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Resumo: Pretende-se com esse relato profissional, através das novas mudanças na 

Assistência Social, descrever a implantação do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) do município de Mercedes no Paraná, juntamente as novas exigências da Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), através da Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, relatando como os serviços são oferecidos e como foram aceitos pela 

comunidade local e as dificuldades encontradas através do Estado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A Assistência Social ganhou lugar de destaque após a Constituição 

Federal (C.F) de 1988, fazendo parte do tripé da Seguridade Social como 

direito do cidadão, ao lado da saúde e previdência social. Em 1993, dando 

prosseguimento aos preceitos da C.F, a Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS) vem pautar os direitos do cidadão (PNAS, 2004).  

 Após uma década da promulgação da LOAS, a IV Conferência Nacional 

de Assistência Social marcou a construção e implementação do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS). Esse ato, resultado de conquistas, veio efetivar 

a Assistência como política pública de fato, como direito do cidadão e como 

responsabilidade do Estado (PNAS, 2004). 

 Em 2004, configurou-se a Política Nacional de Assistência Social, e 

juntamente a isso a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome (MDS). Este novo órgão implantado pelo governo ficou no 

controle das políticas de assistência social, transferência de renda, alimentos e 

nutricional. Já em 2005 implantou-se o SUAS, que mudou consideravelmente a 

forma de financiamento e de gestão da Assistência Social nos Estados, 

Municípios e Distrito Federal. 

 O desafio de combater a questão social, com a descentralização dos 

serviços para os estados e municípios, foi selada com a implantação do SUAS, 

pois o mesmo tem seu foco nas matrizes estruturantes da família, com modelo 
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descentralizado, participativo e democrático. O SUAS tem a mesma 

organização em todo o país, com uma nova metodologia de serviços e 

projetos, passando os benefícios da Assistência Social, a serem definidos por 

níveis de Proteção Social Básica, e Proteção Social Especial (PNAS, 2004). 

 A partir disso, no presente trabalho destacaremos somente a Proteção 

Social Básica, que tem por objetivos prevenir situações de risco, por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. Destina-se a população em vulnerabilidade social, através de 

desenvolvimento de programas e projetos que visem superar a vulnerabilidade 

apresentada, como oferecer serviços as pessoas com deficiência e sua família, 

e articula os benefícios eventuais dentro dos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS). 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE 

MERCEDES 

 Os serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica, 

devem ser articulados com as demais políticas e devem dar sustento ao 

protagonismo das famílias para superar sua condição de vulnerabilidade social, 

sendo estas executadas nos CRAS. O mesmo Centro é também chamado 

como “Casa da Família”, e é responsável pela oferta do Programa de Atenção 

Integral a Família – PAIF. (Brasil, 2009). 

 
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF 
consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com 
a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a 
ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos 
e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de 
ações de caráter preventivo, protetivo e proativo [...] (BRASIL, 2009, 
p. 6). 

 

 Todos os serviços da proteção social básica devem ser articulados ao 

Paif e referenciados ao CRAS. “O referenciamento dos serviços 

socioassistenciais de proteção social básica ao CRAS possibilita a organização 



 

e hierarquização da rede socioassistencial no território, cumprindo a diretriz de 

descentralização da política de Assistência Social (Brasil, 2009, p. 6). 

O município, conta atualmente com uma população de 5.040 habitantes 

(IBGE 2010). A agricultura constitui-se base da economia local, onde 

predominantemente prevalecem as pequenas propriedades rurais. Desta 

população apresentada, 637 famílias estão cadastradas no Cadastro Único 

para Programas Sociais. 

 Além disso, o município de Mercedes faz fronteira com o Paraguai, e 

como todos os municípios que apresentam esta localização geográfica, 

enfrenta problemas de brasiguaios e mesmo paraguaios que migram para o 

município e que passam a utilizar dos serviços disponíveis. A grande maioria 

destas famílias procura a Assistência Social e como são famílias que se 

encontram em grande vulnerabilidade e risco social, acabam usufruindo de 

benefícios desta área, aumentando ainda mais a demanda da Assistência 

Social deste município. 

 O CRAS no município foi implantado no dia 1 de Abril de 2007, anterior a 

isso as atividades estavam concentradas de forma focalizadas e emergenciais, 

com falta de espaço adequado e equipe técnica bastante reduzida. O município 

contava com apenas uma Assistente Social e uma auxiliar de setor 

administrativo e com o operador do Programa de transferência de renda, o 

Bolsa Família. 

  Com a implantação do CRAS, o mesmo teve suas atividades iniciadas 

em um espaço alugado, contando ainda, com a equipe mínima de referência, 

sendo uma Assistente Social, uma Psicóloga uma estagiária de Serviço Social 

e um operador de Programa Bolsa Família. 

Para dar início aos seus trabalhos, o CRAS efetivou-se como referência 

de garantia de direitos para a população através dos seus projetos e sua 

metodologia pautada no atendimento e fortalecimento da família. As atividades 

assim foram iniciadas por intermédio da divulgação serviços que seriam 

prestados a comunidade, através de campanhas, reuniões técnicas, conversa 

com os conselhos de direitos, escolas, entre outros setores da municipalidade. 

 Com um trabalho focalizado, o CRAS passou a ser um local de destaque 

para as famílias que dele necessitam. Um dos carros chefe tem sido a Semana 



 

Municipal Anti Drogas, que envolve as Secretarias Municipais de Assistência 

Social, Secretaria de Esporte e Secretaria de Educação e Cultura, focando no 

envolvimento da família junto ao jovem para as questões sobre as drogas. Esta 

é uma atividade que tem acontecido desde a implantação do CRAS. 

 Outra atividade proposta à comunidade foi à busca ativa dos idosos 

beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Foram 

desenvolvidas visitas in loco no sentido de identificar as famílias e, sem 

seguida, as mesmas foram chamadas para uma reunião, com o objetivo de 

propor atividades que buscassem retirá-los do isolamento e, assim, promover 

algo que desperte o “saber fazer, com destaque para suas qualidades e auto-

estima. Outro projeto que teve início após a implantação do CRAS foi com 

um grupo originário de famílias que possuem pessoa com deficiência. O 

trabalho de formação do grupo foi através de busca ativa na residência da 

família, por listagens dos beneficiários do BPC do município e listagem 

repassadas pelas agentes comunitárias de saúde, sendo o projeto chamado de 

“Talentos Especiais em Ação”. O grupo reúne-se semanalmente para realizar 

atividades manuais e participar do grupo de fortalecimento de vínculos onde 

são instigados a falar sobre vários assuntos dos quais são fundamentais para o 

seu convívio familiar e comunitário.  

 Trabalhos também foram realizados com as famílias beneficiárias do 

Programa de Cesta Básica e do Programa Bolsa Família e Peti como oficinas 

de Crochê, curso de almofadas e caixas de presentes. 

 

2.2 O CRAS DO MUNICÍPIO DE MERCEDES APÓS A TIPIFICAÇAO 

NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 

 Em 2009, com a criação da Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, obtivemos ainda mais avanços para o trabalho das equipes 

técnicas da área da assistência social. Pois se deu destaque para a 

estruturação dos serviços, identificando seus objetivos, suas necessidades, 

público alvo, espaço físico, tudo articulados para que o usuário reconheça os 

seus direitos. 

 Sendo assim, com esse documento em mãos, o primeiro problema 

enfrentado pela equipe do CRAS, era o espaço inadequado para desenvolver 



 

as atividades, como também para receber as famílias usuárias dos serviços. 

Por se tratar de espaço alugado, sem muitas possibilidades de adaptação e 

sem acessibilidade, para idosos e pessoas com algum tipo de deficiência, 

teríamos uma barreira a enfrentar. 

 Após dois anos de atividades nesse espaço alugado, o município de 

Mercedes foi contemplado com a construção de uma unidade própria do 

CRAS, através de recursos do Governo Estadual. Feitas as contrapartidas do 

município, a nova estrutura foi inaugurada no dia 22 de dezembro de 2010, 

passando a atender com todas as condições exigidas para o bom acolhimento 

das famílias. 

 A partir da nova unidade, o CRAS passou a oferecer de forma mais 

ampla os serviços socioassistenciais previstos na tipificação. Oficinas de 

geração de renda e grupos de vivência e fortalecimento de vínculos passaram 

a ser desenvolvidas todos os dias da semana, atendendo as famílias inseridas 

no Programa Bolsa Família e demais que buscam os trabalhos do CRAS. 

 Hoje, o CRAS conta com oficina de crochê, oficina de trabalhos manuais 

com argila, trabalhos manuais em MDF, pintura em tecido, artesanato em 

Petchwork, decoração em chinelos. Conta também com o projeto “Eduque com 

Carinho”, onde as famílias que são atendidas no CRAS em qualquer serviço ou 

benefício estão automaticamente matriculadas nesse projeto. São famílias que 

possuem crianças até 11 anos, quando a família apresenta adolescentes a 

mesma será inserida no projeto Reeducando. Ambos projetos visam trabalhar a 

relação familiar, fortalecer os vínculos familiares, sendo o projeto implantado de 

forma continuada por todo a ano, ou seja, a família é inserida nos serviços do 

CRAS, e a partir disso passa a participar desse projeto de forma automática. 

 Outro Serviço implantado que tem por finalidade a prevenção de agravos 

é o Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas. Este projeto visa à garantia dos direitos, 

desenvolvimentos de suas potencialidades individuais e sociais, prevenindo o 

isolamento (BRASIL, 2009, p.16). 

 Esse serviço no município de Mercedes conta com o apoio da Secretaria 

de Saúde, que encaminha as famílias para inclusão no serviço. Profissionais 

como Nutricionista, Assistente Social, Psicólogo e Fisioterapeuta já 



 

participaram das atividades em domicílio. Levam orientações aos usuários bem 

como a sua família, contribuindo desse modo na melhora da qualidade de vida 

da família em vulnerabilidade social.  

 O CRAS conta também dentro do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos o Grupo “Roda de Chimarrão” que iniciou, suas 

atividades em 2014, com seis integrantes e hoje conta com mais de quarenta e 

cinco idosos. O principal objetivo do grupo é tirar o idoso do isolamento, 

prevenir situações de violência doméstica, promover um envelhecimento 

saudável, e que o mesmo possa trocar experiências e se sentir acolhido e 

pertencente ao território que ele vive. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após a CF de 1988 os avanços na área de Assistência Social tornaram-

se cada vez mais visíveis. A discussão acerca da cidadania fez com as ações 

atribuídas ao caráter de ajuda, tornem-se direito adquirido do cidadão. Com a 

Política de Assistência Social, a segurança da vivência familiar e do convívio 

comunitário recebe atenção especial, fortalecendo os convívios familiares e 

comunitários. 

 A Assistência Social está incluída no campo da Seguridade Social, que 

possui a condição de Proteção Social, que se articula com outras políticas para 

a garantia de direitos. “Desse modo, a Assistência Social configura-se como 

possibilidade de reconhecimento público da legitimidade das demandas e de 

seus usuários e espaço de ampliação de seu protagonismo” (YAZBEK, 2004, 

p.13) 

 A Assistência configurou-se na garantia de direitos, e o principal, voltada 

na importância na família com a implantação dos Centros de Referência de 

Assistência Social, onde os serviços ali ofertados pudessem promover o 

protagonismo social, os vínculos familiares, mantendo referências na formação 

de valores culturais, éticos e morais. 

  Com a implantação do CRAS no Município de Mercedes, assim como 

em todo o território nacional, os usuários tiveram como aquisição os 

compromissos por parte dos órgãos gestores em todos os níveis. Os serviços 



 

prestados caracterizam-se de forma igualitária a população em vulnerabilidade, 

de acordo com suas demandas e riscos apresentados. 

 Outra conquista para as famílias é a articulação em rede que o CRAS 

proporciona aos seus usuários, “pois indica a conexão de cada serviço com 

outros serviços, programas, projetos e organizações dos Poderes Executivos e 

Judiciário e organizações não governamentais” (BRASIL, 2009, p. 5). 

 Sabemos ainda que a Assistência Social possui muitos desafios quando 

se fala em assistencialismo e filantropia, são conceitos a serem abolidos das 

práticas políticas bem como do conceitos de muitas pessoas. “O dever moral, a 

benemerência e a filantropia, em si mesmos, não realizam direitos. Ainda 

permeia a Assistência Social uma cultura moralista e autoritária que culpa por 

sua pobreza”. (YASBEK, 2004,p.19). 

 A cada dia que passa nota-se a consolidação dos serviços, na área de 

abrangência do CRAS no município de Mercedes, pela participação das 

famílias nos projetos e atividades propostas. Essa participação da comunidade 

mercedense, ou mesmo aqueles que chegaram a pouco tempo, demonstra a 

clareza e o conhecimento por parte dos seus profissionais da proposta da 

Política Nacional de Assistência Social. Esses profissionais tem trabalhado no 

combate a qualquer forma de assistencialismo e violação de direitos que ainda 

possa existir mesmo que por parte do Estado. 
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