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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar as dificuldades da articulação em rede 
enfrentadas pelas assistentes sociais no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 
de um município dos Campo Gerais. Identificar as dificuldades existentes no processo de 
articulação da rede bem como a importância de uma articulação completa e conectada com 
todos os serviços para garantir uma proteção completa as famílias e usuários que se 
encontram em situação de vulnerabilidade por conta de situações adversas. O projeto foi 
desenvolvido com base no conhecimento adquirido através do estágio realizado na instituição. 
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica documental juntamente com a observação 
participante. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa se fez necessária para refletir sobre a atuação do Serviço 

Social enquanto profissão inscrita no contexto do Centro de Referência da 

Assistência Social, a partir da experiência do trabalho em rede, remetendo a 

uma reflexão sobre a Política de Assistência Social em sua historicidade, como 

também, o lugar que o trabalho em rede tem ocupado na efetivação dessa 

Política, a partir da prática dos assistentes sociais. 

A pesquisa tem caráter exploratório, para a realização foi pesquisado 

artigos que trouxessem  em sua temática o trabalha em rede, dessa forma a 

pesquisa foi feita a partir do portal CAPES e Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) por meio das palavras-chaves: redes socioassistenciais, articulação 

em rede, CRAS, serviço social. Para seleção dos artigos realizou-se, 

primeiramente, a leitura dos resumos das publicações selecionadas com o 

objetivo de refinar a amostra por meio de critérios de inclusão e exclusão. A 

avaliação crítica dos artigos consistiu na leitura integral dos mesmos. 

De forma complementar, também foi utilizado documentos como a 

“Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais”, Política Nacional da 

Assistência Social e a Cartilha do CFESS “Parâmetros para Atuação de 

Assistentes Sociais na Política de Assistência Social”. 
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O artigo também foi desenvolvido com base no conhecimento e 

experiências adquiridas através do estágio realizado em um CRAS de um 

município pequeno dos Campos Gerais. 

Para entender mais sobre as dificuldades, foi enviado para as 

assistentes sociais, um questionário com as seguintes perguntas: “quais são as 

principais dificuldades que as profissionais encontram ao tentar realizar a 

articulação com a rede?”, e, “quais consequências a falta de articulação 

acarreta para o CRAS?” 

Para compor a pesquisa, foi analisado, através dos relatórios, os 

atendimentos que foram encaminhados pelas assistentes sociais do CRAS 

para as demais instituições vinculadas e não tiveram respaldos. 

2 POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Para compreender melhor sobre a rede socioassistencial, se faz 

necessário refletir sobre a Política de Assistência Social em sua historicidade. 

A assistência social adquiriu o seu estatuto de direito, em 1988, com a 

promulgação da Constituição Federal no Brasil, ganhando legitimidade como 

um dos tripés da política de seguridade social. 

Em 1993, foi sancionada a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

Lei 8.742/93 que dispõe sobre os objetivos, princípios e diretrizes, a 

organização e gestão, as prestações e o financiamento da assistência social. A 

LOAS concretiza a assistência social da CF 88, definindo-a como direito do 

cidadão e dever do Estado. 

Em 2004, a IV Conferência de Assistência Social apresentou críticas, 

mas também apontou rumos, como o rompimento com o modelo 

assistencialista, e reimplantação do modelo socioassistencial através do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), através dela, constatou-se a 

necessidade de uma política de assistência social que compreendesse todo o 

país com a formação de um sistema integrado de serviços socioassistenciais. A 

partir disso firmou-se a criação de uma rede de serviços de assistência, o 

SUAS e da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a qual busca 

compreender as demandas presentes na sociedade no que diz respeito às 



 

responsabilidades políticas, tornando clara suas diretrizes na execução da 

assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado. 

A Proteção Social Básica tem como objetivo “prevenir situações de 

riscos por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários” enquanto que a Proteção 

Social Especial refere-se às ações voltadas para o enfrentamento de situações 

de risco e violação de direitos (PNAS 2004, p. 27). 

As ações da proteção social básica destinam-se para as famílias, 

potencializando o acesso aos benefícios sociais, tais como os benefícios de 

transferência de renda, os eventuais e o benefício de prestação continuada e 

aos serviços de outras políticas públicas. São executadas através do Centro de 

Referência Assistência Social – CRAS, ou através de outras unidades básicas 

e públicas da Assistência Social e indiretamente através de entidades e 

organizações da área de abrangência do CRAS (PNAS, 2004, p.29). 

O CRAS necessita de uma equipe técnica básica formada por 

coordenação, assistente social e psicólogo, os quais trabalham com famílias na 

perspectiva do fortalecimento do vínculo familiar e comunitário. É partindo 

disso, que adentramos para a rede de serviços socioassistenciais do território e 

das redes de atendimento das outras políticas, facilitando, de acordo com a 

PNAS, 

[...] desenvolvimento de ações intersetoriais que visem a 
sustentabilidade, de forma a romper com o ciclo reprodução 
intergeracional do processo de exclusão social, e evitar que estas 
famílias e indivíduos tenham seus direitos violados, recaindo em 
situações de vulnerabilidade e risco (BRASIL, 2004, p.29) 

 

A articulação se faz presente entre as diretrizes do trabalho 

desenvolvido pelo programa com as famílias, que prima pela potencialização 

do acesso aos serviços e o acesso aos direitos através da articulação e 

encaminhamento de famílias e indivíduos para a rede de serviços 

socioassistenciais básicos e especiais e para o acesso aos serviços das outras 

políticas públicas (BRASIL, 2005, p.15). 

É por meio da ação articulada que é possível responder a 

complexidade das necessidades e dos problemas trazidos pela situação de 

pobreza e desigualdade que os assistentes sociais enfrentam no dia-a-dia dos 



 

CRAS. O trabalho em rede, reconhecido pelo SUAS como uma nova forma de 

gestão social, tem a perspectiva de redimensionar as intervenções específicas, 

ampliando o padrão de qualidade e a efetividade das ações desenvolvidas. 

3 O SERVIÇO SOCIAL E A EXPERIÊNCIA DO TRABALHO EM REDE NO 

CRAS 

Para este artigo foram analisados artigos científicos que atendessem 

aos critérios da temática do trabalho em rede. Para facilitar a análise e 

apresentação dos resultados, elaborou-se um documento no Word, o qual foi 

encaminhado via e-mail para as três assistentes sociais do CRAS, também foi 

estabelecido o tempo de uma semana para o retorno, desses enviados, todos 

foram retornados, dentro da data proposta. 

O termo rede, expressa um sentido instrumental, reflete em um modo 

de funcionamento onde as partes que a compõem se articulam. Segundo 

Carvalho (2012, p.15) “para efetivar a chamada interdisciplinaridade é 

fundamental para qualquer profissão ater-se para o fato de que não se 

encontra isolada de outras profissões, além disso, ter a plena consciência de 

que para bem interagir com as mesmas, é sempre necessário saber definir e 

ser competente em seu campo”. 

No SUAS, essa estratégia do trabalho em rede é dada pela 

necessidade de se estabelecer formas de articulação que possibilitem 

potencializar e qualificar serviços que estão disponíveis no território. 

No CRAS onde a pesquisa foi realizada, as assistentes sociais, como 

profissionais da equipe, têm manifestado algumas dificuldades com a execução 

desse trabalho, 

As principais dificuldades perpassam pela falta de diálogo entre as 
políticas públicas. Quando enviamos um encaminhamento, 
dificilmente recebemos a contrarreferência do caso encaminhado, 
isso faz com que a família passe por vários equipamentos e precise 
relatar diversas vezes a mesma situação, sem a sua resolutividade e 
desta forma os processos de trabalho se tornam fragmentados. 
(Assistente Social - CRAS) 

 

Para as profissionais, a falta de compreensão e diálogo entre os 

equipamentos, sobre o seu próprio papel, são dificuldades recorrentes, que 

tornam a articulação um desafio diário. A assistente social aponta que, “na rede 



 

socioassistencial, a Assistência Social deve resolver tudo, especialmente 

quando falamos de CRAS, onde todos os encaminhamentos que não se sabe 

ao certo de quem é, julga-se que seja do CRAS”. Partindo dessa fala, fica 

evidente que a falta da articulação com a rede, acaba acarretando uma 

sobrecarga de trabalho, prejudicando assim, a vida dos usuários, considerando 

que a demanda é muito grande e as profissionais acabam não dando conta de 

atender a todos de forma efetiva, das profissionais e do desenvolvimento do 

CRAS. 

Como forma de superar o desafio da articulação do trabalho com as 

redes socioassistenciais, a assistente social ressalta,  

 

[...] necessidade de se trabalhar de forma mais efetiva a importância 
da intersetorialidade, para que se possa promover mais debates e 
reflexões acerca do assunto, e assim, se criem instrumentais efetivos 
para os técnicos e instrumentos de monitoramento e avaliação para 
que a vigilância socioassistencial seja realmente efetiva para propor 
novas intervenções no trabalho em rede conforme a realidade local. 
(Assistente Social - CRAS) 

Complementando a fala da assistente social, a Cartilha do CFESS 

ressalta: 

[...] para responder às demandas, será importante articular ações 
existentes nas regiões, nas comunidades, através da 
intersetorialidade, potencializando parcerias, articulando ações que 
complementem nossa intervenção. O trabalho do Centro de 
Referência em Assistência Social - CRAS, organizado dentro de uma 
lógica de trabalho em rede, articulado, permanente e não ocasional, 
no reconhecimento da realidade local, na sua complexidade, tem 
possibilidades de alterar o que está posto e, para isso, deve se 
articular a outros serviços. (CFESS, 2007, p. 22) 

De forma geral, pode-se identificar que a maior dificuldade em realizar 

a articulação com a rede, é a falta de diálogo entre as equipes, o não 

reconhecimento, por parte de alguns profissionais, da importância sobre o 

trabalho em rede, ou até mesmo a dificuldade de realizar a práxis profissional, 

considerando que, para muitos profissionais na prática a teoria é outra. No 

entanto, na ótica marxista elas são duas unidades de contrário que apesar de 

possuírem autonomia, se completam se questionam e se superam. 

Enfrentar os desafios que o trabalho em rede sugere é sobretudo ter 

clareza dos princípios e diretrizes que fundamentam o projeto ético-político da 

profissão. No entanto, o que é observado, são profissionais que se encontram 



 

ainda sem condições objetivas de desenvolver uma prática profissional nesta 

perspectiva crítica, permanecendo, na maioria das vezes, no imediatismo das 

demandas apresentadas no cotidiano.   

O serviço social tem se destacado na divisão social-técnica do trabalho 

como uma profissão qualificada para desenvolver ações que potencializam a 

capacidade dos indivíduos em se organizar e se articular para a conquista de 

direitos. O trabalho em rede segue essa ideia, porém, como uma estratégia de 

gestão social que se habilita como um instrumento de trabalho, não se reduz 

apenas à articulação, mas necessita de conhecimentos específicos para a sua 

consolidação. 

 

4. CONCLUSÃO  

Do exposto, compreende que a implantação do SUAS e, 

particularmente a inserção dos CRAS, por meio do trabalho em rede, trouxe um 

enorme avanço tanto para a implementação dos princípios e diretrizes da 

LOAS, como para a afirmação e expansão desta política que agora passa a ser 

implementada em unidades próprias, com atribuições definidas e reguladas e 

cujo espaço passa a se constituir em referência às famílias vulneráveis no 

campo da Assistência Social. 

Nesse contexto o assistente social tem se qualificado como o 

profissional que enfrenta os desafios que o trabalho em rede sugere, bem 

como também se empenha a atender para além das demandas que se dizem 

respeito ao CRAS. 
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