisam ter nível médio de escolaridade.  

 

QUADROS DA COMUNIDADE OU DE COMUNIDADE: A presença de quadros da 

comunidade, ou seja, de membros da comunidade no conjunto de funcionários da 

organização, traz características específicas para os serviços prestados, uma vez que as 

crianças atendidas, por exemplo, não são apenas alunos, mas vizinhos, afilhados, filhos e 

outros. Ao mesmo tempo, para os alunos e outros usuários de serviços não se tratam 

apenas de funcionários, mas irmãos, tias, vizinhos, pais, amigos e outros.   

 

 

LOCALIZAÇÂO DENTRO DO TERRITÓRIO: A localização das entdiades estudadas 

dentro do território também pode ter influência nos caminhos e estratégias de 

implementação de cada um, uma vez que, a Sociedade Santos Mártires, está localizada em 

regiões mais próximas da região do “bairro” Jardim Ângela, que possui mais serviços que a 

região onde está localizada a ACOMA, no distrito do Jardim Ângela, pois está no 

denominado “fundão” da região, onde existem menos serviços e a distância da população 

em relação ao centro também é mais expressiva. Além disso, na região onde se encontra a 

ACOMA a população tem um histórico menos expressivo de manifestações.  

 

CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO: Parte da pertinência das características da 

população está associada a localização da mesma, no território selecionado. Entretanto, é 

importante pensar também que determinadas comunidades assumem identidades 

específicas dentro da periferia e dispõem de diferentes mecanismos de proteção, que 

determinam a implementação ou não, de determinadas técnicas e ferramentas da 

assistência, além dos instrumentos específicos adotados de qualquer política pública no 

território. 

                                                
29 Esse é o quadro de profissionais que atende os CCAs, segundo as normas da SMADS para o serviço.  
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RECURSOS PARA ALÉM DO CONVÊNIO: Nem todas as Entidades Conveniadas 

com a SMADS possuem recursos para além daqueles oferecidos pelo convênio 

estabelecido com o Estado, e ao mesmo tempo, quando possuem, nem sempre os recursos 

que podem ser adquiridos fora do convênio constituem valores significativos. Entretanto, a 

capacidade de obter recursos para além do convênio é bastante significativa na 

implementação de alguns serviços, uma vez que determinados gastos não são previstos nos 

convênios, mas são realizados e, às vezes, considerados necessários para determinadas 

entidades. No caso das entidades entrevistadas, por exemplo, às vezes, o oferecimento de 

determinado serviço, de maneira mais apropriada para as necessidades observadas de 

determinada comunidade, depende, por exemplo, da contratação de um psicólogo, para 

uma turma específica, ou para os monitores, professores, que trabalham na comunidade.  

Nos próximos parágrafos serão exploradas duas entidades, para destacar seus 

aspectos e modelos de implementação da política de Assistência, e como estes são 

afetados pela identidade de cada organização. Entretanto, as entidades destacadas a seguir 

não representam todo o quadro de entidades que possuem convênios com a SMADS. 

 

 

4.2.1 Associação Comunitária Monte Azul (ACOMA)30 

 

Fundada em 1979, primeiramente com a construção de uma escolinha31, de um 

jardim de infância e um espaço de atividades para jovens. A Associação Comunitária Monte 

Azul (ACOMA) é fruto das atividades realizadas por Ute Craemer, então Professora da 

Escola Waldorf Rudolf Steiner, com crianças da favela Monte Azul, no distrito do Jardim São 

Luiz, hoje parte da SAS do M Boi Mirim. Essas atividades eram voltadas à educação infantil 

e ao desenvolvimento humano, pautadas nos ensinamentos da Antroposofia32, e realizadas 

na casa de Ute, no bairro Jardim Monte Azul, ao lado da favela. Hoje a organização ainda 

concentra seus trabalhos nos mesmos paradigmas que fundamentavam as atividades 

realizadas na casa de Ute, educação, desenvolvimento humano e troca social, colocando 

como seu principal objetivo a promoção de atividades para o desenvolvimento integral do 

ser humano.  

                                                
30 A Entidade não faz mais uso desta sigla, entretanto para fins de construção do texto acadêmico será utilizado 

este termo para abreviação do nome da entidade.  
31 A escolinha era uma pré-escola.  
32 A Antroposofia, do grego "conhecimento do ser humano", introduzida no início do século XX pelo austríaco 

Rudolf Steiner, pode ser caracterizada como um método de conhecimento da natureza do ser humano e do 
universo, que amplia o conhecimento obtido pelo método científico convencional, bem como a sua aplicação em 
praticamente todas as áreas da vida humana. (Site da Sociedade Antroposófica do Brasil) 
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A ACOMA nasce na casa de Ute, mas se expande a partir da observação das 

necessidades da comunidade, que chegam por meio das trocas com as crianças na casa de 

Ute e de conversas e interações, com membros da comunidade, que geraram projetos e 

pequenas revoluções na favela, provocando mudanças estruturais no sentido da 

estruturação da favela, com a construção de uma rede de esgotos e organização e 

pavimentação de seus espaços, e geração de parcerias dentro e fora da comunidade para 

ampliação dos serviços da ACOMA. Assim, a organização cresce e suas estruturas físicas 

crescem dentro da favela, com a sua estruturação. Pois apesar dos primeiros passos para a 

construção da organização serem externos as comunidades hoje afetadas por ela, sua 

construção só foi possível com os moradores dessas comunidades.  

A ACOMA possui três núcleos, um na Favela Monte Azul, outro na Favela Peinha, e 

outro no bairro do fundão da zona sul, Jardim Horizonte Azul. Em 1987, a organização se 

expandirá para a “Chacará” que fica no Jardim Horizonte Azul, no território do Jardim 

Ângela, e seus primeiros funcionários se estabelecerão nela como moradores. Este núcleo 

da organização, um dos principais objetos desta pesquisa, nasce, pois, o terreno da 

Chácara no Horizonte Azul é doado, e também dada a observação das necessidades do 

território.   

A organização assina seu primeiro convênio com a prefeitura, em 1982, para a 

promoção de atividades do Orientação Socioeducativa ao Menor (OSEM), e se expande 

para o Horizonte Azul, núcleo estudado neste trabalho, em 1987.  Hoje a organização possui 

convênio com as Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), de 

Educação (SME) e Saúde (SMS) e parcerias com diversos órgãos nacionais e internacionais 

para o apoio a projetos e “sonhos”, como expresso por um dos membros do núcleo de 

metas da organização. Entre seus mantenedores a entidade coloca no site a Boehringer 

Ingelheim do Brasil e a organização associada a pedagogia Waldorf, Freunde der 

Erziehungskunst Rudolf Steiners, entre outras. Várias entidades da rede Antroposófica 

dentro e fora do Brasil ainda são destacadas como apoiadoras, parceiras em projetos e 

membros da rede da entidade, o que inclui, por exemplo, escolas, mas também clinicas.   

  A Associação trabalha com três núcleos, entretanto este trabalho está concentrado 

nos beneficiários, território e atividades do núcleo de Jardim Horizonte Azul, que tem como 

eixos de trabalho, a educação, a saúde, a cultura e o meio ambiente. Na figura abaixo é 

possível ver os eixos, raios de ação, da organização como um todo.  

 

 

 

Figura 4: Raios de Ação da ACOMA 
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Em todos os seus núcleos, a ACOMA é parte da comunidade, uma vez que seus 

funcionários são moradores da mesma, e hoje ex-alunos, que assumiram projetos dentro da 

organização e se veem como parte dela. Mas também porque está sempre pareceu ser uma 

marca importante para organização. No núcleo do Horizonte Azul é possível perceber a 

integração dos funcionários, que vai além daquela observada em algumas outras entidades, 

estes fazem todas as suas refeições do dia juntos, no refeitório da organização, fazem 

atividades de limpeza juntos nos espaços da organização e realizam atividades culturais nos 

fins de semana, também como parte da organização. 

4.2.1.1 Estrutura da Organização  

 

Quadro 3:Serviços e Ações da ACOMA 

 

Raios de Ação33 Detalhamento 

Educação  

Infância Querida (0 a 6 anos)34 

Nossa Ciranda (0 a 15 anos)35 

Escola de Música Monte Azul (9 a 21 anos)36 

                                                
33 Nomenclatura adotada pela ACOMA.  
34 CEI 
35 CEI Escola de Resiliência e CCA 
36 Atividades de Orquestra e Coral.  
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Tecendo o futuro (a partir de 15 anos)37 

Jovem Aprendiz (a partir de 15 anos) 

Caminhando juntos (pessoas com deficiência intelectual a 
partir de 15 anos)  

Saúde 

Ambulatório Médico Terapêutico  

Casa Ângela – Centro de Parto Humanizado e Atenção 
Materno-Infantil 

Estratégia Saúde da Família: Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) -Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) -Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF) 

Cultura  

Raízes Culturais (Oficinas Culturais e Mostras de Teatro) 

Pontinho de Cultura  

Biblioteca 

Meio Ambiente Educação Ambiental  

Desenvolvimento 
Comunitário  

Fóruns, Conselhos e Redes  

Escola Oficina Social38 

Geração de Renda  Festivais e exposições39  

Fonte: Tabela de elaboração própria a partir de dados do site das entidades, entrevistas e 

no caso da ACOMA, também por meio de dados de seu Relatório Anual.   

 

 

A ACOMA possui, em sua maioria serviços, da proteção básica da assistência social, 

e no caso da unidade do Horizonte Azul todos os serviços observados são deste tipo de 

proteção. Mas a entidade também possui uma série de serviços e projetos que não estão 

dentro do escopo da assistência, associados a outras secretarias ou vinculados a captação 

de recursos de outros órgãos públicos e entidades privadas, que geram uma combinação 

única de serviços no território. 

Assim, as atividades e a metodologia utilizada nas aulas vinculadas aos serviços do 

CCA, CJ e CEDESP, por exemplo, são similares, apesar de exigirem especificidades 

                                                
37 CEDESP e outros cursos.  
38 “Escola Oficina Social é um programa de desenvolvimento dos colaboradores. Alinhado com um modelo de 

gestão participativo, facilita o desenvolvimento da individualidade e potencial social de cada colaborador, para 
que possa contribuir com o coletivo com criatividade e consciência”. (Site Institucional, 2016) 
39 Feira do trabalhador, Festa dos Povos, Festas Juninas, Festa do Japão e outros.  
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associadas à idade dos usuários de cada um desses serviços e ao tipo de serviço, 

pensando nas exigências das SMADS vinculadas a cada um deles.  

Alguns exemplos de serviços e projetos gerados por meio de outras estratégias de 

captação e parcerias para além da assistência social foram os Projetos de Educação 

Ambiental, Reciclagem de Lixo e Horta e o Projeto Mãe Querida, com apoio do FUMCAD, 

realizados especificamente no núcleo Horizonte Azul. Nas entrevistas e visitas realizadas foi 

possível perceber que estes projetos, que estão para além da assistência geraram 

comportamentos e práticas nas salas de aula, dentro de serviços da assistência. Um 

exemplo disso era o centro de reciclagem da entidade, associado ao projeto de educação 

ambiental, reciclagem de lixo e horta. As crianças do CCA e do CJ frequentavam o espaço 

desse projeto e podiam ver os processos de reciclagem, fazendo atividades específicas 

preparadas pelos envolvidos no mesmo. Ao mesmo tempo, a entidade fomentava a 

participação dos beneficiários destes serviços em atividades na horta, que eram 

organizadas pelos orientadores socioeducativos e pelo responsável da horta da entidade. 

Hoje esses projetos não existem mais, mas outros projetos estão sendo estruturados e 

também envolvem a participação dos beneficiários dos serviços da assistência. Os projetos 

de Educação Ambiental e Mãe querida beneficiaram não só usuários diretos de serviços da 

assistência, mas também as suas famílias e comunidade. 

A presença marcante de serviços associados à Estratégia Saúde da Família e a 

inclusão de uma casa de parto e de um ambulatório nos projetos associados a entidade, dão 

a saúde integral um papel significativo na comunidade da entidade que também gera 

práticas e trocas significativas para tosos os serviços e projetos da entidade.  

 

Uma entidade como a ACOMA tem um horizonte de atuação bastante determinado, 

ou seja, sua missão e seus objetivos dentro da comunidade já estão definidos, e os serviços 

ou convênios estabelecidos passam a fazer parte dessa missão e não ao contrário. Assim, 

seus serviços em perspectiva mais ampla caracterizam a identidade da organização e não 

apenas os serviços da assistência. Como mencionado acima a organização pensa no 

desenvolvimento integral do ser humano, o que significa que os serviços e projetos 

oferecidos buscam gerar impactos nas diferentes dimensões das vidas dos usuários dos 

serviços, pensando em assistência, mas também em saúde, educação e arte.  

 

A ACOMA realiza todas as suas ações baseadas na Antroposofia, o que significa 

que todos os seus serviços são realizados de acordo com as normas da prefeitura, 

estabelecidas pela SMADS, associadas a esta pedagogia. Existe alinhamento com as 

normas da SMADS, mas também existe um espaço de discricionariedade utilizado pela 
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entidade, associado, por exemplo, às técnicas de desempenho de atividades culturais e 

artísticas dentro de sala de aula. Isso ficará mais evidente na descrição do CCA da 

entidade. 

 

Quanto as escolhas específicas dos funcionários, que desempenham as funções 

de gestores e orientadores socioeducativos nos serviços e seu espaço de discricionariedade 

para desempenho de atividades, percebe-se que a organização tem, em sua maioria, 

funcionários com mais de 27 anos, com formação em pedagogia e matemática, no caso do 

núcleo Horizonte Azul, e alguns orientadores com nível médio. A entidade oferece uma série 

de cursos e ferramentas para o oferecimento. Por isso são realizados vários cursos de 

formação, reuniões e encontros de trocas semanais e mensais, pautados por práticas de 

dentro e fora da pedagogia Waldorf. 

A vinda de voluntários internacionais associados a Organização Alemã Amigos da 

Arte de Educar também permite que a entidade ofereça a seus beneficiários diferenciais, em 

termos de serviços. Todos esses voluntários ajudam na horta, nas creches e nos CCA e CJs 

da entidade, além de oferecerem cursos de línguas e música, para os seus funcionários, 

mas também para os jovens que frequentam os serviços da entidade. Esses voluntários 

trazem para as “salas de aula” uma série de conhecimentos de seus países de origens, 

associados as atividades que propõem e a convivência no dia-a-dia com as crianças, 

adolescentes e adultos na entidade.    

 

Como mencionado anteriormente, os quadros da ACOMA são compostos por uma 

quantidade significativa de ex-alunos e moradores da comunidade. Os funcionários vêm 

de lugares distintos, em termos de distritos no município de São Paulo, Estados e até 

países, mas a participação de membros da comunidade e ex-alunos é bastante expressiva. 

Durante as entrevistas realizadas na entidade, foi possível perceber que esse aspecto gera 

maior possibilidade de que os gestores e orientadores socioeducativos tenham grande 

proximidade com as questões enfrentadas pelos beneficiários o que gera dificuldades, mas 

também benefícios para os frequentadores dos serviços. Assim, eles entendem as 

necessidades das famílias de maneira bastante próxima, pois esta já foi ou ainda é a 

situação de suas famílias, ou pelo menos parte delas.  De tal modo, uma professora que lida 

com um jovem com dificuldades de aprendizado ou níveis de agressividade elevados em um 

determinado serviço, também pode estar passando por uma situação parecida em casa, 

com a qual ela conseguiu ou não lidar.  
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Essa conexão com os casos específicos e a vontade de trabalhar com eles dentro da 

organização é valorizada nas duas entidades analisadas. No caso da ACOMA, já foram 

observados quadros de alunos que cresceram dentro da organização começando pelo 

voluntariado, que passaram a fazer um curso superior e se efetivaram dentro da 

organização. Existe na entidade hoje, um caso especifico que “carrega” com muita força a 

causa da Escola de Resiliência na comunidade e se mostra como uma verdadeira 

representação dos objetivos da organização como um todo e do seu futuro.     

            

O braço da ACOMA no Jardim Horizonte Azul está localizado no denominado 

fundão da zona sul. Assim sua população alvo imediata, pertence ao último bairro do 

município de São Paulo, na divisa de Itapecerica da Serra. A população da região demora 

no mínimo 35 minutos, no transporte público para acessar um CRAS, e apenas 

recentemente, pois até o ano passado demorava ao menos 1 hora no transporte público 

para ter acesso a este equipamento. Ao mesmo tempo, demora pelo menos 1 hora para 

acessar um equipamento do estado para emissão de documentos, e de 30-40 minutos para 

acessar um banco. Essa distância em relação a vários equipamentos públicos de 

assistência e de garantia de direitos, determinaram um tipo específico de comportamento da 

população em relação a reivindicação de direitos. Ela também gerou algumas prioridades 

para a entidade, como por exemplo, a luta pela abertura de uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS) na comunidade.  

 

As características da população de determinada comunidade ou território têm 

influência nas estratégias de provisão dos serviços na comunidade, assim como o seu 

território, em termos de localização. No caso da ACOMA, percebeu-se que existe uma série 

de atividades que são desempenhadas em uma comunidade onde a entidade se encontra, 

mas não em outras. Isso ocorre, pois, parte da população do Horizonte Azul, por exemplo, já 

está acostumada com a participação de seus filhos, que frequentam os serviços da 

assistência social no núcleo, em atividades de horta. Essa cultura de proximidade com a 

natureza já é bem conhecida na comunidade, entretanto, pode não funcionar da mesma 

maneira em outros núcleos, mais próximos do centro da cidade.  

A presença de determinada atividade ou não em diferentes locais onde um serviço é 

implementado também pode estar associada a outros fatores, mas as características da 

população determinam o tipo de serviço e o tipo de entidade que se constituí no território.  

 

Os recursos próprios e a capacidade de arrecadação podem permitir a realização 

de diversos projetos, que vão além dos serviços oferecidos em convenio com a SMADS. A 

ACOMA, por exemplo, conseguiu e consegue realizar uma série de projetos dada, a sua 
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capacidade de arrecadação.  No momento isso deixou de ser possível nas proporções em 

que ocorria, quando mais organizações privadas e indivíduos apoiavam a entidade. Assim, a 

ACOMA já chegou a possuir um serviço de psicóloga e odontologia para todos os seus 

funcionários e usuários de serviços, por exemplo. Ao mesmo tempo, a entidade, já possuiu 

um ambulatório próprio para seus usuários, famílias e funcionários. Hoje a ACOMA ainda 

consegue manter uma enfermeira para atendimentos emergenciais e possui um ambulatório 

próprio, mas agora apenas em seu núcleo central e com consultas oferecidas a valores 

simbólicos, para o tipo de tratamento oferecido, dadas as dificuldades financeiras dos 

últimos anos. 

A entidade é reconhecida em vários lugares do mundo, associada principalmente a 

rede Antropsófica, que tem bastante capilaridade, principalmente em países da Europa, a 

qual a entidade está associada, por também ser uma organização Antropsófica.  

      

  

4.2.2 A Sociedade Santos Mártires (SSM) 

 

"Ser uma chama de esperança na região do Jardim Ângela através de ações 

que valorizam a vida de crianças, jovens e adultos, estimulando-os à prática da 

cidadania." (Entrada da SSM no Jardim Ângela) 

 

A Sociedade Santos Mártires nasce em 1988 do esforço de mães da região do 

Jardim Ângela para a construção de uma creche e da vontade de alguns membros da 

comunidade moradora do bairro de mudar as situações de violência e “drogadição” 

encontradas em todo o distrito nos anos 80 e 90. A Sociedade nasce da comunidade, à 

princípio com o apoio da Igreja local, a Santos Mártires e do padre da mesma, James 

Crowe, conhecido pelos moradores e por membros da organização como padre Jaime, ou 

seja, de suas reivindicações e conflitos com o poder público na demanda por serviços 

públicos, para melhoria de suas condições de vida, por meio da diminuição dos riscos 

sociais, neste momento entendidos como permanentes no território. Suas ações são 

pautadas na observação das dificuldades enfrentadas pela população e associadas, por 

exemplo, a quadros preocupantes de violência e uso de drogas recreativas pelos jovens da 

região na década de 90. Os serviços da Sociedade estão espalhados por todo o distrito do 

Jardim Ângela, mas também no distrito do Jardim São Luiz.  

A Sociedade Santos Mártires coloca como seu principal objetivo a promoção da 

dignidade humana, buscando trazer alternativas para a comunidade, para a concretização 

de direitos e estruturação de cidadania. Seu quadro de funcionário, assim como no caso da 
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Monte Azul, também é um reflexo da comunidade em que atua, uma vez que é composto 

por moradores e, às vezes, ex-alunos da organização. Assim, hoje a Sociedade possui 

convênios com as Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), de 

Educação (SME) e Saúde (SMS) e parceria com o Instituto Camargo Correia. No site as 

duas secretarias e o instituto são colocados como financiadores da entidade. A Sociedade 

tem atuação em todo o distrito do Jardim Ângela, e tem como eixos de trabalho a Educação, 

a Promoção de Direitos, o Meio Ambiente, Cursos e Mobilização Social. 

4.2.2.1 Estrutura da Organização  

 

Quadro 4: Serviços e Ações da SSM 

 

Eixos de trabalho Detalhamento 

Educação 

CCA Alto da Riviera 

CCA N. Sra. de Fátima 

CCA São José Operário 

CEI Fujihara 

CEI Luar do Sertão 

CEI Santa Ana 

CEI Santo Dias 

Centro São José 

CJ Raviera I / Kagohara 

Mova-SP 

Promoção de Direitos  

Abrigo Maria da Penha 

Casa Raio de Sol40 

Casa Sofia 

Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA) 

Ninho da Esperança41 

NPPE RAC42 

Serviço de Assistência Social à Família (SASF) 

Meio Ambiente Ângela de Cara Limpa 

Cursos 

Panificação 

Manutenção de Computadores 

Cabeleireiro 

Pizzaiolo 

Informática43 

Inglês 

                                                
40 Casa Abrigo. Além do convênio com a SMAS a entidade também tem como parceiros para este serviço: o 

Instituto Fazendo Minha História, a Fundação Abrinq, a Rede Nossas Crianças, o Instituto Banespa, o Instituto 
Camargo Correia e o Comitê Betinho. (Site Institucional, 2016) 
41 Espaço para acolhimento e tratamento de pessoas com necessidades especiais.  
42 MSE-RAC Redescobrindo o Adolescente na Comunidade. O RAC - Redescobrindo o Adolescente na 

Comunidade é um dos núcleos da Sociedade Santos Mártires, que atende e acompanha adolescentes em 
medida sócio educativa em meio aberto: Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade. (Site 
Institucional, 2016) 
43  Escola de Informática fundada em1998, que oferece cursos para profissionalização dos moradores da região 

do Jardim Ângela a preços acessíveis.  
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Mobilização Social 

Fórum em Defesa da Vida 

Fórum da Educação 

Fórum de Inclusão 

Fórum da Criança e do Adolescente 

Fórum Permanente de Mulheres 

Fórum Regional da Assistência Social de Campo Limpo 

Fórum do Idoso 

Fonte: Tabela de elaboração própria a partir de dados do site das entidades, entrevistas e 

no caso da ACOMA, também por meio de dados de seu Relatório Anual.   

 

 

 

Como mencionado anteriormente no caso das duas entidades as normas podem ser 

apropriadas de maneira distinta, uma vez que são bastante genéricas em termos das 

especificidades dos serviços. Assim será mais significativa explorá-las na apresentação dos 

CCAs na próxima seção.   

 

A combinação de serviços da SSM, para além do CCA e do CJ, da assistência, que 

parecem ser a regra nas entidades socioassistenciais, está bastante associada a serviços 

que estão além dos serviços da proteção básica.  A entidade possui uma rede de serviços 

bastante ampla associados ao CREAS, e um histórico de ações e origem associadas aos 

direitos da criança e do adolescente. Como será explorado na seção comparativa das duas 

entidades, a SSM, tem um vínculo mais expressivo, especificamente com jovens e a lutas 

associadas a questão da juventude Negra e periférica, que gera a aproximação maior, ou 

uma expertise acentuada associada a serviços para estes jovens.  

A defesa dos direitos dos moradores das periferias e principalmente de jovens, 

negros e periféricos, que é a linguagem utilizada pela entidade, são alguns de seus motores 

mais importantes, no momento. A organização surge dada a necessidade de lugares para 

as crianças das mães da região ficarem, já que elas precisavam trabalhar, entretanto, hoje, 

uma das maiores lutas da entidade ainda está associada a violência e as vulnerabilidades a 

que são/estão expostos os jovens da comunidade. Ela é participante e organizadora ativa da 

Caminhada pela Vida e pela Paz, que este ano teve como tema a luta pelo Fim dos 

genocídios das juventudes negras, indígenas, pobres e periféricas, realizado pelo Fórum em 

Defesa da Vida e de diversos fóruns associados ao tema da cidadania, elemento central de 

sua missão na comunidade.   

 

A grande marca da SSM também é mobilização social associada, apesar de não 

dependente de movimentos de esquerda. Essa mobilização está expressa em diversas de 

suas ações dentro da comunidade, que estão associadas a diversos fóruns organizados 
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todos os anos, para discussão de diversos assuntos associados a violência, ao genocídio da 

população masculina jovem e negra e outros emblemas associados a periferia como 

destacado acima. Portanto, os jovens de seus serviços, assim como os seus funcionários 

tem um discurso em que essas questões aprecem com muita frequência, uma vez que são 

centrais para a comunidade, segundo a entidade.  Assim, por exemplo, ao realizar 

atividades em salas do CCA e CJ e palestras em outros serviços, os temas associados as 

recomendações do CEDECA, direitos de jovens e adolescentes nas periferia e violência, 

associada a desestruturação familiar, e drogas são muito frequentes. Assim, o alinhamento 

com as normas estabelecidas pela SMADS, passa pelo fortalecimento de dimensões 

específicas de cidadania de seus usuários.   

 

Em diferentes falas dentro da entidade, durante as entrevistas, percebeu-se que os 

gestores da entidade dão prioridade para membros da comunidade, no momento de 

escolha de seus quadros. Isso não significa que pessoas de fora da comunidade não são 

selecionadas para trabalhar na SSM, mas que existem prioridades específicas associadas 

ao histórico da comunidade, que podem ser mais bem atendidas ou compreendidas, por 

membros da comunidade ou de comunidades similares, o que é destacado por alguns 

gestores de serviços.  

 

Os quadros da SSM também são compostos moradores da comunidade e ex-

alunos da entidade. Assim, da mesma maneira que na ACOMA, são observados laços e 

relações específicos com os atendidos, como os beneficiários são descritos na entidade, na 

medida em que os funcionários também são ou foram parte de quadros bastante 

vulneráveis. Entretanto, esses voluntários não são os mesmos observados na ACOMA. Na 

descrição do serviço do CCA isso será esclarecido, em relação a SSM.  

 

A entidade está localizada na periferia de São Paulo, entretanto no centro do 

território do Jardim Ângela. Assim, por isso sua capilaridade em outras regiões dentro do 

território é facilitada, como expresso por uma de suas gestoras. Ao contrário de outras 

entidades, a SSM está localizada apenas no território do Jardim Ângela, dentro da SAS M 

Boi Mirim. A sua matriz fica ao lado da Igreja Santos Mártires e do CRAS da Região, no 

centro de movimentações do Jardim Ângela, uma espécie de passagem para quem vem de 

diversos bairros do fundão, como o Jacira, Jardim Horizonte Azul, Jardim Vera Cruz, 

Nakamura, Cerejeira, Capela e Menininha, e pretende chegar, por exemplo, ao distrito do 

Capão Redondo, mas também Santo Amaro, passando por Piraporinha. Assim, se torna um 
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centro apropriado para vários eventos na região e guarda uma simbologia muito significativa 

para as lutas do território.  

 

As características mencionadas acima em relação a localização da entidade 

determinam aspectos específicos da população em torno da SSM. Os moradores do 

bairro do Jardim Ângela, localizados nesta região, estão familiarizados com passeatas, 

caminhadas, fóruns e outros tipos de manifestações de protesto e reivindicação de direitos 

dentro da comunidade. Assim, apesar disso não determinar sua atuação direta em 

movimentos sociais, por exemplo, pode gerar determinada consciência em relação a 

capacidades associadas a manifestações. O que segundo uma das gestoras da SSM é 

menos observado em populações do fundão da região.   

 

A entidade também possui uma série de parcerias que permitem a ampliação das 

possibilidades de determinados serviços e a construção de projetos específicos dentro da 

comunidade. Sua capacidade de arrecadação está muito associada com os vários fóruns 

dos quais faz parte e, muitas vezes, organiza na região.  

 

4.2.3 As duas entidades e os determinantes de sua atuação 

 

Além dos eixos de ação estabelecidos pelas entdiades, é importante observá-las 

estritamente como parceiras conveniadas da SMADS. Assim, a seguir será apresentado um 

quadro com as duas entidades, de acordo com os seus convênios com a SMADS.  

A ACOMA possui 6 serviços, com capacidade de atendimento direto de 860 famílias 

e/ou usuários, e um valor mensal de repasse de R$ 282.466,12: 

 Quatro Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), sendo 

eles três CCA, um CJ e um CEDESP serviços de proteção social básica, 

portanto supervisionados pelo CRAS. 

 Um Núcleo de Apoio a Inclusão Social Para Pessoas com Deficiência III a 

Partir de 15 Anos, serviços de proteção social de média complexidade, 

portanto supervisionados pelo CREAS.  

Sociedade Santos Mártires (SSM) possui 14 serviços, com capacidade de 

atendimento direto de 3165 famílias e/ou usuários, e um valor mensal de repasse de R$ 

614.438,35: 
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 Sete Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), sendo 

eles quatro CCA e três CJ, serviços de proteção social básica, portanto 

supervisionados pelo CRAS. 

 Um Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de 

Violência, um Serviço de Medida Sócio Educativa em Meio Aberto e um 

Centro de Defesa e de Convivência da Mulher, serviços de proteção social de 

média complexidade, portanto supervisionados pelo CREAS.   

 Dois Serviços Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente (SAICA), 

serviço de alta complexidade, portanto também supervisionado pelo CREAS.  

Como pôde ser observado acima, as duas entidades não possuem os mesmos eixos 

de atuação, ou o mesmo grupo de serviços, tanto na perspectiva de sua estrutura como 

organização, quanto como entidades conveniadas da SMADS. A educação, a saúde e o 

meio ambiente aparecem nos dois casos, mas também existem eixos adicionais diversos, 

que como observado em entrevistas e no estudo sobre essas entidades, estão relacionados 

às suas especificidades, escolhas metodológicas, estratégias, instrumentos e técnicas, que 

compõem o modo de implementação específico de cada entidade. Ainda no caso da 

ACOMA, uma nomenclatura própria é adotada mesmo para os serviços prestados e cargos 

dos profissionais que oferecem estes serviços, como pode ser notado durante entrevista 

realizada com profissionais da organização. Assim, existem duas dimensões de observação 

de qualquer organização, sua estrutura, baseada em seus objetivos de atuação, e seus 

serviços conveniados a secretarias e outros órgãos públicos. Entretanto, isso não significa 

que estas duas dimensões estão dissociadas, pelo contrário são equacionadas de maneira 

a se tornarem objetivos únicos na prestação de serviços.   

As primeiras colocações pertinentes ao observar as duas dimensões das entidades 

estudadas dizem respeito ao seu discurso e modelo de estruturação geral, uma vez que, por 

possuir um discurso bastante associada à educação e desenvolvimento integral do ser 

humano, a ACOMA, por exemplo, incorpora a sua estrutura movimentos como a 

organização para a primeira infância e promove de maneira intensa eventos de cultura para 

a comunidade. Ao mesmo tempo, que a SSM, mais associada a discursos de direitos e 

cidadania, incorpora à sua estrutura o CEDECA. Isso ocorre porque, como já apontado, a 

SSM nasce de reivindicações e mobilizações sociais e até hoje formula e implementa novas 

políticas por meio desta mobilização, por isso não apenas participa regularmente de fóruns, 

mas também os propõe. O Fórum da Assistência Social (FAS)44, da região, por exemplo, 

                                                
44 O Fórum da Assistência Social (FAS) é um dos espaços para discussão da política de assistência. 
Eles não possuem um padrão especifico, por isso podem ter características distintas, bem como 
pautas e membros.    
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acontece nas instalações da entidade e é articulado pela Gestora Geral da mesma. Ao 

mesmo tempo, a ACOMA, participa de maneira diferente de processos de mobilização, não 

se coloca de maneira incisiva neste processo, mas de maneira incremental. Assim, quando 

existe a necessidade de apoio ou constituição de uma nova política, a organização se 

mobiliza por meio de propostas para oferecer soluções e apoio a outras entidades.  

Estas diferenças também são observadas nos eixos em que as entidades colocam 

determinados serviços e atividades realizadas. A Mobilização Social e o Desenvolvimento 

Comunitário, por exemplo, estão associados nas duas entidades à Fóruns, no primeiro caso 

apenas a eles, SSM, e no segundo caso, ACOMA, à Fóruns, Conselhos e Redes. Os dois 

eixos não tratam necessariamente das mesmas ideias, tipos de serviços ou políticas, mas 

incluem um elemento importante de participação e reivindicação das Entidades Sociais, e 

insights sobre a maneira que cada uma dirige as demandas da comunidade em que se 

encontram. Assim, a relevância dos fóruns, por exemplo, é diferente para cada uma das 

entidades, dentro de seu horizonte de trabalho. Isso não significa que os fóruns sejam mais 

ou menos importantes para uma ou outra, mas que suas escolhas, em termos de saídas 

para implementação e proposição das políticas são diferentes. Assim, enquanto para a 

SSM, os fóruns são um instrumento primordial de mobilização, para a ACOMA eles são 

parte de uma rede de instrumentos e técnicas de mobilização.   

Do mesmo modo, as duas entidades oferecem cursos para a comunidade. 

Entretanto, existem algumas diferenças na abordagem, quanto ao oferecimento destes 

cursos e a sua natureza. No caso da SSM, esses cursos são de caráter profissionalizante e 

estão associados à um eixo específico, que busca a qualificação profissional de moradores 

e o oferecimento de uma alternativa de obtenção de renda. No caso da ACOMA, o 

oferecimento de cursos não está necessariamente associado à uma lógica de maior 

qualificação para geração de renda. Os cursos estão voltados a formação, no caso de seus 

funcionários, mas também membros da comunidade, para fortalecimento e ampliação de 

ferramentas de trabalho e desenvolvimento individual. A Escola Guainumby45, por exemplo, 

é parte do “trabalho” dos orientadores socioeducativos de todos os serviços. Na mesma 

dimensão parece que ocorre o acompanhamento de fóruns na SSM. Assim, os Fóruns da 

Assistência Social na região, principalmente para entidades como a SSM, são espaços de 

discussão e articulação, mas também de ampliação dos conhecimentos em relação aos 

temas e direitos dos usuários de seus serviços.  

Por meio de análises também foi possível perceber que as duas instituições não 

colocam a assistência social como um de seus eixos de trabalho, em seus websites, ou no 

caso da ACOMA, raios de ação, apesar de boa parte de seus recursos estarem vinculados à 
                                                
45 A Escola Guainumby oferece formação de acordo com os princípios da pedagogia Waldorf para quaisquer 

interessados, inclusive pais de alunos, não apenas os professores.   
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serviços da assistência. Ao mesmo tempo, é significativo destacar que em seu Relatório 

(2015) a ACOMA destaca a assistência, associando-a ao seu eixo educação, onde estão 

incluídos, os serviços de CEI, que saíram da Secretária de Assistência e passaram a 

integrar a Secretaria de Educação, do CCA, do CJ e CEDESP46. Entretanto a SSM, apenas 

coloca os serviços da assistência distribuídos em seus eixos de trabalho, sem torná-la um 

eixo, apesar de sua predominância em seus serviços.  

 Assim, a assistência é uma política importante para os profissionais entrevistados 

nas duas entidades, entretanto em dimensões distintas da mesma se tornam mais 

importantes em cada uma das entidades. Portanto, nota-se que percepções, linguagens e 

ideias, em relação à comunidade, importam muito para as entidades sociais, e a linguagem 

de vulnerabilidade, que em alguma medida está associada a ideia de carência, é mobilizada 

com cautela para descrever os quadros dos serviços.  

Ao mesmo tempo, percebe-se que para as entidades observadas os serviços da 

assistência constituem um instrumento, dentro de vários outros instrumentos e técnicas que 

compõem suas estratégias de melhoria das comunidades em que estão inseridas.   

É importante esclarecer que a apresentação das escolhas e estratégias de 

implementação de cada instituição, estando elas relacionadas a reivindicações ou 

necessidades observadas empiricamente, não busca o apontamento de um melhor 

caminho, mas apenas a exposição de escolhas, que estão relacionadas a necessidades 

específicas de cada parte de um mesmo território, características de determinadas 

comunidades e as capacidades de cada organização. Este esclarecimento é importante, 

pois mesmo que seja feita a escolha de um território como categoria de análise, será 

possível perceber que este território também não é de todo homogêneo, afinal determinadas 

sub-regiões do mesmo serão constituídas de necessidades e características específicas.    

4.2.4 O caso de dois CCAs – Horizonte Azul e Nossa Senhora de 

Fátima  

 

As normas/editais da SMADS para os serviços da assistência estão colocadas em 

portarias como as 46 e 4747, que estabelecem os caminhos para prestação dos serviços 

delimitando, por exemplo, o número e a especialização dos funcionários para cada serviço, 

o número de refeições ao dia e o valor a ser gasto com essas refeições. Alguns aspectos 

dessas normas se configuram como obrigações contratuais, outros como caminhos e 

sugestões para a provisão dos serviços.  Mas, apesar de determinar constrangimentos, as 

                                                
46 Entretanto, ainda assim, os serviços aparecem no item do Relatório da ACOMA da seguinte maneira 

Educação + Assistência.      
47 Existem as normas dos serviços, que são de 2010 e 2012, mas também os editais, que são mais recentes e 

também apresentam as diretrizes para implementação dos serviços.  
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normas guardam um espaço de discricionariedade para as entidades, e para os 

implementadores, na linha de frente de cada serviço.  

O Edital no 46, como outros normativos da assistência dão “primazia à atenção às 

famílias e seus membros, a partir do seu território de vivência, com prioridade àqueles com 

registros de fragilidades, vulnerabilidades e presença de vitimizações entre seus membros” 

(BRASIL, NOB/SUAS/2005, p. 90), sempre com o foco no fortalecimento de vínculos, 

mesmo quando os mesmos se mostram bastante complexos e danosos. Isso ocorre, pois 

pressupõe-se em muitos casos a possibilidade de reestruturação e fortalecimento de 

vínculos perdidos para melhoria do bem-estar dos indivíduos, já que como mencionado 

acima, assume-se que a família é o núcleo de suporte material e social dos indivíduos.  

O CCA é o serviço mais expressivo da assistência social na cidade de São Paulo. 

Ele é parte dos serviços de proteção básica e representa 492, dos 674 SCFVs oferecidos no 

município, ou seja, 72% destes. Além disso, como pode ser observado na tabela abaixo, o 

CCA representa 39% dos serviços conveniados a SMADS em termos de quantidade e 31% 

dos repasses mensais.  

 

Tabela 8: Relação entre a quantidade e repasse mensal dos serviços oferecidos pela 

assistência social no município de São Paulo e a quantidade e repasse mensal dos 

CCAs. 

 

Serviços 

conveniados à 

SMADS 

Quantidades 

Porcentagem 

em relação à 

quantidade 

Valor do 

Repasse 

Mensal 

Porcentagem 

em relação ao 

valor do 

repasse 

mensal 

CCAs 492 39% 
R$ 

21.636.220,80 
31% 

Outros 773 61% 
R$ 

48.670.811,95 
69% 

Elaboração própria com dados da SMADS, agosto de 2016.  

 

Segundo o Edital no 46 de 2015 da SMADS, o CCA é voltado para:  

 

“Desenvolvimento de atividades com crianças e adolescentes de 06 a 14 

anos e onze meses, tendo por foco a constituição de espaço de convivência, a partir 

dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções 

devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de 
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expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Deve atender 

crianças e adolescentes com deficiência, retiradas do trabalho infantil e/ou 

submetidas a outras violações de direitos, com atividades que contribuam para re-

significar vivências de isolamento, bem como propiciar experiências favorecedoras 

do desenvolvimento de sociabilidades e prevenção de situações de risco social. ” 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2015) 

 

O Serviço está dividido em duas modalidades, uma para crianças e pré-adolescentes 

de 6 a 11 anos e 11 meses, o Centro para Crianças e uma para adolescentes de 12 a 14 

anos e 11 meses, o Centro para Adolescentes. Segundo a norma esses usuários devem ser 

crianças e adolescentes em situação de trabalho, reconduzidas ao convívio familiar, após 

medida protetiva de acolhimento, com deficiência, beneficiárias de programas de 

transferência de renda e/ou em situação de vulnerabilidade e risco.  

 

O objetivo especificado no edital para o serviço é: 

“Oferecer proteção social à criança e adolescente, em situação de vulnerabilidade e 

risco, por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, bem como favorecer 

aquisições para a conquista da autonomia, do protagonismo e da cidadania, 

mediante o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários”. (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO 

DE SÃO PAULO, 2015) 

Os objetivos específicos do serviço estão destacados abaixo, de acordo com a 

apresentação da Edital no 46 da SMDAS: 

 Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes, 

especialmente aquelas com deficiência, assegurando convivência familiar e 

comunitária; 

 Promover acesso aos serviços das demais políticas públicas, em especial 

serviços de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território; 

 Disponibilizar informações sobre direitos e participação, oportunizando o exercício 

de cidadania; 

 Possibilitar experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de 

lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas habilidades; 

 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas 

de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos 

familiares e comunitários; 
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 Estimular a reinserção e permanência da criança e adolescente no sistema 

educacional; 

 Assegurar espaço para convívio grupal, comunitário e social, e o 

desenvolvimento de relações de solidariedade e respeito mútuo; 

 Incentivar a participação na vida cotidiana do território desenvolvendo competências 

para a compreensão crítica da realidade social e o mundo contemporâneo; 

 Desenvolver ações com as famílias para o fortalecimento de vínculos familiares 

e sociais, visando a proteção e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2015, grifo nosso) 

Existe uma série de outras especificações em relação a configuração do serviço, em 

termos da alimentação, e do espaço onde as atividades serão realizadas, pensando 

inclusive nas necessidades de crianças com deficiências, chegando ao nível da 

configuração dos computadores utilizados pelos gestores dos serviços. Também são 

especificados na norma os trabalhos sociais e socioeducativos, sendo que os primeiros se 

referem basicamente a acolhida e escuta identificação e encaminhamentos para a 

assistência, com articulação com o CRAS e mobilização de redes de apoio. Os trabalhos 

socioeducativos se referem ao fortalecimento das dimensões já destacadas nos objetivos 

específicos, pensando, por exemplo, na convivência com as famílias, o desenvolvimento de 

potencialidades e a realização de atividades em grupo. Além disso, também são explicitadas 

as aquisições esperadas para os usuários.  

Um CCA com capacidade de atendimento de 120 crianças e adolescentes deve 

possuir, segundo os normativos da SMADS, a seguinte equipe de referência: 

 Um Gerente de Serviço II; 

 Um Assistente Técnico II; 

 Dois Orientadores Socioeducativos;  

 Um Cozinheiro e; 

 Dois Agentes Operacionais. 

 

Quadro 5: Análise dos CCAs 

 

  

Horizonte Azul Nossa Sra. de Fátima 

 
Localização 

 

O CCA da ACOMA está localizado 
em uma propriedade da entidade, a 

O CCA da SSM está localizado em 
uma propriedade alugada, desde 2001, 
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Chácara, como, às vezes, é chamada a 
unidade da ACOMA no bairro Jardim 
horizonte azul, pois além de antes ser uma 
Chácara, suas características ainda 
lembram uma espécie de sítio.  

Cada CCA possui uma sala 
específica na propriedade da entidade, de 
acordo com o seu horário de aulas. Assim, 
é comum ouvir os funcionários e as 
crianças se orientando no espaço falando 
da sala da tia Gisele ou da Tia Márcia, por 
exemplo. 

A sala é uma casa sem nenhuma 
divisão de quartos ou cômodos, com várias 
cadeiras e mesas de madeira dispostas no 
espaço. A sala tem uma lousa para onde 
estão “apontadas” todas as mesas e 
cadeiras. Nas salas normalmente usadas 
pelos mais jovens existe um cantinho com 
alguns brinquedos de madeira e algumas 
bonecas de pano.  

Todas as salas possuem uma 
cozinha, o que será importante para as 
atividades realizadas em sala e para a 
dinâmica de limpeza da sala. Assim, cada 
sala é organizada e “embelezada”, como 
descrito pela gestora do serviço, pelas 
crianças e a colaboradora da sala, 
linguagem utilizada para denominar todas 
as pessoas que trabalham dentro da 
atividade. As crianças lavam seus pratos e 
buscam as refeições na cozinha central, 
além de se revezar nas atividades de 
limpeza.    

O espaço da Chácara é amplo e 
possui várias árvores e dois campos, que 
são utilizados pelas crianças e jovens para 
jogos de futebol, voleibol, entre outros. 
Dentro da sala também existem dois 
banheiros e do lado de fora um tanque que 
também é usado em algumas atividades. 

Existe muita interação na unidade 
entre usuários de diferentes serviços da 
assistência, com idades distintas e de 
serviços que não são da assistência 
oferecidos na entidade.  

As crianças têm acesso a biblioteca, 
espaços para brincadeiras, com balanços e 
escorregadores, e outros espaços dentro da 
unidade que são compartilhados por todos 
os beneficiários dos diferentes serviços que 
a entidade oferece.  

quando os gestores tiveram que sair da 
propriedade de uma Igreja. Em frente à 
casa onde se encontra o serviço existe uma 
UBS, com a qual os gestores do serviço 
fazem diversas parcerias, por exemplo, 
para vacinação das crianças que frequenta, 
os serviços. Além disso, existem dois 
parques bem próximos da casa onde está o 
serviço, sendo um deles o Parque 
Guarapiranga, o que também será 
significativo para as atividades realizadas 
com os usuários dos serviços. 

O serviço também acontece em uma 
casa, mas não necessariamente pensada 
para este tipo de serviço, uma casa comum, 
adaptada pela entidade. Ela possui diversos 
cômodos e dois andares, um no nível da 
rua de cima e outra na rua de baixo, onde 
está localizada a casa. 

 As quatro turmas de CCA utilizam 
os mesmos espaços dentro da casa, em 
horários diferentes.  

Existem diversos espaços dentro da 
casa, que incluem uma sala, onde são 
feitas conversas individuais com as 
crianças e adolescentes do serviço, quando 
necessário.  

No andar de cima existe um 
refeitório com várias mesas e cadeiras de 
plástico dispostas no ambiente de entrada 
da casa, além de dois banheiros e uma sala 
de brinquedos. 

No andar de baixo da casa, existe 
um espaço com outros brinquedos, uma 
pequena biblioteca com livros apropriados 
para as idades das crianças e adolescentes 
que frequentam o CCA e uma sala com 
alguns computadores, que foram doados 
pela Ação Suprisul.  

Dentro da casa, existe uma cozinha, 
onde trabalham duas cozinheiras e uma 
pessoa responsável pela limpeza dos 
espaços da casa.  

 

 
Gestores e Orientadores socioeducativos  
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As educadoras48 atuais do CCA, não 
são ex-alunas do CCA ou CJ da entidade, 
mas são mães de crianças e adolescentes 
que já frequentaram ou frequentam este 
serviço. Esse não é sempre o caso, 
algumas professoras antigas eram ex-
alunas, mas este é o caso no momento.  

As educadoras e o educador têm 
todos mais de 27 anos.  

Todas as professoras e o professor 
são moradores da comunidade e 
frequentam assiduamente os cursos 
oferecidos pela entidade associados a 
pedagogia waldorf pensando em 
alternativas para trabalhar com as crianças.   

Os orientadores socioeducativos do 
CCA são ex-alunos do CCA e CJ da 
entidade de outra unidade. Eles são jovens, 
com pouco mais de 20 anos, portanto 
saíram dos serviços recentemente.  

Os orientadores socioeducativos 
contam com o apoio de alguns voluntários, 
no momento um para cada turno, que são 
ex-alunos dos serviços. Entretanto segundo 
a gestora do serviço esses voluntários na 
realidade são voluntário-atendidos, uma vez 
que ainda necessitam de orientações e 
atenção associada aos serviços da 
assistência que frequentaram.   

 

 
Metodologia das aulas/ Estratégias 

 

As crianças e adolescentes realizam 
atividades rotineiras, que se repetem nas 
diversas turmas de maneira adaptada para 
a idade dos usuários.  

Assim, no caso da ACOMA, 
atividades são realizadas de acordo com o 
dia da semana e incluem: desenho de 
forma, artesanato, contação de história e 
culinária. Todas as atividades realizadas 
são distribuídas  

Além disso, as crianças e 
adolescentes realizam atividades com os 
voluntários internacionais da entidade, que 
são oferecidas de acordo com o interesse 
dos beneficiários.  

De maneira mais esporádica 
também são realizadas atividades como 
passeios a parques.  

As atividades realizadas no CCA da 
SSM não apresentam tanta regularidade, 
em termos de dias da semana, mas em 
geral, as atividades incluem: caminhadas 
para conhecer e explorar a comunidade, 
visitas aos parques próximos da localização 
do serviço, idas ao cinema e desenho.   

As atividades realizadas na 
entidade, normalmente são baseadas nas 
orientações das normas direitos da criança 
e do adolescente.  

 
Relação com as Famílias e a Comunidade 

 

A entidade oferece diversas 
atividades que pressupõem a participação 
da família dos beneficiários. Assim, por 
exemplo, nas festas que são realizadas 
durante o ano, os pais são sempre 
convidados a colaborar de maneira 
voluntária, ou trazendo seus trabalhos 
artesanais, quando pertinente, como na 
feira do trabalhador. Além disso, as festas 
normalmente envolvem apresentações dos 
beneficiários dos vários serviços da 
entidade. A comunidade também é sempre 

A entidade participa da organização 
de diversos fóruns na comunidade, o que 
significa que seus jovens e funcionários são 
constantemente motivados a participar 
destas iniciativas. Da mesma maneira as 
famílias também são constantemente 
mobilizadas para participar destas 
atividades.  

Ao mesmo tempo, todo ano a 
entidade realiza uma festa chamada Balaio 
Cultural, que reúne todos os serviços e 
funcionários para a realização de uma festa 

                                                
48 Nesse caso a entidade também não usa a nomenclatura encontrada nos normativos da SMADS.  
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convidada para participar de diversas 
atividades, que envolvem, por exemplo, a 
apresentação de peças teatrais, danças e 
outras atividades feitas pelos beneficiários e 
colaboradores da organização.  

Os colaboradores da entidade 
organizam todo o ano uma peça teatral, que 
é apresentada na Igreja e em algumas 
escolas da região.  

para toda a comunidade. Assim, para a sua 
organização são mobilizados os 
beneficiários dos vários serviços e suas 
famílias.  

 

A prevenção e o desenvolvimento das potencialidades dos beneficiários deste 

serviço são aspectos centrais discutidos pelos gestores entrevistados, nas duas entidades. 

Essa preocupação aparece, nos termos aqui descritos, mas também na consideração 

central que as gestoras fazem do serviço como uma maneira dos jovens fortalecerem 

vínculos para dentro e fora da família e construírem novos horizontes em termos de 

perspectivas para o futuro. Ao mesmo tempo, as gestoras destacam o esforço feito pelas 

duas entidades para incluir a família nas atividades realizadas pelas crianças e jovens 

dentro do serviço, o que além de ser previsto no Edital no 46 da assistência, é destacado 

também em outros serviços das entidades, que não necessariamente se referem à 

assistência.49 Para as gestoras e também de acordo com as observações que puderam ser 

feitas, esse é um aspecto bem complexo da política de assistência social, enquanto 

exigência das normas, uma vez que as necessidades e obrigações da família em termos de 

trabalho, por exemplo, tornam a presença mesmo mínima nas atividades dos filhos muito 

difícil. Assim, são cada vez mais frequentes quadros familiares nos quais as mães e os pais 

“trabalham fora”, e até mesmo aos sábados e/ou domingos o que dificulta sua presença nas 

atividades dos filhos. Além disso, os serviços realizados por esses pais normalmente não 

têm horários flexíveis e estão bem distantes das comunidades onde os filhos frequentam os 

serviços, o que dificulta a possibilidade de escapadas do trabalho, por exemplo.  

Ao mesmo tempo, como observado, os aspectos apresentados acima podem ser os 

menos complexos, uma vez que em alguns casos, por estes, mas também outros motivos 

associados à outras dimensões de vulnerabilidades, que podem estar relacionadas ao uso 

excessivo de drogas lícitas e ilícitas, a violência doméstica e outros tipos de crimes e 

irregularidades, podem comprometer seriamente o papel e a capacidade de proteção, 

associados ao núcleo familiar, que é um dos alicerces da matricialidade familiar. Por isso, a 

família pode ter dificuldades de atender tarefas básicas de socialização e amparo de seus 

membros (GOMES; PEREIRA, 2005).   

                                                
49 Nem toda a família participa de todas as atividades, destacando-se a participação das mães e das 
crianças. Entretanto, como foi possível observar em alguns eventos nas duas entdiades, a 
participação de pais e outros membros familiares, como tios, tias e avos, de beneficiários dos serviços 
também é bastante significativa.  
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Assim, apesar de significativo, o papel da família na concretização de direitos dos 

indivíduos, dadas as características explicitadas acima, também pode constituir um espaço 

complexo de privação de direitos, associados ou não a privação econômica, como colocado 

por Gomes e Pereira, o “que produz a banalização de sentimentos, dos afetos e dos 

vínculos”. Além disso, existem características da cultura50 de determinadas famílias e 

práticas sustentadas no âmbito familiar que fortalecem assimetrias associadas a condições, 

características e papéis específicos dos indivíduos dentro do núcleo familiar que 

complexificam a implementação da política de assistência social e deste serviço.  

Portanto, a matricialidade familiar traz uma série de questões complexas no nível de 

território, uma vez pressupõe-se que “é a família que propicia os aportes afetivos e, 

sobretudo, materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos seus 

componentes.”(GOMES; PEREIRA, 2005, p.358) É o primeiro, e mais importante vinculo de 

um indivíduo sob várias perspectivas. Entretanto, as relações, vínculos e possível suporte 

material e social da família, apesar de essenciais, podem ser banalizados, entre outros, em 

contextos de privação econômica. Esse tipo de interpretação torna a família um elemento 

central na melhoria de vida e fortalecimento de indivíduos em situação de vulnerabilidade 

(BRASIL.MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS, 

2005; GOMES; PEREIRA, 2005), mas também um elemento de fragilidade.   

Outro aspecto destacado pelas gestoras se refere à dificuldade de manutenção de 

jovens nos serviços após uma determinada idade, entre 13 e 14 anos. Segundo as gestoras, 

nessa idade os jovens, especialmente os meninos, sentem a necessidade de ganhar seu 

próprio dinheiro para satisfazer necessidades que os pais normalmente não têm condições 

de satisfazer, ou ainda são pressionados pelo país a entrar no mercado de trabalho para 

contribuir com as contas da casa. Existe a bolsa PETI, associada a situações de trabalho 

infantil, entretanto, as crianças e jovens precisam estar em situação de trabalho para 

recebê-la e o valor não se mostra significativo o bastante, segundo as gestoras, para tirar 

crianças e adolescentes de atividades que lhes dão mais retorno econômico.  

Um dos desafios destacados nas entrevistas com os gestores nas duas entidades se 

refere ao público do CCA estabelecido no edita no 46. O CCA prevê a participação de 

crianças e adolescentes associados à serviços da proteção de média e alta complexidade 

da assistência social. Assim, além das crianças e adolescentes beneficiárias de 

transferência de renda associada ou dissociada de situação de trabalho, também é previsto 

o atendimento no serviço de crianças e adolescentes reconduzidos ao convívio familiar, 

após medida protetiva de acolhimento, e deficientes, como já especificado acima, o que em 

alguns casos pode representar uma dificuldade, segundo as gestoras entrevistadas, pois a  

                                                
50 Cultura aqui tem sentido de comportamentos, escolhas e ações.  



 

 

94 

 

inserção e reinserção dessas crianças e jovens nem sempre pode ser feita nas entidades da 

maneira desejada, uma vez que essas crianças necessitam de cuidados específicos, e 

podem gerar necessidades específicas que nem todas as entidades socioassistenciais tem 

condições de suprir.  

A ACOMA, por exemplo, tem serviços pertencentes a alta e média complexidade da 

assistência para deficientes. Isso gera uma expertise com as crianças com deficiências que 

permite aos seus funcionários que compartilham muitas atividades, trocar experiências e 

técnicas em suas reuniões semanais periódicas, para “troca de figurinhas” sobre o que é 

necessário para essas crianças e jovens não só dentro dos serviços próprios de CREAS, 

mas também nos serviços da proteção básica. Assim, constitui-se como desafio inserir 

essas crianças e incluí-las em serviços e com orientadores socioeducativos que não 

necessariamente estão preparados para oferecer um serviço de qualidade para essas 

crianças.  

A SSM tem mais experiência com jovens de medidas socioeducativas, uma vez que 

possui serviços específicos para estes jovens dentro da entidade e um histórico de lutas 

associadas às questões que permeiam a vida desses jovens.  

Entretanto, mesmo com suas expertises, as gestoras da SSM e da ACOMA 

destacaram que jovens que vem de medidas socioeducativas, em alguns casos, vêm 

acompanhados de quadros familiares bastante complexos, que podem exigir das entidades 

e seus orientadores socioeducativos procedimentos e ações que as entidades não têm 

condições de oferecer. Na ACOMA, uma das gestoras destacou a necessidade de 

afastamento de uma de suas educadoras da comunidade, dadas as complicações 

associadas à uma família com vários adolescentes reconduzidos ao convívio familiar, após 

medida protetiva de acolhimento, que frequentavam o CCA e o CJ da entidade. E as 

complicações não se restringiram apenas a relação da família com a educadora, mas 

também a relação destes alunos com outros alunos dos serviços.  

Na ACOMA, as gestoras deixaram claro que a reinserção dessas crianças e 

adolescentes em um serviço como o CCA é essencial, mas depende de maior suporte, em 

termos de preparação de seus profissionais, por exemplo, para ter os resultados 

efetivamente positivos buscados nesse serviço da assistência.  

4.2.5 Desafios das Entidades  

 

Para que os serviços mencionados acima sejam oferecidos, as entidades sociais 

dependem, além de repasses para convênios específicos, de uma administração geral que 

ainda não está prevista nos convênios constituídos. Ao estabelecer um convênio pressupõe-

se que a organização que se propõe a prestar um serviço esteja estruturada, de maneira a 
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ser capaz de suprir determinadas necessidades com seus próprios recursos. Estes recursos 

dependem de conjunturas políticas e sociais específicas e da existência ou não de parceiros 

que oferecem recursos financeiros. No caso das entidades mencionadas acima, este 

recurso existe, mas não é imutável e constante e, por isso algumas entidades dependem de 

recursos de convênios para suporte, inclusive dos quadros e necessidades administrativos 

da entidade como um todo. Isso ocorre em maior ou menor grau em entidades diferentes, e 

em momentos diferentes e pode comprometer seriamente a qualidade e a capacidade dos 

serviços das entidades. Esse não é o quadro específico das entidades pesquisadas, 

entretanto, ele pode se tornar, pois assim como os territórios onde se encontram estas 

entidades são vulneráveis, também são seus funcionários e a própria organização.  

Ao mesmo tempo, as entidades também necessitam de quadros específicos, (i) dada 

a natureza complexa de seu trabalho em termos legais, portanto, advogados e contadores, 

(ii) e a observação de necessidades complementares dos beneficiários frequentadores de 

serviços, portanto, psicólogo e enfermeira, como colocado nas entrevistas com as duas 

entidade estudadas. Muitas vezes estas necessidades também precisam ser supridas com 

os recursos de convênios, que não preveem este tipo de uso, mas sem eles a organização 

pode não funcionar. Além disso, a falta de quadros e recursos pode comprometer a 

participação e atuação da entidade em espaços participativos, já que os quadros mais 

atuantes das comunidades podem ser também os quadros que participam e trabalham nas 

entidades socioassistenciais.  

 

4.3 Reflexões sobre as entrevistas no que tange à centralidade da 

política de assistência para as famílias.  

 

Os apontamentos feitos neste bloco estão associados a conversas realizadas com 

famílias beneficiárias da assistência e seus agentes implementadores direitos, sendo eles, 

gestores e professores de entidades sociais, mas também agentes comunitários de saúde51.  

 

Tabela 9: Perfil das famílias entrevistadas 

 

 
Idade 

da mãe 
Cor da 

mãe 
Escolaridade 

da mãe 
No de 
filhos 

Ocupação 
Benefício de 
transferência 

de renda 

Serviços da 
Assistência 

                                                
51 Os agentes de saúde foram incluídos na análise porque realizam encaminhamentos para a 
assistência e acompanham, principalmente condicionalidades associadas à dimensão de saúde das 
famílias beneficiárias.    
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1 29 Negra 
Ensino Médio 
Completo 2 

Promotora 
de vendas 
da DELL PBF  CCA 

2 33 Branca  
Ensino Médio 
Completo 5 

Operadora 
de Caixa PBF  CCA 

3 30 Branca  

Ensino 
Fundamental 
(EJA) 1 

Doméstica- 
Diarista  PBF CJ 

4 33 Negra 

Ensino 
Superior 
Incompleto 2 Doméstica PBF CJ 

5 28 Negra 
Ensino Médio 
Completo 2 

Dona de 
casa PBF 

CEDESP e 
CCA 

6 31 Negra 

Ensino 
Superior 
Incompleto 3 

Educadora 
(OS) 

Ex-benaficiária 
do PBF 
(Fevereiro. 
2016) 

 CCA e 
CEDESP 

7 45 Negra 

Ensino Médio 
Incompleto 
(EJA) 3 

Cuidadora 
de crianças  PBF CEDESP 

8 39 Negra 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 2 Diarista PBF CJ 

9 47 Negra 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 4 

Vendedora 
de produtos 
cosméticos PBF 

CCA, CJ, 
Cursos no 
CRAS,  

 

 

Para além dos dados apresentados na tabela acima:  

a) Todas as famílias entrevistadas têm uma renda mensal de até dois salários mínimos;  

b)  Todas as famílias são nordestinas, ou proveniente de famílias nordestinas, que 

migraram para São Paulo na última geração. 

c) Sete das nove mulheres representantes das famílias mencionaram experiências com 

algum tipo de violência. Quatro destas sete sofreram violência doméstica, física e 

verbal de seus parceiros. 

d) Mais de uma das entrevistadas não contou ao marido sobre o recebimento de 

benefícios monetários.   

e) Todas as entrevistadas possuem escolaridade maior ou igual a de seus parceiros 

O Perfil dos agentes implementadores:  

a) Moradoras e moradores do território do Jardim Ângela 

b) Usuários de Serviços da Assistência no Território 

c) Ex-Beneficiários de Transferência de Renda  
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d) Participantes de coletivos e movimentos sociais, alguns para além de suas 

entidades.   

Todas as famílias entrevistadas para esta pesquisa são residentes do território do 

distrito do Jardim Ângela e, neste caso foi considerado que, por isso, além da verificação 

feita por meio das entrevistas, guardadas as implicações desta escolha, estão em situação 

de vulnerabilidade, uma vez que o território em que vivem é permeado por vulnerabilidades 

e riscos sociais, reconhecidos pela política de assistência como tal. Ao mesmo tempo, estas 

famílias não são iguais, uma vez que apesar da presença no mesmo território e das 

condições sociais compartilhadas, suas características estruturais e individuais determinam 

vulnerabilidades e riscos distintos em termos de estrutura e necessidades, bem como suas 

escolhas e oportunidades também estão associadas a situações que limitam ou ampliam 

capacidades para enfrentar situações de vulnerabilidade.  

As entrevistas foram realizadas com famílias beneficiárias de transferências de renda 

e/ou serviços da assistência social, pois como será observado e já é previsto na literatura, 

apesar dos serviços e transferências fazerem parte da mesma política, tem papéis distintos 

para as famílias e são implementadas de maneira diferente no território. Portanto, faz-se 

necessário analisar a perspectiva das famílias e os preconceitos, estigmas, oportunidades e 

dificuldades, associadas as categorias da assistência, neste caso territórios e famílias, em 

suas respectivas caixinhas e em conjunto. Assim, notou-se que, como esperado, para as 

famílias entrevistadas a transferência de renda e os serviços da assistência não constituem 

ou fazem parte da mesma política, o que já foi verificado em outros estudos (BICHIR, 2016), 

e estão associados a sentimentos e características distintas, e que a porta de entrada para 

este serviços e benefícios não é o CRAS, mas por exemplo, as entidades sociais.  

 

4.3.1 Famílias 

 

Nesta seção serão apresentadas algumas impressões das famílias sobre os 

benefícios e serviços da assistência social, e interações com agentes implementadores e 

entidades na implementação de serviços. A escolha de abordagem para cada família esta 

associada aos temas que as mesmas discutiram com mais frequência durantes as 

entrevistas. Assim, a intenção é destacar os pontos que parecem ser mais significativos em 

relação à assistência, no olhar destas famílias. Para proteger a identidade das famílias, 

optou-se por usar nomes fictícios para cada uma das mulheres entrevistadas.  
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4.3.1.1 Família 1: Elena  

 

Elena tem 45 anos, é negra, tem ensino fundamental incompleto, mas está fazendo 

supletivo, e tem três filhos (de 4, 9 e 17 anos). Ela mora na comunidade do Jardim Horizonte 

Azul há mais ou menos 2 anos. Elena se mudou de uma favela no Jardim Elba para a 

comunidade, pois segundo ela o espaço da casa antiga era muito pequeno, só tinha dois 

cômodos. No Horizonte ela e o marido conseguiram comprar um terreno para começar do 

zero. Onde ela morava antes, segundo ela, não foi possível, pois era tudo caro, mesmo 

sendo favela. Além disso, Ana mencionou alguns casos de violência, que ela ainda não 

havia presenciado na comunidade.      

No dia da realização da conversa, Elena tinha acabado de terminar de bater a laje 

com seu marido e alguns vizinhos, pois apesar de morar na comunidade há pelo menos dois 

anos ela ainda não conseguiu terminar de construir a casa onde mora. Durante a conversa 

foi possível perceber que a casa ainda estava em processo de construção. Ela estava 

fazendo um churrasco para as pessoas que ajudaram naquele dia de trabalho.  

Ao ser questionada sobre o lugar onde mora agora, Elena disse não gostar muito, 

porque está longe da família. Segundo ela morar longe da família “muda tudo na sua 

vida...fica tudo mais difícil”. Elena é de origem nordestina, do estado da Bahia, mudou-se 

também quando jovem. Elena cuida de crianças, e no momento da conversa ela não usou o 

termo baba, apenas disse que cuidava de duas crianças que moravam perto de sua casa. 

  

Sobre o Bolsa Família  

 

Ela recebe o Bolsa Família há mais de seis anos e teve o benefício bloqueado por 

alguns anos, ainda não entende por que, mas “aí foi atrás” e passou a receber novamente. 

Na conversa foi possível perceber que provavelmente ela parou de receber o benefício, por 

um tempo, por não ter feito o recadastramento, mas não parecia ter prestado atenção nisso 

ou ter sido informada.  

Ao ser perguntada se o dinheiro a ajudava, ela respondeu: “Ajuda sim...não posso 

nem dizer nada que é de graça”. Disse que usa o dinheiro para comprar “traquinas”, quando 

não precisa comprar outras coisas para as crianças ou para a casa. Também esclareceu 

que considera muito importantes essas “ajudas” do governo.  

 

Sobre os serviços 
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Elena se encontrava muito animada com o curso que havia acabado de começar na 

entidade. Seus filhos ainda não frequentam os serviços oferecidos na entidade próxima de 

sua casa, mas ela já frequentava o CEDESP.   

Ao ser questionada sobre o por quê de seus filhos não frequentarem os serviços da 

entidade próxima de sua casa, se ela gostava tanto, ela disse:  

“Meus filhos não vão, mas eu botei na lista de espera. Tem que saber aproveitar lá 

dentro...pra falar a verdade eu gostei. Eu gosto muito da alimentação e dos professor, 

também, pensa num professor bom. “ Ainda disse que quando morava na favela seus filhos 

frequentavam o CEU e o Arrastão e era muito bom também.  

Na realidade desde o início da entrevista era difícil falar de outra coisa, Elena estava 

muito animada com a oportunidade de estudar no CEDESP, fazendo práticas 

administrativas. Segundo ela o curso era um pouco difícil, mas era bom para ela: “Mexe 

muito com o psicológico da gente. Tem que mexer mermo, porque é leitura. Quando ela 

começa a correr (a professora), passar lição e tem que ir lá na frente para falar o nome e 

fazer a lição e eu vou.…no tô nem aí. Eu vou lá na lousa, eu sei escrever, mas não sei 

escrever direito”. 

Elena estava muito animada com a possibilidade de poder ir para escola, e fazer o 

supletivo, e também fazer o curso na entidade perto de onde mora. Para ela isso significava 

uma nova oportunidade e ela tentava aproveitar cada coisa. Usou a frase, “Eu acho que 

quando a gente qué não tem escola ruim”.  

Ao ser perguntada se o curso tinha muitos adolescentes, ela disse: “Sim, eles são 

difíceis, mas adolescentes que é a fase deles. Eles lava meu prato e eu também lavo os 

dele... é assim, a gente tem que si inturmar. Eles já fais assim mesmo, pros mais novos e os 

mais velhos aprenderem a respeitar”.  

Além de falar do curso, Elena também mencionou outras atividades realizadas na 

entidade que ela gostava muito, como as festas e começou a falar de uma peça de teatro 

que havia assistido no dia anterior.  

“Essa semana fizeram um teatro lá e pensa numa coisa que eu até chorei. ” Ela 

explicou sobre a história da peça e disse que gosta muito dessas atividades, mas que “dava 

dó do papel da menina, ela não tinha sorte”.  

Ao ser perguntada sobre a entidade, Elena disse: “Eu acho que eles tão bem 

estruturado pra ficar ali”. Ela continuou comentando dos benefícios de ter um lugar como 

aquele perto de casa, porque dava para estudar e ir para a festa no fim de semana.   

Os jovens que usavam drogas ou eram considerados “bandidos”, tinham um lugar 

muito importante na fala de Elena. Ela falou muito dos meninos ao redor da casa dela, e da 
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área em que vivem na comunidade, alguns jovens que são considerados “nóias” ou 

problemas, que segundo ela, na realidade são amigos, sempre a ajudam.  

Elena mora hoje em uma região da comunidade que antes não tinha muitas casas, é 

o caminho para a Represa, onde muitos jovens, mas também adultos e crianças, vão para 

realizar atividades lícitas e ilícitas, sem ser incomodados.  

Sobre a importância da transferência de renda e dos serviços socioassistenciais 

Elena disse: “Tudo que o governo tá fazendo para a comunidade eu acho muito importante”. 

E acrescentou pensando no serviço que frequenta, e em sua importância para os jovens da 

comunidade: “Tem criança que é patricinha, mas você vê que tem gente que precisa 

mesmo, até para almoçar, eu acho que esses é que são a prioridade... não aqueles que 

estão lá só para dizer que tem diploma”.   

Recentemente, Elena parou de fazer o supletivo e está indo apenas para o curso na 

entidade próxima de sua casa.  

4.3.1.2 Família 2: Barbara  

 

Barbara tem 39 anos, é negra, tem ensino fundamental incompleto, é diarista e tem 2 

filhos (de 5 e 16 anos). As irmãs de Barbara frequentaram os serviços da ACOMA, mas ela 

não, pois na época ela trabalhava e era mais velha que suas irmãs. Barbara cresceu com o 

pai e a madrasta, não conhece a mãe. O marido é analfabeto e recentemente se separaram, 

estão no processo de divisão de bens e conversas sobre quando ele pode ver as crianças, 

que ficaram com ela.  

No dia da realização da conversa ela estava descansando em casa com os filhos, 

era um final de semana. Barbara mora nos fundos da propriedade do pai, em uma casa de 

dois cômodos. Ela falou muitas vezes sobre a ajuda que recebe da madrasta para cuidar 

dos filhos e da casa, por morar tão perto.  

 

Sobre o Bolsa Família  

 

Barbara disse que já recebe o Bolsa Família desde que sua filha mais velha tinha 

sete meses. Segundo ela passou a receber depois da visita de uma agente de saúde que 

fez os encaminhamentos necessários após perceber que a menina de Barbara estava 

desnutrida, ela tinha sete meses na época.  

Barbara sempre fez questão de destacar que o benefício era dado para os filhos dela 

e não para ela. “Eles deram esse benefício para a minha filha...ela tinha sete meses, hoje eu 

já recebo um pouco mais...é pouquinho, mas já ajuda né?...Quando o Davi tava no começo 
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da vida aí eu fui lá e fiz para ele, a Agente de Saúde me ajudou...Eu fiz lá no CRAS, lá na 

Piraporinha. Era uma lonjura”. Esclareceu que ao contrário de algumas pessoas que ela 

conhece, quando pega o benefício compra coisas para os filhos: “(...) eu compro um gás, 

compro uma roupa pra Raiane”.  

Durante a entrevista Barbara perguntava constantemente sobre regras do benefício, 

por exemplo, “em quanto em quanto tempo atualiza mesmo? ” Ela se mostrou bastante 

preocupada, pois houve um momento em que o benefício havia sido cortado e ela não 

obteve um esclarecimento sobre o que “tinha feito de errado”.  

 Outra dúvida de Barbara se referia a maneira como a quantia recebida deveria ser 

gasta: “Mas o que você acha que tem que ser o Bolsa Família, você acha que tem que ser 

comprar coisas da casa? Porque agora vai para a minha conta, é porque tem gente que fala 

que não pode guardar esse benefício”. Barbara fez a pergunta pois disse que havia meses 

em que podia guardar um pouco do dinheiro, e em outros precisava de bem mais do que o 

que recebia para ajudar nas contas.   

A percepção das condicionalidades está muito clara para Barbara, durante a 

conversa ela mencionou que precisava fazer o papanicolau em novembro, “porque tudo isso 

é bolsa família...é o papa, é a escola, o davizinho ir para a creche”. Alguns aspectos 

mencionados não estavam diretamente ligados ao PBF, mas ela entendia claramente, e 

esclarecia que a saúde e a educação eram aspectos das condicionalidades.  

Para Barbara o dinheiro do Bolsa Família é pouco, mas ajuda muito, especialmente 

por ser uma renda constante e segura, uma vez que é recebida todo mês, no mesmo dia. Ao 

mesmo tempo Barbara esclarece que não depende deste dinheiro. “Mas eu não dependo 

disso, eu pego, mas eu dependo do meu trabalho, como que você pode depender de uma 

coisa que um dia não vai ser mais seu. Mas tem gente que depende disso”. Essa fala 

demonstra que Barbara não pretende viver deste benefício para sempre, pelo contrário 

durante a entrevista demonstrou mais de uma vez que ficaria muito feliz se tivesse um 

emprego que suprisse todas as suas necessidades.   

Barbara ainda acrescentou: “Faz uma diferença enorme e maravilhosa... no mês que 

eu tô apertada, tem gente que nem recebe e eu vou ficar reclamando desse benefício, de 

graça”... “Não é um direito meu, mas se a minha família teve essa oportunidade é muito 

bom. Agora o que eu não concordo é que tem gente que pega e não precisa. Já passou até 

aí na televisão”. Barbara comentou que em um dos jornais um dia viu que uma pessoa 

estava recebendo, mas segundo ela, tinha carro, tinha casa própria. 

Ao ser perguntada sobre o atendimento no CRAS Barabara respondeu: “La é um 

pouco de mal atendimento. As do balcão...eu fui perguntar uma coisa e ela já respondeu 

mal“.  
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Sobre o Serviço 

 

A filha de Barbara saiu recentemente do serviço do OSEM, como ela e muitas outras 

famílias, desta e de outras regiões, chamam entidades que oferecem os mesmos tipos de 

serviços que a ACOMA. Segundo Barbara ela não gostava mais de frequentar o serviço, 

porque “ela não estava se agradando com as amizade de lá”. Barbara se mostrou bastante 

desapontada com isso: “Eu falei para ela não sai não porque o OSEM é muito bom, mas não 

vou obrigar”.  

“Eu adorava que ela ficava lá, ela tinha tantas oportunidades, muitas pessoas 

tiveram tantas oportunidades lá. Ela podia ter tido muitas oportunidades boas...pra fazer 

cursos”. Além disso, Barbara também mencionou alguns exemplos de pessoas que ela 

conhece na comunidade, que segundo ela tiveram muitas oportunidades porque ficaram no 

OSEM.  

4.3.1.3 Família 3: Natalia  

 

Natália tem 30 anos, é branca, tem ensino médio completo, finalizado recentemente 

no EJA, tem um filho, de 12 anos, e trabalha como diarista com a mãe. No dia da conversa, 

havia muitas crianças na casa de Natália, ela estava cuidando dos cinco filhos da irmã, 

Hellen, que trabalha 6 dias por semana e, por isso, às vezes, não podia estar com os filhos, 

mesmo aos fins de semana. Hellen também conversou comigo neste dia. Natália contou 

durante a entrevista que gosta muito de cuidar dos sobrinhos, assim como sua parceira 

Bianca, que é negra, tem 33 anos e iniciou o ensino superior, mas não pode dar 

continuidade, ela também é diarista. As duas estão juntas há mais de 10 anos e fizeram 

questão de fazer a conversa, quando souberam sobre a o objeto da pesquisa.  

Natália é membro de uma família de 10 irmãos, por isso a casa cheia nunca foi um 

problema para ela. Sua casa tem dois cômodos e fica no quintal da sogra, mãe de Bianca. 

Natália contou que se mudaram recentemente, já que antes elas moravam na casa da frente 

que só tinha um cômodo. Mas a sogra decidiu trocar para que as duas tivessem mais 

privacidade. Natália passou muitas dificuldades na infância, dados os constrangimentos 

financeiros enfrentados por sua mãe, e o abandono do pai. Natália não esconde que na 

infância sofreu abuso de seu padrasto. Hoje ela fala sobre isso abertamente, mas na época, 

por causa de todos os problemas enfrentados em sua casa, e mais tarde com seus 

problemas com drogas, segundo ela, era difícil falar sobre essas coisas.  
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Natália é membro de um grupo para pessoas que conseguiram “largar” as drogas, 

como ela descreve. Ela se sente bastante orgulhosa, já faz muito tempo que não fuma e é 

um exemplo dentro de seu grupo, como mulher, ex-dependente e lésbica.  

Ela tem uma relação um pouco conturbada com o ex-marido, que por muito tempo, 

segundo ela, não aceitou sua relação com Bianca, e causava muitos problemas em relação 

a custodia do filho, Roberto. Segundo Natália suas conversas com o marido tiveram que ser 

resolvidas em um tribunal.  

 

Sobre o Bolsa Família 

 

Para ela, o Bolsa Família é uma “ajuda” muito importante do governo. “Nós usamos o 

dinheiro basicamente para custear o Roberto, fizemos na época que eu estava 

desempregada, e tínhamos que custear coisas do Roberto, mas não estávamos 

conseguindo”. Roberto tem 12 anos.  

Neste momento Bianca também colocou sua opinião a respeito do benefício, dizendo 

que ajudava muito a custear as coisas do filho, mas se sentia mal por ter que depender do 

governo desta maneira. Ela esclareceu dizendo, “(...) quando você precisa do governo em si 

(...) o Estado não consegue ser eficiente, em todas as questões. O benefício é bom, mas me 

desconforta muito, ainda é um orgulho”.  Bianca se mostrou bastante negativa em relação 

aos serviços públicos em geral, e falou do atendimento que ela e sua família já tiveram nos 

postos de saúde perto de sua casa, que segundo ela foi muito ruim.  

Ao perguntar se não considerava aquele um direito, Bianca disse: 

“Acredito em direitos e deveres e, por viver em uma comunidade que precisa desse 

dinheiro mais do que nós, eu fico um pouco (...). Eu tenho muito orgulho e ainda tenho muita 

dificuldade com isso, fizemos quando ela estava desempregada“. Bianca esclareceu que em 

alguma medida elas ainda precisam do dinheiro, mas claramente não era a situação ideal 

para ela.  

 

Sobre os serviços  

 

Ao ser perguntada sobre os serviços da assistência, aos quais ela e sua família 

tiveram acesso na ACOMA, Natália começou imediatamente a falar da entidade de maneira 

bastante positiva. “Esse é um lugar muito importante. No período que o Davi estudou na 

Monte Azul, os gastos escolares não existiam. Nós usávamos o bolsa mais para comprar 

roupas mesmo e para material escolar, que ele precisava”. Natália esclareceu isso, pois 
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Roberto fez todo o ensino fundamental na primeira Escola Waldorf pública da periferia de 

São Paulo, organizada pela entidade. Hoje Roberto frequenta o CCA na entidade. Depois da 

escola, Natália disse que ele ficou fora por um tempo, mas segundo ela o melhor para ele é 

frequentar a Monte Azul.    

Uma boa parte da conversa se concentrou na escola, onde Roberto havia passado 

mais tempo na entidade e, provavelmente, também dada a sua importância para a trajetória 

da família.  

Bianca destacou que as interações com as pessoas da escola deram autonomia 

para que elas pudessem participar de toda a educação do Roberto, segundo elas, quando 

queriam podiam ir à escola e ajudar no dia-a-dia das crianças, cozinhando, por exemplo, o 

que fizeram muitas vezes. Além disso, segundo elas o CCA e o CJ são importantes, pois 

mantêm as crianças do bairro longe de problemas, já que a comunidade tem alguns 

problemas com drogas e violência.    

Ao falar do CCA, também destacaram a sua importância para a vida de Roberto. Foi 

possível perceber durante as entrevistas feitas na ACOMA, que a abordagem da escola é 

um pouco mais ampla, pois exige a estruturação de determinadas dimensões da educação 

formal que não estão no CCA, por exemplo. Entretanto, aquilo que parecia ser mais 

importante para as mães de Roberto, está presente não só na Escola de Resiliência, mas 

também nos CCAs e CJs da entidade, que na realidade inspiraram e estruturaram 

determinados aspectos da escola.  

Natália destacou que para elas não é só assistência que é oferecida na Monte Azul, 

como elas chamaram a entidade durante toda a conversa. Segundo elas, a escola e hoje o 

CCA ajudaram muito na educação do filho. “Ele é um menino mais aberto culturalmente, ele 

aceita mais as diversidades”. 

As duas participam de maneira bastante ativa na Monte Azul, desde o início da 

Escola de Resiliência e hoje que o filho frequenta o CCA, vão à todas as apresentações da 

sua turma, e frequentam todas as festas realizadas pela entidade. Natália, por algum tempo, 

foi voluntária na entidade e até hoje, quando pode vai ajudar nos mutirões organizados para 

embelezamento da Monte Azul.    

 

4.3.1.4 Família 4: Ana  

 

Ana tem 47 anos, é negra, completou recentemente o 6º ano do Ensino 

Fundamental, por meio do EJA, e tem quatro filhos (de 16, 18, 24 e 26 anos). No dia da 

conversa ela havia acabado de chegar depois de um de seus dias de trabalho, vendendo 
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Nawt’s Life52, em sua comunidade e nas comunidades adjacentes. Ana se sente muito 

orgulhosa deste trabalho e apesar de ser difícil, segundo ela, porque envolve muita 

caminhada e “portas na cara”, vale a pena, pois desta maneira ela pode ganhar o próprio 

dinheiro.  

Por muito tempo Ana foi dona de casa, seu marido não aprovava a ideia de trabalho 

em “casa de família”, como ela descreve o trabalho de doméstica, e por isso ela não tentava 

trabalhar fora. Entretanto, com o tempo, e a necessidade, isso mudou e ela trabalhou em 

algumas casas como diarista. Recentemente ela havia encontrado um “serviço”, em uma 

casa perto do Shopping Ibirapuera, que segundo ela era longe, aproximadamente 2 horas 

de viagem, mas perto em comparação com a “lonjura”, distância, do trabalho de muitas 

pessoas que ela conhece na comunidade. Ana abandonou esse trabalho, pois segundo ela 

a dona da casa não a tratava bem. Ela contou que um dia ao chegar na casa da senhora, 

fez todos os seus trabalhos do dia, mas viu que havia algumas roupas para passar e decidiu 

passá-las, isso deixou a sua “patroa” bastante descontente, que disse que aquele não era o 

dia para passar roupa. Segunda Ana ela só o fez, porque sempre havia muito “serviço” e 

queria diminuir o trabalho para o próximo dia da semana. Assim, Ana disse que nunca 

gostou muito do trabalho nas casas na cidade, pois as pessoas a tratavam muito mal.   

Nascida na Bahia, Ana veio para Diadema com o marido, antes de se mudar para o 

bairro onde mora hoje, quando tinha 19 anos em busca de uma nova vida. Segundo ela 

muitos membros da família haviam se mudado para São Paulo naquela época e ela também 

“teve” que fazer isso. No início Ana relata que foi muito difícil, pois sentia muita falta do 

apoio da família.  

Sobre a transferência de renda 

 

Ana recebe bolsa família desde 2004. Houve cortes, mas ela sempre recebeu 

novamente, a diferença era a quantia, pois cada vez mais os filhos iam ficando mais velhos 

e só os mais novos podiam receber o PBF. Às vezes, também, por ter um emprego, ou estar 

em condições financeiras minimamente suficientes, Ana não solicitou o benefício 

novamente, o que não é o caso no momento. 

Ana já participou de muitos programas da assistência, segundo ela, sempre foi 

necessário “correr atrás” dessas coisas para poder melhorar as condições dentro de casa. 

Ao perguntar o que ela acha do Bolsa Família e programas como este, ela respondeu:  

                                                
52 Marca de produtos cosméticos vendidos de porta em porta.  
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“São ótimos, sempre me ajuda bastante. Às vezes, eu não tinha dinheiro para 

comprar alguma coisa pros meninos, e já ficava preocupada, mas aí eu lembrava desse 

dinheiro. Graças a Deus”.  

Ana, conta que muitas vezes escondeu de seu marido o recebimento do PBF, pois 

nem sempre ele prestava atenção “em tudo que precisava em casa”. “O Zé sempre comprou 

arroz, feijão e carne, mas nunca queria saber do resto...eu sempre tive que me virar pra 

comprar as outras coisas que as crianças precisavam, ou quando eu ia no mercado fazer 

compra, eu comprava tudo logo. Ele reclamava e dizia que eu não sabia fazer, pois ele 

gastava menos”. Entretanto, Ana esclarece também, que quando a situação melhorava eles 

compravam de tudo e o marido era o primeiro a “gastar”.  

Ana falou da época em que foi “escolhida” por uma das professoras na Monte Azul 

para receber o PETI, ela conta que ficou muito feliz e até hoje agradece a professora 

quando a vê53. Ana esclareceu que o benefício veio em um momento de muita dificuldade.  

Ana também comentou que depois do bolsa ela não precisou mais recorrer a igreja 

para pedir cesta, quando a “família passava por dificuldades”. Segundo ela, era difícil pedir a 

cesta na igreja, pois as meninas que davam “ficavam escolhendo”, ou seja, segundo ela, 

não davam necessariamente para aqueles que mais precisavam, mas para quem elas 

achavam que “merecia”. 

Sobre os serviços da assistência 

 

Ana se mostrou muito positiva em relação aos serviços da assistência oferecidos 

pela Monte Azul, como ela se refere a ACOMA durante toda a conversa. Suas filhas e seu 

filho frequentaram quase todos os serviços oferecidos na Monte Azul. E pela sua fala é 

possível perceber que para ela, eles foram muito importantes para a educação dos filhos.  

“Todos os meus meninos estudaram na Chácara. O do meio e a mais nova não 

quiseram ficar até completarem a idade, mas as mais velhas ficaram. Eu só tenho a 

agradecer a Deus e aquele povo da Chácara, eles ajudaram bastante aqui em casa. ” 

Segundo Ana a maioria das oportunidades que seus filhos tiveram estão associadas 

à entidade que está perto de sua casa. Ela não mencionou o nome especifico dos serviços 

da rede de assistência, mas cruzando sua entrevista com as entrevistas realizadas na 

Monte Azul, foi possível identificar a participação de seus filhos no CCA e no CJ, além de 

outros serviços da entidade.  

“Lá eles aprenderam muita coisa, mais do que na escola e principalmente 

aprenderam a ser gente. ” Após dizer isso Ana deu uma risadinha e disse que, às vezes, era 

                                                
53 Antes Cadastro único, as famílias eram selecionadas por burocratas das entidades sociais de seus 
territórios para participar em programas socioassistenciais. 
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difícil manter os filhos longe de problemas na comunidade, apesar dos filhos dela nunca 

terem se envolvido em problemas. Problemas foi a palavra utilizada por Ana para falar 

principalmente de drogas e brigas na escola.  

Ana destacou que na Monte Azul, suas crianças fizeram aulas de teatro, de dança, 

de música, de idiomas. Assim, fica muito claro em sua fala que todas as atividades da 

entidade, incluindo aquelas previstas e não previstas pelo convênio firmado pela SMADS, 

são entendidas como atividades da Monte Azul, e não necessariamente um serviço 

oferecido pelo governo através da entidade. Não se espera que a família faça esse tipo de 

identificação dos serviços, mas é significativo perceber que os mesmos, para algumas 

famílias são das entidades, e não necessariamente do governo.  

 

4.3.2 A Assistência como transferência de renda 

 

Nesta seção será analisado o papel da transferência de renda nos quadros familiares 

entrevistados acima, apontando quando a transferência, neste caso o PBF, é acionada por 

essas famílias e quando os agentes implementadores a acionam, em interações com as 

famílias. Dada a centralidade dos ACSs, verificada pela menção dos mesmos em momentos 

distintos pelas famílias, associados à indicação para benefícios da assistência e 

acompanhamento de condicionalidades de saúde, eles serão incorporados nas análises 

desta seção.  

A transferência de renda consiste na disponibilização de um valor monetário para os 

beneficiários, sem restrições ou orientações específicas sobre a maneira como o valor deve 

ser despendido. Esse desenho permite que os beneficiários determinem como irão gastar o 

valor recebido dadas as suas necessidades específicas.  

Por meio das entrevistas realizadas foi possível perceber que as famílias recorrem 

aos programas de transferência de renda em momentos distintos, mas alguns padrões 

puderam ser determinados. Assim foi possível perceber que as famílias recorrem, 

especificamente a transferência de renda, ou são orientadas a procurá-la, por Agentes 

Comunitárias de Saúde (ACS), Assistentes Sociais (AS), Gerentes de Serviços, professores, 

amigos e familiares, no território analisado, quando: 

 

a) O chefe de família está desempregado ou perde o emprego;  

b) O arranjo familiar é entendido como vulnerável, ou seja, quando o chefe de família é 

uma mulher, ou homem que faz trabalhos eventuais;  

c) A família é composta por crianças em idade escolar e/ou lactantes;  
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d) E quando a família é considerada mais vulnerável, em relação às famílias que vivem 

no mesmo território que outras (no caso dos ACSs).  

O último item é muito significativo, porque em uma situação em que não são 

observados casos que podem ser caracterizados como de extrema pobreza, ou pobreza, os 

ACSs entrevistados fazem sua orientação baseada em uma análise comparativa, que coloca 

a família em um nível de vulnerabilidade, “merecedora”, ou não, em seu território. Isso 

significa que uma família que precisa de transferência, mas se encontra em situação menos 

vulnerável que outros moradores de seu bairro, por exemplo, pode não ser orientada da 

maneira correta. Além disso, o status de empregado é frequentemente associado a não 

necessidade de recebimento do benefício de transferência, por estes agentes. Esta também 

é uma das características significativa da discricionariedade dos implementadores, uma vez 

que as normas para recebimento do PBF, por exemplo, não estão associadas à 

desemprego, mas renda, servindo o benefício na maioria dos casos como complementador 

da renda, ao passo que muitos beneficiários, de acordo com pesquisas recentes, fazem ao 

menos trabalhos eventuais. (CAMPELLO; NERI, 2013) 

Os agentes implementadores das entidades sociais não demonstraram nas 

entrevistas fazer esse tipo de seleção, pelo contrário, assim que os pais dos possíveis 

alunos/beneficiários procuram os serviços das entidades, os gestores verificam a 

necessidade de participação ou a participação em programas de transferência de renda.  

Alguns dos agentes entrevistados nas entidades, já foram responsáveis diretos pela 

indicação de famílias para recebimento de transferências, e parecem ter uma visão mais 

abrangente sobre quadros vulneráveis, por exemplo, que as dos ACS, que parecem 

associar com mais frequência vulnerabilidade à insuficiência de renda. 

Os ACS54 estão mais próximos das famílias, em termos da assistência como 

transferência, já que estes realizam visitas periódicas as famílias, e, hoje, realizam boa parte 

dos encaminhamentos para transferências de renda no território.  

Nas entrevistas foi possível perceber que os agentes implementadores das 

entidades sociais estão especialmente preocupados com a manutenção da transferência 

para as famílias que já recebem o benefício. Assim, se necessário fazem orientações para 

que as famílias não violem as condicionalidades e perguntam sobre o recadastramento, por 

exemplo. Alguns também apontaram que, o recorte em termos de renda estabelecido para 

PBF ainda é muito restrito e pode deixar famílias que também precisam, mas que tem 

                                                
54 Durante as entrevistas muitos ACSs apontaram a importância de, agora, já que isso passou a 
ocorrer recentemente, ter assistentes sociais dentro das equipes de ESF, já que antes era difícil lidar 
com os quadros da assistência sem esse apoio.  
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condições de pobreza e vulnerabilidade, associada a renda, minimamente aceitáveis, para 

fora do recebimento.   

Quando, e se, associado à um estigma, o recebimento da transferência de renda 

está relacionado a constrangimentos distintos daqueles que podem ser encontrados, 

quando são, em serviços de assistência, e mesmo dentro destes últimos, os estigmas 

podem ser diferentes, uma vez que fazer uso do Núcleos de Convivência do Idoso (NCI), 

por exemplo, não é o mesmo, ou não está associado ao mesmo tipo de vulnerabilidade que 

o uso de um abrigo para pessoas em situação de rua, ou acolhimento de mulheres e 

crianças em situação de violência. No caso da transferência de renda, a maioria das famílias 

entrevistadas não associou um sentimento de vergonha em relação ao recebimento, ao falar 

durante a entrevista, entretanto, na conversa com os agentes implementadores da saúde, 

por exemplo, foram percebidas determinadas colocações e manifestações de opinião, 

associadas à preconceitos, que poderiam gerar, por exemplo, sentimentos de vergonha pelo 

recebimento de ajuda financeira, dissociada de trabalho.  

Assim o preconceito, neste caso pareceu estar mais associado à postura dos 

agentes implementadores da saúde, que às famílias, ou agentes das entidades. Os gestores 

dos serviços da assistência entrevistados não demonstraram preconceito em relação às 

famílias que recebem o PBF, nem nas conversas, nem nas visitas realizadas.  

Ao mesmo tempo, algumas das beneficiárias entrevistadas mencionaram 

constrangimentos associados ao atendimento no CRAS e a retirada do benefício em casas 

lotéricas. No que se refere aos constrangimentos associados à retirada da transferência, em 

um dos casos, uma chefe de família mencionou a troca de lotéricas, ou de região para 

retirada do benefício, buscando evitar maus tratos no momento de saque. Apesar de não 

demonstrar nenhum constrangimento em relação ao recebimento no momento da entrevista, 

a entrevistada, disse se sentir desconfortável com a abordagem de determinados 

funcionários de lotéricas da sua região, no momento de retirada do benefício. Essa questão 

de alguma maneira foi parcialmente equacionada recentemente, uma vez que agora o 

benefício é transferido diretamente para a conta do beneficiário na CAIXA, se houver.   

Os agentes implementadores da saúde, colocaram com muita frequência que 

algumas famílias que recebem o benefício, entenda-se transferência de renda, não 

merecem ou não precisam do mesmo. Entretanto, como todos colocaram que as famílias 

atendidas na região são muito vulneráveis, foi pertinente indagar, o que a não necessidade 

ou merecimento significava. Percebeu-se assim que a não necessidade ou merecimento 

estava associada às posses, ou capital fixo de determinadas famílias. Neste momento várias 

histórias foram narradas, que envolviam inclusive os ACSs entrevistados. Por exemplo, o 

ACS 2 falou de um momento de sua vida em que se encontrava desempregado, e por isso, 
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se “inscreveu no CRAS” para tentar o recebimento de transferência de renda, o mesmo 

disse que não conseguiu, apesar de seu vizinho que tinha carro e uma casa para alugar ter 

recebido o benefício. Esse tipo de declaração foi feito em várias entrevistas, apesar de não 

haver questão específica no questionário base da entrevista relacionada ao “merecimento” 

ou necessidade de outras famílias e seu recebimento ilegal. 

Por meio de observação e de mais questionamentos foi possível perceber que estas 

“famílias irregulares” também eram compostas por quadros vulneráveis, ou seja, apesar de 

possuírem um capital fixo supostamente maior que o dos entrevistados, também eram 

trabalhadores eventuais e até mesmo trabalhadores de atividades de baixos salários e 

formação, que apesar de não se encontrarem em condição de pobreza ou pobreza extrema, 

estão vulneráveis a ela, uma vez que sua condição é vulnerável. 

Pode-se concluir que existe nestes casos uma perspectiva de ultra focalização, 

seleção dos mais vulneráveis entre os vulneráveis, e não perspectiva inclusiva. Ao mesmo 

tempo, existe também uma conotação moral associada aos pobres merecedores e não 

merecedores, associada, por exemplo, a perspectiva de futuro relacionada aos anos de 

estudos dos beneficiários e sua predisposição a voltar para a escola. Isso não foi verificado 

nas entrevistas com os agentes implementadores das entidades.  

O valor recebido por meio de transferência é utilizado pelas famílias entrevistadas 

para: 

a) Complementação da compra do mês 

b) Compra de roupas para as crianças da casa 

c) Compra de doces e outros artigos complementares (definir artigos complementares), 

que normalmente não entram no orçamento da família, já que a mesma prioriza 

produtos essenciais quando realiza suas compras.  

d) Reserva de emergência 

Nenhuma das famílias entrevistadas vive exclusivamente do benefício da 

transferência de renda, apesar de existirem famílias que não foram entrevistadas, segundo 

os ACSs, que se encontram nesta situação na região. Uma das entrevistadas destacou, ao 

falar do PBF: “ (...) este é um benefício que ajuda muito, mas eu não dependo dele, dependo 

do meu trabalho” (FAMÍLIA 3).  Assim, seus chefes de família, realizam trabalhos eventuais 

e/ou tem empregos fixos, entretanto, de baixa ou baixíssima remuneração (Até dois salários 

mínimos). Por isso, as declarações sobre o gasto da transferência de renda, e assim o lugar 

da assistência como transferência de renda, é de complementação da renda e ou reforço 

para o arranjo familiar, para a aquisição de artigos essenciais e outros artigos relacionados 

ao bem-estar destas famílias. Ao mesmo tempo, a assistência como transferência de renda 

é considerada por algumas famílias como reserva de emergência, ou seja, renda utilizada 
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em casos de hospitalização do chefe de família ou outros membros que contribuem na 

renda e hospitalização imediata de membros familiares. Além disso, no discurso de algumas 

famílias o PBF é descrito como uma oportunidade para os filhos, no sentido de ampliação de 

possibilidades.  

Os agentes implementadores das entidades visitadas consideram a transferência um 

aspecto essencial para permanência das crianças não só na escola, mas também nos 

serviços da assistência, que também trazem, segundo eles, o que também foi verificado 

neste trabalho, benefícios significativos para os quadros familiares.  

4.3.3  A Assistência como serviço 

 

Os serviços da assistência estão associados a condições de vulnerabilidade e riscos 

sociais, que incluem a “pobreza calculada”, associada às transferências de renda, mas não 

se limita a ela. Assim, uma criança, adolescente e adultos podem ser considerados 

vulneráveis, por meio da consideração de outras dimensões de necessidade, como discutido 

na seção sobre vulnerabilidade e pobreza, e assim “precisarem” de, ou ser encaminhados 

para, determinados serviços.  

Existe um esforço, específico, no sentido de integração da política que busca a 

associação de benefícios e/ou transferência à serviços da assistência para os beneficiários 

de ambas as políticas. Isso não significa que todos os beneficiários de serviços são, ou 

devem ser beneficiários de transferência de renda e vice-versa, mas que se busca esta 

integração, a fim de promover a proteção integral às vulnerabilidades pressupostas de 

famílias que estão em qualquer um dos dois tipos de políticas da assistência oferecidos no 

território. Assim, é possível perceber que para as entidades analisadas este é um aspecto 

muito importante, uma vez que existe uma preocupação, por exemplo, de orientadores 

socioeducativos e de gestores, e possível orientação, para percepção na comunidade de 

famílias que são beneficiárias de transferência, mas ainda não tem seus filhos nos serviços. 

Isso também é feito oficialmente dentro do SUAS.     

Assim como no caso da transferência de renda, as razões para busca dos serviços 

estão associadas ao encaminhamento dos agentes implementadores, uma vez que, no 

território avaliado existe muita frequência de agentes que um dia foram usuários da política 

de assistência ou que se encontram em famílias, estendidas, que ainda dependem de 

programas, serviços e/ou transferência, além de ser moradores do território onde atuam. 

Isso significa que as lógicas de encaminhamento e procura se associam e se misturam. Foi 

possível identificar que as famílias procuram o serviço ou são orientadas a fazê-lo, no 

território analisado: 
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a) Para que as crianças e adolescentes não fiquem sem “fazer nada”, “tirá-los 

da rua”, onde eles acreditam haver muitas situações que podem levar ao uso 

de drogas e vulnerabilidade a diversos tipos de violência;  

b) Para que os mesmos possam aprender coisas que não são aprendidas na 

escola e; 

c) Para que os beneficiários possam conseguir um emprego melhor (no caso 

dos adolescentes e adultos principalmente) Para que tenham 

“oportunidades”. 

As famílias entrevistadas eram todas beneficiárias de transferência e de serviços da 

assistência, entretanto, segundo os agentes implementadores, da saúde, e gestores das 

entidades entrevistados, a maioria, ou muitos, dos beneficiários de transferência ainda não 

conhecem ou não frequentam os serviços da assistência. Isso ocorre pois existe, e existiu 

um esforço no passado, principalmente por parte das entidades, para o cadastramento dos 

beneficiários de serviços na transferência, e hoje o Cadastro Único permite esta interação, 

dada a obrigatoriedade do registro dos usuários de serviços no mesmo, além dos 

beneficiários de transferências. Desde 2009 há o Protocolo de Gestão Integrada de 

Benefícios e Serviços55.  

Nas entrevistas, nenhuma família, segundo suas declarações, foi orientada no CRAS 

a procurar os serviços, ao fazer o cadastro para a transferência, apesar de todas possuírem 

filhos em idade para frequentar os serviços. A orientação normalmente veio de membros 

familiares, amigos e das próprias entidades, segundo as famílias entrevistadas.  

A identidade dos serviços, e sua eficiência, é bastante determinada pela identidade 

das entidades, como discutido na seção sobre as mesmas, e pelo território em que elas se 

encontram, inclusive segundo a perspectiva das famílias. Esta análise especifica não foi 

feita neste trabalho, mas percebeu-se que algumas famílias, trocaram de organização, com 

o mesmo serviço, dadas as percepções distintas dos serviços em entidades e bairros 

diferentes.  

Os serviços da assistência foram associados por algumas das famílias a 

oportunidades, em termos de melhoria para a vida de seus filhos e possibilidades de 

inserção no mercado de trabalho, apesar deste não ser o papel dos serviços. Muitas famílias 

associaram esta percepção a outros jovens da comunidade que também frequentaram estes 

serviços e hoje, na percepção destas famílias se destacam na comunidade, pois “souberam 

aproveitar” o que a entidade tinha a oferecer. Como foi destacado na análise das entidades 

e também pelas famílias, ao frequentar determinados serviços as crianças e jovens se 

                                                
55 O objetivo do protocolo é ”acordar procedimentos para a gestão integrada dos serviços, benefícios 
socioassistenciais e transferências de renda para o atendimento de indivíduos e de famílias 
beneficiárias do PBF, PETI, BPC e benefícios eventuais, no âmbito do SUAS”. (BRASIL, p.9) 
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associam a uma rede de oportunidades e podem ter contato não só com as atividades dos 

serviços, mas outras atividades oferecidas na entidade.  

Durante as conversas com os gestores e orientadores socioeducativos, agentes 

implementadores da política nas entidades, foi possível perceber que os serviços têm um 

papel muito importante no dia-a-dia dos alunos. Junto com a escola os serviços representam 

um espaço significativo de interação para seus beneficiários. Ao fazer parte dos serviços os 

beneficiários passam a poder participar de atividades que, poderiam não estar em seu 

horizonte de possibilidades imediatas. Essas atividades podem envolver aquelas realizadas 

dentro dos serviços específicos, ou outras que estão dentro das entidades e se tornam uma 

perspectiva para beneficiários dos serviços.   

Algumas famílias tiveram dificuldade de apontar a significância do serviço em seu 

quadro familiar, mas o associavam diversas vezes com a escola, cu como “parte” da escola 

e “dos estudos”.  Esse é um aspecto significativo da experiência dos pais, especialmente, 

porque no caso da SSM, por exemplo, a gestora do CCA mencionou a necessidade de 

convencimento da escola da necessidade do serviço na comunidade, uma vez que alguns 

professores da escola mais próxima estavam desencorajando a participação das crianças 

no serviço, dado o seu caráter menos disciplinar que o da escola.  

Esse não é o caso do CCA em todos os núcleos da entidade ou mesmo em todas as 

entidades, afinal momentos de parceria também foram explicitados pelos estores das duas 

entidades.  

Os serviços no território passam a fazer parte do conjunto de serviços e 

equipamentos públicos que estão na comunidade, e neste sentido, tanto na ACOMA, quanto 

na SSM a busca de parcerias é estabelecida.        
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5. CONCLUSÃO  

 

Este trabalho buscou apresentar os diferentes elementos e dimensões associadas as 

interações entre atores específicos para a implementação da política de assistência social 

no território do distrito do Jardim Ângela. Foram destacadas as implicações dos caminhos 

para a implementação adotados em São Paulo, dentro do marco da assistência como 

política pública, associada a direitos constitucionalmente estabelecidos e constrangimentos 

associados a dinâmicas e ao legado territorial.  

Após esta análise as principais reflexões e ponderações possíveis estão associadas 

à implementação da assistência no território analisado, as dinâmicas, interações e 

interpretações das normas da SMADS, no território, vinculadas às entidades 

socioassistenciais analisadas e suas estratégias de implementação,  e as interações entre 

as famílias e agentes implementadores das entidades socioassistenciais e outras 

instituições estatais e seus equipamentos no território, passando pelos significados da 

assistência em termos de transferência e serviços para essas famílias.  

A primeira reflexão importante refere-se à centralidade das entidades e dos ACS na 

instrução/encaminhamento das famílias para benefícios e serviços, no caso das entidades, 

da assistência social no território. Esse aspecto é central pois demonstra que o CRAS ainda 

não é a porta de entrada da assistência. O papel de “porta” ainda está muito concentrado 

em outros agentes que ainda tem mais capilaridade no território que este equipamento 

socioassistencial, apesar de sua ampliação recente. Nesse sentido é importante destacar 

que as entidades, além de estarem associadas a encaminhamentos para benefícios da 

assistência, constituem a porta de entrada na assistência em termos de serviços, pois o 

primeiro contato de todas as famílias entrevistadas com serviços socioassistenciais se 

iniciou nas entidades da comunidade.  

As famílias ainda buscam o CRAS principalmente ou majoritariamente para a 

obtenção de transferências de renda e lá, segundo as famílias entrevistadas, não são 

necessariamente encaminhadas para serviços, ou orientadas sobre eles, mas apenas fazem 

o cadastramento necessário para possível recebimento da transferência.  

As interações na implementação da assistência no território não passam apenas pelo 

CRAS e pelas entidades socioassistenciais, mas também por agentes implementadores 

associados a outras pastas em termos de políticas públicas. No caso do território analisado 

é destacado o papel dos ACS, não só no acompanhamento da condicionalidade associada à 

saúde das famílias beneficiárias da assistência, mas também no próprio encaminhamento 

para das mesmas para benefícios. Esses atores têm percepções distintas sobre a 

vulnerabilidade, a pobreza e a pertinência de diferentes aspectos da assistência no território, 
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de maneira que enxergam e transmitem experiências distintas sobre os elementos da 

assistência para as famílias.    

Nesse sentido notou-se que a assistência assume caminhos complexos no território 

e está permeada por interações entre atores distintos, que incluem agentes 

implementadores das entidades, mas também outros agentes vinculados a políticas de 

saúde e educação, por exemplo. Assim, esses agentes também assumem um papel 

importante no momento de implementação da política e na interpretação e compreensão da 

assistência, feita pelas famílias, no território, dadas as suas interações com as mesmas.  

As entidades socioassistenciais assumem papéis/identidades distintas no território, 

associadas as suas características únicas, sustentadas por seus distintos serviços e 

objetivos dentro da comunidade.  As entidades se diferenciam em sua combinação de 

serviços da assistência e de outros serviços, em microterritórios específicos, dados os seus 

quadros, e a adaptação e interpretação das normas da SMADS e de outras secretárias 

associadas a serviços que proveem na comunidade, pautadas pelo seu horizonte de 

atuação, ou seja, seus objetivos na comunidade. Essas características fazem com que as 

entidades assumam expertises distintas no território e até mesmo papéis, sendo que uma 

entidade pode ter forte tradição e atuação na defesa de direitos de jovens das periferias, 

enquanto outras podem ter, por exemplo, tradição na defesa de direitos de educação. 

A presença de outros serviços e projetos, além dos serviços da assistência nas 

entidades que proveem os mesmos, gera práticas, atividades e expertises de trabalho 

especificas em cada entidade, que são incorporadas aos serviços da assistência. Assim, se 

uma entidade possui, por exemplo, uma horta, atividades na mesma podem ou não, fazer 

parte das atividades realizadas por beneficiários nos serviços da assistência. Ao mesmo 

tempo, os serviços da assistência são, com frequência, o instrumento mais importante 

dessas entidades nas comunidades em que atuam, mas não são o único, outros serviços, 

projetos e elementos complementam sua atuação na comunidade.    

As conversas com os gestores e com as famílias, e as visitas às entidades e seus 

distintos serviços, permitiram fazer outras ponderações em relação em relação as mesmas. 

As entidades analisadas possuem uma agenda no território que é anterior ao marco recente 

da assistência social; nesse sentido, se adaptam às novas regras que surgem para a 

política, mas também incorporam as regras de maneira a acomodá-las no que elas já fazem. 

Assim, há seletividade, interpretações e adaptações dos normativos àquilo que já era 

realizado na entidade. Neste sentido a interação com a comunidade que é anterior a 

determinadas interações com o Estado, já determinou estratégias de implementação de 

serviços. É importante destacar que este não é caso para todas as entidades do território, 

mas das entidades analisadas de maneira mais apurada. 
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Igualmente essas entidades transmitem uma ideia de continuidade da “política de 

assistência”, em termos de serviços, nos territórios em que atuam, aos olhos das famílias 

que tem seus filhos em determinados serviços, ou que os frequentam, pois elas 

permanecem, e os “seus serviços” também, mesmo com mudanças macroestruturais 

associadas a maneira de implementação dos mesmos e as ideias que os permeiam.   

A consideração das percepções das famílias e interações com os agentes 

implementadores das entidades permitiram ponderações distintas em relação ao papel da 

assistência como benefício, no caso transferência de renda, e como serviço no território. 

Assim, a transferência de renda assume um papel complementar na renda das famílias 

entrevistadas, e segundo elas bastante significativo, uma vez que a situação de emprego 

dos entrevistados é bastante instável, e em alguns meses o recebimento do benefício é 

essencial. Assim, o caráter periódico do PBF foi especialmente destacado pelas famílias, 

uma vez que permite a segurança de que pelo menos o básico será garantido, se algum 

imprevisto ocorrer no mês. O serviço é mais amplamente associado com a possibilidade de 

afastamento das crianças e jovens de comunidade de situações de violência e drogas. Além 

disso algumas famílias também associam o serviço a perspectiva de oportunidades, para 

construção de redes e aprendizado.   

A interação das famílias com as entidades por meio dos serviços da assistência e 

outros serviços e projetos, determina uma relação próxima que faz com que a percepção 

dos serviços esteja bastante vinculada a perspectiva da atuação da entidade. Assim, se uma 

entidade é considerada ruim, seus serviços também serão vistos como negativos na 

comunidade.  

As famílias consideram os serviços e benefícios uma “ajuda” do governo, a 

percepção da política como um direito não aparece no discurso das mesmas no território 

analisado.     

Em termos de agenda de pesquisa, também existem aspectos significativos a serem 

destacados. Parece haver uma relação e implicações especificas associadas aos 

equipamentos públicos próximos dos serviços da assistência. As possibilidades de interação 

com os burocratas de equipamentos da saúde (postos de saúde) e da educação (escolas) 

no territótio analisado, geraram constrangimentos e possibilidades para os usuários dos 

serviços da assistência, como foi minimamente verificado neste trabalho.  

A assistência ainda parece estar muito associada aos corpos femininos e seu papel 

no ambiente familiar, assim, mesmo dentro da pequena amostra analisada neste trabalho 

percebeu-se que grande parte dos envolvidos com a assistência são mulheres, tanto em 

termos dos agentes implementadores, quanto dos representantes familiares. De qualquer 

maneira o papel feminino em dimensões distintas é bastante significativo nesta política.  
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Por fim, assim como merece destaque a centralidade da mulher, nesta política, 

também foi possível notar que com alguma frequência os beneficiários de transferência são 

famílias com quadros majoritariamente negros ou pardos. Nos serviços esse aspecto não é 

tão marcante.      
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ANEXOS 

   

Tabela de serviços da assistência social oferecidos no município de São Paulo   

SERVIÇO 
NUMERO DE 
SERVIÇOS 

VALOR MENSAL DE 
REPASSE 

Bagageiro 1  R$              24,857.20  

Casa Lar 1  R$              53,155.89  

Centro de Acolhida as pessoas em situação de rua 
- modalidade: adultos e especial para idosos 4  R$            429,417.95  

Centro de acolhida com inserção produtiva para 
adultos II por 24h 1  R$            114,819.98  

Centro de acolhida especial - Modalidade:  Centro 
de acolhida especial para famílias  1  R$              87,505.55  

Centro de acolhida especial para famílias e idosos 5  R$            474,633.44  

Centro de acolhida especial para mulheres 8  R$            787,727.96  

Centro de acolhida especial para pessoas em 
período de convalescença 2  R$            187,809.75  

Centro de acolhida para adultos I por 16h e II por 
24h 36  R$         3,847,441.56  

Centro de acolhida para adultos I por 16h para 
apoio à CAPE 1  R$              63,559.48  

Centro de acolhida para adultos II por 24h para 
mulheres com ou sem filhos preferencialmente 
mulheres imigrantes 1  R$            115,422.71  

Centro de acolhida para adultos II por 24h, com 
lavanderia e restaurante  1  R$            454,657.39  

Centro de acolhida para catadores 1  R$              36,106.37  

Centro de acolhida para gestantes, mães e bebês 1  R$            112,748.95  

Centro de acolhida para mulheres em situação de 
violência 5  R$            210,780.88  

Centro de acolhida para pessoas em situação de 
rua - Modalidade: Centro de acolhida especial para 
mulheres 1  R$            120,981.07  

Centro de capacitação técnica para adultos em 
situação de rua  1  R$              29,833.43  

Centro de defesa e de convivência da mulher 15  R$            488,978.66  

Centro de desenvolvimento social e produtivo para 
adolescentes, jovens e adultos - CEDESP  56  R$         5,074,196.75  
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Centro de referência do idoso - CRECI 1  R$              66,500.23  

Centro de referência e defesa da diversidade -  
CRD 1  R$              91,127.96  

Centro dia para idoso 6  R$            437,080.82  

Complexo de serviços à população em situação de 
rua 1  R$            684,361.32  

Espaço de convivência para adultos em situação 
de rua - TENDA 1  R$            131,648.04  

Espaço de convivência para crianças e 
adolescentes 1  R$              74,642.46  

Familia em foco 4  R$            334,425.61  

Instituição de longa permanência para idosos - ILPI  10  R$            974,592.75  

Medidas sócio educativas em meio aberto 62  R$         3,162,154.35  

Núcleo de apoio à inclusão social para pessoas 
com deficiência I de 0 a 6 anos e II de 7 a 14 anos 3  R$              81,313.21  

Núcleo de apoio à inclusão social para pessoas 
com deficiência II de 7 anos a 14 e III a partir de 15 
anos 34  R$         1,401,872.62  

Núcleo de convivência com restaurante comunitário 
para adultos em situação de rua 1  R$            137,327.63  

 Núcleo de convivência para adultos em situação 
de rua 10  R$         1,162,318.46  

Núcleo de proteção jurídico social e apoio 
psicológico 2  R$              67,093.92  

Núcleo de proteção jurídico social e apoio 
psicológico - NPJ 28  R$            769,339.08  

 Núcleo do imigrante 1  R$              78,968.24  

Proteção de ações integradas de economia 
solidária - Modalidade 1 e 2 - População de rua e 
juventude 2  R$            261,092.40  

Projeto especial autonomia em foco 2  R$            262,154.49  

República para adultos e idosos 7  R$              79,881.13  

República de jovens de 18 a 21 anos 4  R$            102,429.18  

Restaurante escola 1  R$              57,165.27  

SCFV -  Clube da turma 1  R$              49,505.65  

SCFV - Modalidade CCA: Centro para crianças e 
adolescentes 492  R$       21,636,220.18  

SCFV - Modalidade circo escola e social para 
crianças, adolescentes e jovens 6  R$            936,905.10  
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SCFV - Modalidade CJ: Centro para a juventude 
com atend. De adolescentes e jovens de 15 a 17 
anos e 11 meses e 15 a 23 anos e 11 meses 73  R$         2,738,367.27  

SCFV - Modalidade clube da turma idade de 6 a 17 
anos e 11 meses 3  R$            186,873.82  

SCFV - Modalidade convivendo e aprendendo com 
atendimento para crianças, adolescentes, jovens e 
idosos de 06 a 80 anos 1  R$            148,646.77  

SCFV - Modalidade: Núcleo de convivência de 
idosos 95  R$         2,150,871.94  

SCFV - Serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos - Modalidade centro de convivência 
intergeracional - CCINTER  2  R$            619,535.11  

Serviço de acolhimento para crianças e 
adolescentes 129  R$         9,297,926.37  

Serviço de acolhimento institucional para cianças e 
adolescentes para apoio à central de vagas da 
SMADS 6  R$            482,775.86  

Serviço de acolhimento institucional para jovens e 
adultos com deficiência - Modalidade residencial 
inclusa 8  R$         1,081,549.25  

Serviço de alimentação domiciliar para a pessoa 
idosa 1  R$              83,441.72  

Serviço de assistência social à família e proteção 
social básica no domicílio 64  R$         3,769,807.16  

Serviço de inclusão social e produtiva  2  R$              63,772.44  

Serviço de proteção jurídico social e apoio 
psicológico à crianças, adolescentes e jovens e 
famílias em situação de risco 1  R$              24,313.34  

Serviço de proteção social a crianças e 
adolescentes vítimas de violência 19  R$            760,791.11  

Serviço especializado de abordagem social ás 
pessoas em situação de rua e adultos 3  R$            207,000.57  

Serviço especializado de abordagem social às 
pessoas em situação de rua - Crianças, 
adolescentes e adultos 26  R$         2,240,886.20  
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Serviço especializado de abordagem social às 
pessoas em situação de rua - Modalidade de 
serviço de apoio a solicitação de atendimento à 
pessoa em situação de rua e apoio a emergência 1  R$            129,842.16  

Serviço especializado de abordagem social às 
pessoas na rua e em situação de rua que fazem 
uso das ruas para o consumo abusivo de 
substâncias psicoativas em cenas de uso - SEAS 
Modalidade 4 7  R$            570,876.59  

      

Totais  1264  R$       70,307,032.75  

Elaborada pela autora com dados do site institucional da SMADS, agosto de 2016.  

 

 

Tabela de percepção de vulnerabilidades nas macrorregiões do município de São 

Paulo 

Macrorregiõ
es  SAS  

IPVS -  
Grupo
s 5 e 6 

Domicílios 
particulare
s 
permanent
es 

Total de 
domicílio
s 
com 
renda 
per 
capita de 
até ½ 
salário 
mínimo 

Total de 
domicílio
s 
com 
renda 
per 
capita de 
até ¼ do 
salário 
mínimo 

Total de 
domicílio
s 
em 
situação 
de 
extrema 
pobreza 

Centro  Sé  960 178.278 5.669 1.265 488 

  

Leste 1  

Aricanduva-Formosa-
Carrão  1.569 85.188 7.252 1.264 297 

Mooca  1.023 117.818 4.974 840 220 

Penha  6.21 150.349 15.649 2.994 643 

Vila Prudente-
Sapopemba  16.484 165.163 22.568 4.876 951 

  

Leste 2 

Cidade Tiradentes  19.290 60.740 15.742 3.965 821 

Ermelino Matarazzo  6.015 62.696 9.232 1.889 367 

Guaianases  25.546 77.200 19.081 4.391 943 

Itaim Paulista  30.450 107.805 26.315 6.418 1.266 

Itaquera  18.659 155.863 25.882 5.469 1.318 

São Mateus  35.352 123.432 27.402 6.329 1.302 

São Miguel  26.401 107.773 24.514 5.864 1.380 

  

Norte 1 

 Jaçanã-Tremembé  16.836 84.936 13.45 2.748 502 

Santana-Tucuruvi  329 108.931 4.981 849 190 

Vila Maria-Vila 
Guilherme  7.697 92.897 10.572 2.004 461 

  

Norte 2  
Casa Verde-
Cachoeirinha  9.786 94.579 11.175 2.407 546 
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Freguesia-Brasilândia  22.454 122.120 20.31 4.382 801 

Perus  10.884 42.225 8.903 1.874 475 

Pirituba  14.082 133.198 18.926 3.78 1.035 

  

Oeste 

 Butantã  13.843 135.821 13.057 2.590 945 

Lapa  5.075 111.257 4.522 946 197 

Pinheiros  109 121.422 2.053 606 477 

  

Sul 1 

 Ipiranga  14.024 151.599 13.755 4.142 408 

Jabaquara  5.999 73.200 7.330 1.546 331 

Vila Mariana  447 135.921 2.174 505 261 

  

Sul 2 

 Campo Limpo  44.499 185.726 31.669 6.603 1.269 

Capela do Socorro  48.302 173.194 35.040 7.815 2.285 

Cidade Ademar  29.223 122.914 23.289 4.987 1.218 

M’Boi Mirim  59.257 169.509 35.592 7.553 1.670 

Parelheiros  18.838 39.49 12.097 2.873 1.763 

Santo Amaro  1.603 83.042 3.252 669 212 

  

  TOTAL GERAL  
511.24

6 3.574.286 476.427 102.828 25.042 

Elaborada pela autora com dados do Atlas Socioassistencial da cidade de São Paulo, 2015.  

 

 

 

 

Roteiro específico de questões para agentes das entidades  

 

1. Conte um pouco sobre a entidade em que você trabalha? 

2. A quanto tempo a entidade existe? 

3. A quanto tempo você trabalha nela? 

4. Qual o papel da entidade no território? 

5. Qual o papel dos serviços da assistência social no trabalho da entidade? 

6. Conte um pouco sobre o seu trabalho dentro da entidade? 

7. Quais são as suas principais responsabilidades? 

8. Quais são os principais desafios? 

9. Você mora no bairro? 

10. Você já frequentou a entidade como usuário (a) /beneficiário (a)? 

11. Você tem filhos nos serviços da entidade?   

12. Quantas pessoas trabalham com você? 

13. Você já trabalhou em um serviço ou outros serviços?  

14. Qual é o principal público deste serviço?  

15. Você já recebeu algum beneficio de transferência de renda do governo?  
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16. Que tipo de serviços (direcionamento, princípios norteadores, foco de atuação, etc.) 

você acredita que as entidades que atuam na área da assistência social estão 

prestando no território? 

17. Você considera que as características destes serviços mudaram ao longo do tempo? 

De que maneira? 

18. Para você, quais são as implicações de os serviços socioassistenciais da política 

pública de assistência social serem compartilhados entre o Estado e entidades?  

19. Em que áreas e tipo de serviços você considera que as entidades sejam mais 

relevantes na política? Por quê? 

20. Que tipos de famílias, você encaminha para o CRAS? 

 

Roteiro específico de questões para os ACS 

 

1. Qual a sua idade? 

2. Há quanto tempo você realiza esse trabalho? 

3. Quantas famílias você atende por mês? 

4. Qual o perfil das famílias que você atende? 

5. Como são as suas visitas as famílias? 

6. O que você faz com não está realizando visitas? 

7. Elas recebem benefícios de transferência de renda? 

8. Se feito, que tipo de acompanhamento é realizado com beneficiários de transferência 

de renda? 

9. Você tem alguma dificuldade na realização destes acompanhamentos? 

10. Elas participam de alguma entidade no território? Como?  

11. Você já recebeu ou recebe algum benefício de transferência de renda? 

12. Você tem filhos? Seus filhos frequentam serviços nas entidades do bairro ou 

próximas à ele? 

13. Você já frequentou algum serviço nas entidades do território? 

14. Que tipos de famílias, você encaminha para o CRAS? 

 

ROTEIRO BASE PREENCHIDO APÓS CONVERSA COM OS MORADORES DO JARDIM 

HORIZONTE AZUL E DISTRITO DO JARDIM ANGELA  

Esse se trata de um roteiro base de preenchimento do entrevistador, uma vez que as 

perguntas eram feitas de maneira mais fluída já que foram realizadas conversas com as 

famílias.  
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DADOS PESSOAIS 

 

1.  Idade: ______________ 

 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

 

2. Orientação Sexual: ( ) Homossexual , ( ) Bissexual, ( ) Travesti, ( ) Transexual ( ) 

Transgênero e ( ) Heterossexual.  

 

3. Estado Civil 

( ) Solteiro 

( ) Casado 

( ) Viúvo 

( ) Divorciado / Separado 

( ) União Estável 

( ) Separado não judicialmente 

 

4. Etnia: Branco ( ) Negro ( ) Indígena ( ) Pardo ( ) Mulato ( ) Amarelo ( ) 

 

5. Onde você nasceu? 

________________________________________ 

 

ESCOLARIDADE 

 

6. Onde você concluiu o Ensino Fundamental? 

 ( ) Escola Pública  ( ) Escola Particular  

Se particular:  ( ) Sem bolsa ( ) Com bolsa 

 

7. Onde você concluiu o Ensino Médio? 

 ( ) Escola Pública   

( ) Escola Particular  

Se particular: ( ) Com bolsa de estudos integral ( ) Com bolsa de estudos parcial  

( ) Sem bolsa 

 

8. Escolaridade do (a): 
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Pai  

( ) Não estudou; 

( ) Da 1ª a 4ª série do ensino fundamental (antigo primário) 

( ) Da 5ª a 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio) 

( ) Ensino médio (2° grau) incompleto 

( ) Ensino médio (2° grau) completo 

( ) Ensino superior incompleto 

( ) Ensino superior completo 

( ) Pós-Graduação 

 

Mãe  

( ) Não estudou; 

( ) Da 1ª a 4ª série do ensino fundamental (antigo primário) 

( ) Da 5ª a 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio) 

( ) Ensino médio (2° grau) incompleto 

( ) Ensino médio (2° grau) completo 

( ) Ensino superior incompleto 

( ) Ensino superior completo 

( ) Pós-Graduação 

 

Companheiro (a) 

 

( ) Não estudou; 

( ) Da 1ª a 4ª série do ensino fundamental (antigo primário) 

( ) Da 5ª a 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio) 

( ) Ensino médio (2° grau) incompleto 

( ) Ensino médio (2° grau) completo 

( ) Ensino superior incompleto 

( ) Ensino superior completo 

( ) Pós-Graduação 

 

9. Há alguém na sua casa, com 15 anos ou mais, incapaz de ler ou escrever um bilhete 

simples? 

( ) não ( )sim. Quantos?________________ Idade: ______________ 

 

10. Assinale o motivo pelo qual alguma criança em sua casa não frequenta a Associação: 
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( ) falta de vagas 

( ) desinteresse 

( ) todas as crianças na minha casa frequentam a Associação 

( ) outros. 

________________________________________________________________________ 

 

11. Há alguma criança de 7 a 14 anos, na sua casa, que não frequenta a escola (ensino 

fundamental)? 

( ) não ( )sim. Quantas?________________ Idade: ______________ 

 

12. Há na sua casa alguma criança menor de 16 anos que trabalha? 

( ) não ( )sim. Quantos?________________ Idade: ______________ 

 

RENDA E EMPREGO 

 

13. Qual a sua ocupação? 

________________________________________ 

 

14. Onde você trabalha (localização)? 

___________________________________________ 

 

15. Quantas vezes por semana? 

_________________________________________ 

 

16. Que horas sai de casa e volta para casa? 

Sai: 

 ( )4:00  ( )5:00  ( )6:00  ( )7:00  ( )8:00  ( )9:00  outros:_____ 

 

Chega em casa: 

( )17:00  ( )18:00  ( )19:00  ( )20:00  ( )21:00  ( )22:00 outros:_____ 

 

17. Quanto tempo leva para chegar ao trabalho? 

( ) até 30 min ( ) 1 hora ( ) de 1 a 2 horas ( ) mais de 2 horas 

 

18. Qual o principal meio de transporte que você utiliza para chegar ao trabalho? 

( ) à pé, carona, bicicleta; ( ) Transporte coletivo; ( ) Transporte próprio (carro/moto). 
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19. Qual é a sua participação na vida econômica de sua família? 

( ) Você não trabalha e seus gastos são custeados; 

( ) Você trabalha e é independente financeiramente; 

( ) Você trabalha, mas não é independente financeiramente; 

( ) Você trabalha e é responsável pelo sustento da família; 

 

 

20. Onde e como você mora atualmente? 

( ) Em casa ou apartamento com família; 

( ) Em casa ou apartamento sozinho (a); 

( ) Em quarto ou cômodo alugado, sozinho (a); 

( ) Em casa de outros familiares; 

( ) Em casa de amigos; 

( ) Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, república; 

 ( ) Outra situação ___________________________ 

 

21. Qual a sua renda bruta: 

  

( ) Até 02 salários mínimos; 

( ) De 02 a 04 salários mínimos; 

( ) Superior a 05 salários mínimos. 

 

22. Quantas pessoas em sua casa trabalham? 

número______ 

 

23. Qual a renda bruta mensal da sua casa? 

( ) Até 02 salários mínimos; 

( ) De 02 a 04 salários mínimos; 

( ) Superior a 05 salários mínimos. 

 

24. Alguém na sua casa recebe algum benefício do INSS (aposentadoria, seguro 

desemprego, etc...)? 

( ) sim. Quantos? _____________ ( ) não 

 

HABITAÇÃO 
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25. Quem mora com você? 

( ) Moro sozinho; 

( ) Filhos; 

( ) Moro com Pai; 

( ) Irmãos; 

( ) Moro com Mãe; 

( ) Outros parentes; 

( ) Esposa, marido, companheiro (a); 

( ) Amigos ou colegas; 

 

26. Quantas pessoas moram com você? 

a) Uma ( ) 

b) Duas ( ) 

c) Três ( ) 

d) Quatro ( ) 

e) Cinco ( ) 

f) Mais de Cinco ( ) 

 

27. É praticada alguma religião na família? ( ) não ( ) sim 

Qual:____________________ 

 

28. Qual o número de adultos (14 anos completos ou mais) e crianças (até 14 anos 

incompletos) na casa? 

adultos_________ crianças____________ 

 

29. De que Estado do Brasil você migrou? Já morou em outro lugar que não seja São Paulo 

(fora a sua 

cidade natal)? 

__________________________________________________________________________

______ 

 

30. Quais destes recursos você tem na sua casa? 

( ) Água tratada 

( ) luz 

( ) banheiro 
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( ) rede de esgoto 

 

31. Quais destes bens você tem na sua casa? 

( ) geladeira ( ) freezer ( ) carro ( ) rádio ( ) aparelho de som 

( ) telefone ( ) maq. lavar roupas ( ) fogão ( ) microondas ( ) moto 

( ) celular ( ) vídeo cassete ( ) tanquinho ( ) televisão 

 

32. A casa em que você mora é: 

( ) cedida 

( ) própria 

( ) alugada 

 

33. Quantos cômodos a sua casa tem? _________________ 

 

 ASSISTENCIA SOCIAL 

 

34. Seus filhos ou você frequentam (a) a Entidade mais próxima (ou outra ONG)? 

( ) não ( )sim. Quantos?________________ Idade: ______________ 

 

35. Desde que idade? _______________________ 

 

36. Você se sente tranquilo (a) com os seus filos frequentando o OSEM? Porquê? 

 

37. Qual a importância dos serviços da assistência para a sua família (ou do CCA, CJ, 

CEDESP)?  

 

38. Se seus filhos não frequentassem a associação, onde estariam/ficariam durante a 

semana?  

 

39. Você recebe algum benefício de transferência de renda? 

 

40. Você já recebeu algum outro benefício de transferência de renda (de assistência 

social)? 

( ) não ( )sim. Qual?________________  

 

41. O benefício de transferência de renda faz diferença na sua renda mensal? Como? 
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42. Como você ficou sabendo dos benefícios e dos serviços da assistência? 

 

43. Como foi o seu atendimento no CRAS  

 

44. Esses benefícios e serviços são importantes para você e para a sua comunidade? Se 

sim, porquê? 

 

LAZER E CULTURA 

 

45. Quais dos seguintes espaços culturais você costuma frequentar na Entidade? 

( ) biblioteca 

( ) teatro 

( ) quadra de esportes 

( ) festas 

( ) parquinho 

( ) 

outros:____________________________________________________________________

___ 

 

46. Além do que é oferecido pela Associação, você utiliza regularmente outro tipo de lazer? 

( ) sim ( ) não 

 

47. Você já frequentou algum curso de formação cultural (dança, teatro, etc.) na Entidade? 

( ) sim ( ) não. Motivo:___________________________________________ 

 

48. Você trabalha ou tem algum parente trabalhando na Entidade? 

( ) sim ( ) não ( ) trabalhou 

49. Em caso afirmativo, tem alguma criança sua ou de parentes atendida pela Entidade? 

( ) sim ( ) não 

 

CIDADANIA 

50. Você presta (ou já prestou) algum serviço, sem remuneração, em organizações de 

caridade ou 

religiosas? 

( ) não ( ) sim. Onde?_______________________________________________________ 

 

SAÚDE 
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51. Tem filhos que nasceram na UBS local? 

( ) sim ( ) não 

 

52. Existe algum vício na família?  

 

53. Qual (Quais) do (s) seguinte (s) vícios estão presentes na sua família? 

( ) álcool 

( ) drogas 

( ) fumo 

( ) nenhum  

( )jogo 

 

54. Existe em seu grupo familiar algum membro portador de doença física ou mental que 

necessite de acompanhamento terapêutico sistemático?  

( ) Não; ( ) Sim: Quem? ___________________________ Qual doença? 

_______________________ 

 

SEGURANÇA 

 

55. Você sente medo de andar sozinho à noite pela comunidade e seus arredores? 

( )sim ( )não 

 

56. Na sua casa há alguém que tenha sido vítima de crime, neste ano ou no ano passado, 

nos arredores da 

comunidade? 

( )sim ( ) não 

__________________________________________________________________________

_____ 

 

 

57. Na sua opinião qual o principal problema da sua comunidade? *resposta espontânea 

__________________________________________________________________________

______ 

 

58. Você é feliz vivendo na comunidade? 

( )sim ( ) não 
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59. Você já sofreu algum tipo de violência? 

( ) em casa ( ) na rua ( )na escola ( ) outros  

60. Quem foi o perpetrador da violência? 

______________________________________  

 


