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CRAS BH  
10 anos de protagonismo 

socioassistencial

usuária recebe a  
equipe do CRAS  

Alto vera Cruz em  
sua casa.
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Já no século passado Bertold Brecht nos abriu os olhos para o que precisa ser 
visto com humanidade. entendemos que a falta de acesso aos direitos sociais 
nunca deve ser vista como natural. Assim, no ano de 2002, Belo Horizonte já 
assistia o pioneirismo com o surgimento de nove novos equipamentos de as-
sistência social implementados na capital. Na época, os então denominados 
Núcleos de Apoio à Família (NAF) foram instalados em áreas de vulnerabilidade 
de todas as regionais da cidade, abordando, atendendo, encaminhando e faci-
litando o acesso dos residentes desses territórios aos direitos básicos previstos 
pela Constituição Federal.

temos muito orgulho de dizer que a experiência dos Núcleos de Apoio à Família – 
atualmente chamados Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que 
compõem o espaço BH Cidadania na capital – contribuiu para a política nacional, 
por meio do Sistema Único de Assistência Social (SuAS), para que fossem insti-
tuídos os CRAS em todo o Brasil.

em celebração a esse trabalho, que há uma década possibilita o acesso da co-
munidade belohorizontina aos serviços da Proteção Social Básica, a Secretaria 
Municipal Adjunta de Assistência Social (SMAAS) destaca o compromisso da-
queles que contribuem, direta ou indiretamente, para a realização das atividades 
desenvolvidas por esses CRAS e também dos usuários desses Centros, que 
compreendem o significado dos equipamentos para a sua comunidade.

O reconhecimento da população em relação à importância do CRAS nos motivou 
a buscar recursos e a lutar por mais equipamentos. Hoje temos 33 unidades.  
tivemos antecessores com coragem para começar, e seu exemplo nos faz  
seguir, conquistando espaço para combater a miséria e transformar o país.

entendemos que a garantia de direitos se materializa em equipamentos públicos, 
verbas, políticas públicas, leis, profissionais de diversas áreas, com seus sabe-
res, sua sensibilidade, sua vontade de contribuir, sua capacidade de articular, 
ouvir, gerir. Para garantir direitos, é preciso garantir espaço para a troca. Cremos 
que esse espaço é o CRAS.

“desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. e 
examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos 

expressamente: não aceiteis o que é de hábito como 
coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de 

confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de 
humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, 

nada deve parecer impossível de mudar”.  
(Bertold Brecht)

elizABetH eNGeRt MilwARd de AlMeidA leitãO
Secretária Municipal Adjunta de Assistência Social de Belo Horizonte
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Moradores do Morro das 
Pedras utilizam os serviços  

do CRAS para fortalecimento 
de vínculos familiares.
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A Política Nacional de Assistência Social, aprovada em 2004, reforça a consolidação 
da Assistência Social enquanto política pública, rompendo com os estereótipos que a 
vincula a ações marcadas pelo caráter assistencialista e a serviço de outras políticas. 
trata-se de um novo olhar, no qual está embutida uma mudança de concepção que 
alia gestão e financiamento ao controle social. A centralidade da família como eixo 
principal de intervenção dessa política está fortemente marcada na Norma Operacio-
nal Básica da Assistência Social. Regulada pela lei Orgânica da Assistência Social, 
esta diretriz de atuação tem sido acompanhada, desde então, pelo Conselho Munici-
pal de Assistência Social-CMAS e pelas instâncias que o integra.

O exercício do controle social contribui para a democratização da gestão da política 
de Assistência Social, bem como amplia e qualifica os serviços socioassistenciais, 
além de promover a participação e a organização política dos usuários. O objetivo 
preponderante do controle social exercido pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social é a observância ao modelo de proteção social – que vem sendo executado 
pelo município de forma participativa – a adequação aos parâmetros que normatizam 
a política, a oferta e a cobertura dos serviços socioassistenciais nos diversos territórios 
da cidade, numa orientação clara para a materialização dos direitos à população que 
utiliza os serviços do SuAS em Belo Horizonte.

Por sua localização geográfica, o Centro de Referência de Assistência Social–CRAS 
tem um importante papel no incentivo à participação popular e na construção do Siste-
ma Único de Assistência Social em Belo Horizonte. A busca pelo desenvolvimento da 
autonomia das famílias atendidas alinha-se ao fomento para participação dos usuários 
nas instâncias de controle social do SuAS que compreende as Comissões locais 
de Assistência Social-ClAS, os Conselhos Regionais de Assistência Social-CORAS e 
o Conselho Municipal de Assistência Social. essa mesma orientação aplica-se tam-
bém ao incentivo para participação das entidades socioassistenciais instaladas nos 
territórios, que também atuam de forma significativa na execução dos serviços. é um 
trabalho de formação política cidadã, fundamental para a consolidação da Assistência 
Social enquanto política pública.

durante esses 10 anos, o Conselho Municipal de Assistência Social contribuiu para 
a efetivação dos CRAS em Belo Horizonte, trabalhando diariamente na concretiza-
ção de uma política pública focada na garantia de direitos, tendo como referência a 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária. As atuações do Conselho e 
do CRAS devem se complementar, promovendo a reflexão crítica e a valorização do 
saber do usuário, objetivando o protagonismo, a independência e a emancipação 
dos cidadãos.

ANA PAulA SiMõeS HiláRiO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS/BH

10 anos dos Centros de Referência  
da Assistência Social e o desafio ao  
exercício do controle social
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“Apoiar as famílias no seu contexto 
social, fortalecendo os laços familia-
res e comunitários e inserir as famílias 
nos serviços públicos”: foi com estes 
dois objetivos que no ano de 2002, a 
Prefeitura de Belo Horizonte, por meio 
da então Secretaria Municipal de As-
sistência Social, implantou os Núcleos 
de Apoio às Famílias (NAF).

Os NAF foram pensados dentro de 
um contexto político e institucional que 
visava implantar, em Belo Horizonte, 
os princípios da intersetorialidade, da 
descentralização, da territorialização 
e da participação popular. esse novo 
modelo de gestão propôs como foco 
prioritário de intervenção à família, 
tendo o território como base de orga-
nização das ações da política de As-
sistência Social, definidas por sua lei 
Orgânica como serviços, programas, 
projetos e benefícios. 

de Núcleo de Apoio à  
Família a Centro de  

Referência de Assistência 
Social: 10 anos de história

Magali Ceotto deslandes Cardoso1 
Alcione Mesquita2

1 Gerente de Proteção Social Básica.
2 Psicóloga, Referência da Equipe de Acompanha-
mento Técnico Metodológico da Proteção Social 
Básica.

“Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para 
transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo 
usar toda possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar 
de práticas com ela coerentes”. Paulo Freire – Pedagogia da Autonomia.

Assim, chegamos aos territórios esco-
lhidos para executar em cada uma das 
nove Regionais Administrativas o servi-
ço de caráter preventivo, de base local 
da política de Assistência Social. Foram 
implantados nove NAFs, em nove áre-
as consideradas pilotos, uma em cada 
Regional Administrativa de Belo Hori-
zonte: vila Cruzeirinho (Alto vera Cruz), 
vila independência, vila Arthur de Sá, 
vila Apolônia, vila Cascalho e São Jorge 
i e ii (Morro das Pedras), vila Santa Rita 
de Cássia, Conjunto Jardim Felicidade; 
vila Senhor dos Passos e vila Santa 
Rosa. estes territórios referenciavam, 
em média, 700 famílias. A equipe técni-
ca contava com um coordenador, dois 
assistentes sociais, um recepcionista e 
um auxiliar administrativo.  
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A implantação dos NAF contou com 
apoio das Administrações Regionais 
no que compete a definição dos ter-
ritórios, infraestrutura, divulgação do 
serviço e mobilização da comunidade. 
Nesse processo, foi feito um primeiro 
diagnóstico do território e foram plane-
jadas as atividades para as quais fo-
ram desenvolvidas várias ações, com 
apoio intersetorial, tais como Abre-
alas3; identificação das lideranças lo-
cais; reuniões intersetoriais de escuta 
das demandas e de planejamento, 
estabelecendo prioridades e encami-
nhamentos; reuniões com grupo de 
apoiadores locais para sustentar as 
ações do NAF; dentre outros. Por se 
tratar de um equipamento da base lo-
cal, foram implantados como serviços 
de retaguarda ao NAF os demais ser-
viços preventivos da política de Assis-
tência Social, como Casa do Brincar, 
Agente Jovem, Socialização infanto-
juvenil e Grupos de Convivência de 
idosos.

diante dos desafios apontados pelas 
lideranças, pelas famílias e pelos par-
ceiros surgiu a necessidade de definir 
uma metodologia de serviços. Nesse 
aspecto, a Secretaria Municipal Adjun-
ta de Assistência Social contratou a 
consultoria da professora Maria lúcia 
de Miranda Afonso, psicóloga, e do 
professor edgar Magalhães, cientista 
social, para colaborarem na constru-
ção da Metodologia de trabalho com 
Famílias e Comunidades. este traba-

lho contou com a participação de to-
dos os coordenadores de CRAS, téc-
nicos, gerentes de Assistência Social 
regionais e equipe do nível central na 
época, propiciando uma construção 
coletiva bastante rica. O trabalho de 
construção da metodologia iniciou-se 
em 2004 e foi publicado em 20074.

Com as novas orientações e reformu-
lações da Política Nacional de Assis-
tência Social (PNAS/ 2004), o muni-
cípio de Belo Horizonte teve que se 
adaptar, transformando os NAF em 
Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS), conforme estabeleci-
do em todo o território nacional. Nes-
se contexto, os territórios passaram a 
referenciar 5.000 famílias (conforme a 
Gestão Plena5 do Município) e houve 
a necessidade de ampliar o quadro 
técnico com psicólogos e assistentes 
sociais, bem como organizar o traba-
lho com foco no público prioritário defi-
nido pelas normativas do Ministério de 
desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MdS).

tais mudanças vieram a partir da im-
plantação do Sistema Único de Assis-
tência Social (SuAS), que integra a rede 
de proteção social do país, descentra-
liza os serviços socioassistenciais nos 
territórios, classifica e ordena os servi-
ços em níveis de proteção (básica e 
especial) e propõe uma forma de finan-
ciamento pelas três esferas de gover-
no, além de fornecer elementos de mo-
nitoramento e avaliação dos serviços e 
benefícios proporcionados pela Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS/ 
2004). Nesse sentido, o SuAS estabe-
lece normas que estruturam as novas 

3 Abre-alas foi uma iniciativa para marcar a chegada 
do NAF no território, que contava com um grande 
evento que convidava toda a comunidade a conhecer 
esse serviço. 
4 O trabalho e a construção da Metodologia estão 
amplamente descrito na apresentação da publicação 
da Metodologia de Trabalho com Famílias e Comuni-
dades nos Núcleos.
5 Gestão Plena – habilitação em que o município pos-
sui condições para executar a gestão total das ações 
de assistência social.
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bases de instituição da Assistência So-
cial como política de estado.

Compondo o SuAS, o Centro de Re-
ferência de Assistência Social (CRAS) 
é uma unidade pública estatal des-
centralizada da política de Assistência 
Social, responsável pela organização 
e oferta de serviços da proteção social 
básica nas áreas de vulnerabilidade e 
risco social de Belo Horizonte. é uma 
unidade que possibilita o acesso (por-
ta de entrada) de famílias em situação 
de vulnerabilidade social à rede de 
Proteção Social de Assistência Social6.

O CRAS tem por objetivo prevenir a 
ocorrência de situações de vulnera-
bilidades e riscos sociais nos territó-
rios, por meio do desenvolvimento 
de potencialidades e aquisições, do 
fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários e da ampliação do aces-
so aos direitos de cidadania. Além da 

oferta de serviços e ações, possui a 
função exclusiva de ofertar publica-
mente o trabalho social com famílias 
do Programa de Atenção integral à Fa-
mília (PAiF).

O PAiF oferta ações socioassistenciais 
de prestação continuada, por meio do 
trabalho social com famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social, com 
o objetivo de prevenir o rompimento 
dos vínculos familiares e a violência no 
âmbito de suas relações, garantindo o 
direito à convivência familiar e comu-
nitária. tem, portanto, como princípios 
dois pilares do SuAS – a matricialidade 
sociofamiliar e a territorialização.

O SuAS, ao eleger a matricialidade 
sociofamiliar como uma de suas ba-
ses estruturantes, organiza toda a rede 

CRAS, serviços para toda a família.

6 Orientações Técnicas: Centro de Referência de As-
sistência Social – CRAS/ Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome. – 1. ed. – Brasília: 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, 2009.
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socioassistencial para o apoio às famí-
lias, a fim de assegurar a toda a po-
pulação o direito à convivência familiar, 
seguindo o pressuposto de que para 
a família prevenir, proteger e manter 
seus membros é necessária a ação 
efetiva do poder público.

O CRAS, assim, considera as famílias 
como um espaço de ressonância e 
sinergia de interesses e necessidades 
coletivas e de mobilização à partici-
pação e ao protagonismo social, ou 
seja, como um vetor de mudança da 
realidade social. Nesse sentido, ele 
materializa a presença do estado no 
território, possibilitando a democrati-
zação do acesso aos direitos socio-
assistenciais e contribuindo para o 
fortalecimento da cidadania. Ao eleger 
a territorialização como eixo estrutu-
rante do SuAS, reconhece-se que a 
mobilização das forças no território e 
a integração de políticas públicas po-
dem potencializar iniciativas e induzir 
processos de desenvolvimento social.

todos os serviços da proteção social 
básica, desenvolvidos no território de 
abrangência do CRAS, em especial os 
Serviços de Convivência e Fortaleci-
mento de vínculos (SCFv), devem ser 
a ele referenciados e manter articula-
ção com o PAiF. é a partir do trabalho 
com famílias no serviço PAiF que se 
organizam os serviços referenciados 
ao CRAS. 

O Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de vínculos trata de ações com-
plementares ao trabalho com famílias 
que apresentam situações de vulnera-
bilidade social. ele procura ampliar as 

possibilidades de trocas culturais e de 
vivências, desenvolver o sentimento 
de pertencimento e de identidade, for-
talecer vínculos familiares e incentivar 
a socialização e a convivência comu-
nitária. A forma de intervenção parte 
de um planejamento de situações de-
safiadoras que procuram estimular e 
orientar as pessoas na construção e 
reconstrução de suas histórias e vivên-
cias individuais e coletivas na família e 
no território.

O crescimento da política de Assistên-
cia Social propiciou o desenvolvimento 
das ações do CRAS, mas as experi-
ências do NAF muito contribuíram para 
essa construção em nível nacional. Ao 
longo de sua história, os NAF/ CRAS 
foram visitados por diversas universida-
des de diferentes estados, pesquisa-
dos pelo Ministério de desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome (MdS) e 
receberam visitas de representantes 
de muitas cidades brasileiras, que qui-
seram levar esta experiência e esta his-
tória para seus municípios. 

A expansão dos CRAS em Belo Hori-
zonte (de 9 para 33) advinda de de-
manda da própria população, seja por 
meio de deliberações na Conferência 
Municipal de Assistência Social, seja 
no diagnóstico da Gestão Comparti-
lhada ou no Orçamento Participativo, 
demonstram a consolidação desse 
serviço e reafirmaram a sua referên-
cia para as comunidades. isso indica 
uma nova forma de gestão de política 
pública: participativa, mais próxima do 
usuário e gerando sinergia dentro das 
comunidades.  Portanto, vida longa ao 
CRAS!
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A Gestão territorial da  
Proteção Social Básica  

no Município de  
Belo Horizonte

Haydée Magda Gonçalves1 
Mara Rúbia Albano2 

Soraia Pereira de Souza3

1 Técnica Superior de Saúde, Assistente Social, Co-
ordenadora CRAS São José – Regional Pampulha e 
responsável pela Coordenação do CRAS Senhor dos 
Passos na época da implantação.
2 Analista de Políticas Públicas, Assistente Social, 
Gerente de Assistência Social – Regional Pampulha 
e responsável pela Coordenação do CRAS Alto Vera 
Cruz na época da implantação.
3 Analista de Políticas Públicas, Socióloga, Coorde-
nadora do CRAS Vila Biquinhas - Regional Norte  e 
responsável pela Coordenação do CRAS Jardim Feli-
cidade na época da implantação.

Os Centros de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) desenvolvem, obri-
gatoriamente, a oferta do Serviço de 
Proteção e Atendimento integral à Fa-
mília (PAiF) e a Gestão da Rede Socio-
assistencial de Proteção Social Básica 
do seu território. A territorialização é 
assumida como um fator determinante 
para a compreensão das situações de 
vulnerabilidades e riscos sociais, bem 
como na construção de estratégias 
para seu enfrentamento, uma vez que 
retrata o cotidiano da vida das pes-
soas, além de ser o lugar onde tudo 
acontece.

A dimensão territorial assume um lugar 
estratégico na organização do trabalho 
do CRAS. é um espaço privilegiado 
no qual ocorrem as relações sociais 
e se expressam mais evidentemente 
as demandas e as necessidades da 
população. A Política Nacional de As-

sistência Social (PNAS) utiliza esses 
conceitos e argumentos para priorizar 
o território na perspectiva da preven-
ção, foco esse, em especial, da prote-
ção social básica.  O território assume 
relevância como base de organização 
dos serviços e na leitura de vulnerabi-
lidades e riscos sociais e, ainda, favo-
rece o exercício de uma das principais 
funções da Assistência Social, a vigi-
lância socioassistencial.

Muito além de disponibilizar os servi-
ços mais próximos do local de mo-
radia das famílias e racionalizar sua 
oferta, a gestão territorial responde ao 
princípio de descentralização do SuAS 
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4 Em 2002, esses equipamentos foram implantados 
com  a  nomeclatura de Núcleo de Apoio à Família (NAF). 
5 MENICUCCI, 2002

(Sistema Único de Assistência Social), 
tendo por objetivo promover a atuação 
preventiva e proativa, traduzindo, as-
sim, a centralidade e o referenciamen-
to dos serviços de Proteção Social Bá-
sica ao CRAS. 

essa concepção de território, dinâmi-
co e heterogêneo, que está contido no 
conceito básico para a territorialização 
da Assistência Social, deu base para o 
município de Belo Horizonte implantar 
os CRAS4. tal processo teve início em 
2002, na ocasião da reforma adminis-
trativa da capital mineira, baseada em 
quatro princípios: a descentralização 
administrativa, a intersetorialidade, a 
participação popular e a territorialida-
de. esse conjunto de princípios rece-
beu o nome de Programa BH Cida-
dania, que designou a cada política 
setorial (assistência social, educação, 
saúde, esporte e cultura) o desenvolvi-
mento de ações específicas, levando 
programas e projetos aos territórios 
mais precários5.  

No tocante à gestão territorial da Pro-
teção Básica três ações se colocam 
como fundamentais: a articulação da 
rede socioassistencial, a articulação in-
tersetorial e a busca ativa. essa é uma 
nova forma de coordenação entre ser-
viços e atores sociais, garantindo uma 
atuação estratégica, com o intuito de 
corporificar a construção conjunta das 
ações a serem implementadas no ter-
ritório, viabilizando o acesso das famí-
lias aos serviços e benefícios da assis-
tência e das demais políticas setoriais. 
Os instrumentos de gestão territorial 
já estabelecidos em Belo Horizonte 
são as reuniões mensais com a rede 

socioassistencial de Proteção Básica 
conveniada à SMAAS (Secretaria Mu-
nicipal Adjunta de Assistência Social) 
e à Comissão Coordenação local do 
Programa BH Cidadania. A primeira, 
ainda em processo de consolidação, 
visa favorecer o acesso dos usuários 
do PAiF aos demais serviços socio-
assistenciais. tem por objetivo o es-
tabelecimento de contatos e alianças, 
a definição de fluxos e públicos, o 
compartilhamento de agendas e, fun-
damentalmente, a instituição de uma 
dinâmica de identificação, leitura e atu-
ação no território a partir da situação de 
vulnerabilidade das famílias.

Posto isso, cabe ressaltar a importân-
cia de fortalecer e aprimorar a conexão 
com os serviços de transferência de 
renda, Programa Bolsa Família e insti-
tuto Nacional de Seguro Social (iNSS), 
para garantir a articulação, o acesso às 
informações necessárias ao acompa-
nhamento das famílias e as listagens 
prioritárias para a busca ativa, contri-
buindo para uma atenção integral aos 
usuários. executar o PAiF e referenciar 
os demais serviços socioassistenciais, 
na perspectiva de que esses são com-
plementares ao trabalho social com fa-
mílias, é que vai dar sustentabilidade 
e tornar factível a Proteção Básica no 
território. isso aponta a centralidade 
do CRAS, no sentido de atuar na pro-
dução de uma gestão territorial, que 
aproxime e integre as atenções à fa-
mília aos serviços ofertados pela rede 
assistencial e comunitária de sua área 
de abrangência.

Nas reuniões sistemáticas da coorde-
nação do CRAS com os gestores da 
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rede de serviços em que são traçadas 
as linhas de trabalho, observadas se 
estão sendo cumpridas as metas de 
atendimento, realizados os aponta-
mentos das famílias que necessitam 
de acompanhamento e inserção no 
PAiF, faz-se uma rápida avaliação do 
desenvolvimento do trabalho e, princi-
palmente, garante o fluxo de entrada e 
saída dos usuários e das informações 
necessárias ao desenvolvimento do 
trabalho.

A segunda, a Comissão de Coordena-
ção local do BH Cidadania/CCl, ins-
tância de gestão intersetorial, é forma-
da pelos gerentes e coordenadores 
da rede de serviços e representantes 
da comunidade local. Assim, compõe 
a CCl o coordenador do CRAS, o ge-
rente do Centro de Saúde, o diretor da 

escola, o técnico de referência da área 
de esportes, representantes de Orga-
nização Não Governamental (ONG) e 
lideranças comunitárias do território.

O trabalho intersetorial tem potencia-
lizado a articulação e a cooperação 
na prática cotidiana dos serviços lo-
cais, a partir do reconhecimento de 
que um único serviço não consegue 
garantir todas as necessidades das 
famílias em situação de vulnerabilida-
des sociais. Proporciona, também, de 
forma eficiente, o estabelecimento e a 
coordenação de fluxos, informações, 
demandas, encaminhamentos entre 
os serviços e a interlocução com os 
representantes da comunidade na 
discussão das necessidades do terri-
tório. tal prática contribui para superar 
a fragmentação das ações dirigidas às 

Comemoração de 10 anos do CRAS Morro das Pedras incentiva arte e cultura na comunidade.
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famílias, evitando as intermináveis idas 
e vindas aos serviços, sem que seus 
direitos sejam assegurados.

Por fim, a busca ativa é também um 
importante instrumento de ação da 
gestão territorial da Proteção Básica. 
Refere-se à procura intencional realiza-
da pela equipe do CRAS, por meio de 
deslocamentos no território, visitas do-
miciliares, troca de informações com 
a rede de serviços e atores locais. da 
forma como vem sendo realizada tem 
possibilitado a identificação de vulne-
rabilidades e riscos sociais, ampliado o 
conhecimento das equipes acerca do 
território, da realidade vivida pelas famí-
lias, das relações estabelecidas e dos 
recursos e potencialidades existentes. 
A busca ativa possibilita o reconheci-
mento das demandas e necessidades 
essenciais, aproxima as equipes téc-
nicas das famílias e orienta o trabalho 
preventivo e proativo do CRAS.

Contudo, ainda coexiste a ausência 
de uma normatização voltada à efetiva 
coordenação do CRAS acerca da rede 
socioassistencial a ele referenciada e 
uma dificuldade de articulação e de 
cooperação entre as políticas sociais 

e urbanas acerca da mobilização de 
recursos locais.

entretanto, é importante ressaltar que 
em torno dos territórios da Proteção 
Social Básica estão propostos mo-
delos gerenciais que não se limitam 
a oferecer um conjunto de bens e de 
serviços, mas são desafiados a realizar 
tal tarefa de forma integrada e partici-
pativa. tal concepção surge a partir da 
constatação de que as questões en-
volvendo as famílias em situação de 
vulnerabilidade são multidimensionais 
e que não basta atuar numa dimensão 
isoladamente. toda e qualquer ação 
de prevenção depende de ações in-
tersetoriais.

Operacionalizar a gestão da Proteção 
Social Básica nos territórios tem sido 
um grande desafio para os CRAS, pois 
significa construir uma nova cultura 
institucional e de gestão que demanda 
capacidade de articulação e criação 
de consensos no entendimento da 
interdependência das políticas públi-
cas, percebendo o CRAS não somen-
te como um equipamento, mas sim 
como um ator social capaz de criar si-
nergias nos territórios de sua atuação.

Acompanhamento individualizado melhora qualidade de vida de idosos atendidos pelo Projeto Cuidador. 
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Foi em uma tarde de terça-feira que 
a casa de Roberto Carlos Costa se 
transformou na verdadeira casa do 
“Rei”. O som das composições do 
grande ídolo, cantor e compositor 
brasileiro, deram o tom à visita domi-
ciliar realizada no dia 18 de outubro 
de 2011 pela equipe do CRAS (Cen-
tro de Referência de Assistência So-
cial) Alto vera Cruz – situado na Re-
gião leste da capital – atividade que 
ficou gravada na memória tanto de 
quem realizou o atendimento quanto 
da família atendida. Detalhes, Emo-
ções, Amor Perfeito e Como é Grande o 
meu Amor por Você foram algumas das 
canções que serviram para embalar a 
visita, proporcionando um momento 
de integração, união e diversão para 
a família Costa, atendida pelo CRAS 
desde 2003.

Sensibilidade ao  
olhar para o usuário 

elisângela lopes Santana1

isabella Menezes de Castro2

legiane de Cássia Cardoso Resende3

1 Coordenadora do CRAS Alto Vera Cruz
2 Assistente Social do CRAS Alto Vera Cruz
3 Assistente Social do CRAS Alto Vera Cruz

Único filho homem de uma família 
de cinco pessoas, Roberto Carlos 
foi diagnosticado aos sete anos com 
distrofia Muscular Progressiva; uma 
doença que afeta primeiramente os 
músculos e provoca sua degenera-
ção progressiva, causando atrofia e 
fraqueza musculares e o comprome-
timento respiratório e cardíaco. devido 
às limitações, cantar se tornou o ho-
bby mais praticado por Roberto Car-
los, sendo as músicas do cantor de 
mesmo nome as preferidas do jovem 
de 19 anos. Afinal, seu nome foi esco-
lhido em homenagem ao “Rei”.

Pensando em proporcionar um mo-
mento especial ao usuário, a equipe 
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do Centro de Referência de Assistên-
cia Social Alto vera Cruz, com o intuito 
de estreitar os vínculos com Roberto 
Carlos e sua família, utilizou-se do ins-
trumento de trabalho visita domiciliar 
com um formato mais lúdico, a fim de 
compartilhar com o usuário sua paixão 
pela música. esse foi um momento de 
sentir junto à família a emoção de ver 
a felicidade do jovem ao cantar as mú-
sicas de seu ídolo, que, assim como 
ele, também é deficiente físico. Na-
quela tarde, CRAS e família se uniam 
com um mesmo propósito: ver o sor-
riso no rosto de um amado guerreiro e 
verdadeiro rei.

A iniciativa partiu do atendimento reali-
zado à família no CRAS onde a mãe de 
Roberto Carlos, dona Maria Geralda 
Costa, relatou sua preocupação com 
a tristeza do filho que se sentiu isolado 
desde quando passou a depender do 
aparelho respiratório, limitando suas 
saídas até para consultas médicas. 
Movidos pela intenção de propiciar um 
momento de descontração e alegria, 
foi planejada pela equipe do CRAS Alto 
vera Cruz uma visita domiciliar na qual 
fosse possível transformar o cotidiano 
da família em um evento marcante, in-
titulado “elas Cantam Roberto”. A ideia 
foi compartilhada e aceita pela mãe 
de Roberto Carlos que junto a ele se-
lecionou as músicas que encantariam 
aquela tarde.

Com uma decoração colorida e temá-
tica e um lanche especial com briga-
deiro e gelatina, a equipe do CRAS se 
organizou junto à família para transfor-
mar a sala onde Roberto Carlos passa 
a maior parte do tempo. O processo 

de construção dessa ação foi conta-
giando os atores envolvidos e naquele 
momento foi possível perceber uma 
aproximação da família com a equipe 
do CRAS e entre os seus membros. 
“Fico muito sozinho e por isso gos-
tei muito dessa data, pois foi um dia 
diferente. Gostei muito da festa que 
fizeram para mim”, afirmou Roberto 
Carlos.

Com essa experiência, a equipe do 
CRAS foi, então, motivada a encarar 
um novo desafio, dessa vez em outro 
núcleo familiar. Mediante relato em um 
atendimento, dona Núbia Rezende, 
usuária atendida pelo CRAS Alto vera 
Cruz, demonstrou ter dificuldades em 
propiciar um momento agradável para 
a família, devido aos conflitos cons-
tantes entre os filhos Matheus, de 12 
anos, e Maylon, de sete anos. Segun-
do dona Núbia, os dois não realizavam 
atividades juntos e ela não encontrava 
uma saída para proporcionar-lhes isso. 
Sabendo que a família havia recente-
mente adquirido uma televisão nova, 
o CRAS Alto vera Cruz viu nessa aqui-
sição uma oportunidade para pensar 
em uma ação que integrasse a família.
Na visita domiciliar, foi sugerido pelo 
técnico, e aceito pela família, um en-
contro propondo assistir um filme, 
intitulando o evento como “Cinema 
em Casa”. Começava, então, o pla-
nejamento para uma tarde especial, 
na qual a sala da casa da família seria 
transformada em uma sala de cinema, 
fazendo dessa iniciativa também um 
sucesso de audiência. A equipe do 
CRAS teve o cuidado de escolher um 
filme que fosse do interesse dos me-
ninos e preparar um gostoso lanche 
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com pipoca e refrigerante. Criatividade 
e carinho foram a porção mágica utili-
zada para essa transformação.

O filme foi exibido e assistido em con-
junto, sendo a família a convidada es-
pecial dessa atração realizada em sua 
própria casa. Além disso, os irmãos 
convidaram alguns amiguinhos para a 
exibição e dona Núbia preparou com 
esmero a casa para receber a equi-
pe do CRAS, os colegas dos filhos 
e a sua própria família. “O Matheus é 
muito tímido e neste dia ele se soltou 
e conseguiu se divertir com as outras 
pessoas. Foi uma coisa boa, pois eles 
conseguiram brincar e se divertir jun-
tos. Meus filhos já estão me cobran-
do a repetição dessa atividade em um 
próximo dia,” comentou Núbia.

Os atendimentos realizados no CRAS 
contribuem para a prevenção e o en-
frentamento de situações de vulnera-
bilidade e risco social, na busca pelo 
fortalecimento dos vínculos sociofa-
miliares. Por isso, é preciso que os 

olhares da equipe técnica e da coor-
denação estejam realmente voltados 
para a realidade da família e do usuário 
atendido, fazendo com que as ações 
pensadas, planejadas e realizadas 
em prol daqueles usuários sejam re-
almente eficazes. Perceber quais são 
as necessidades do público, quais 
são as suas limitações e como os 
equipamentos de assistência social 
podem contribuir para estreitar laços 
familiares e comunitários, além de 
promover a participação cidadã, deve 
ser um compromisso de todos os 
profissionais atuantes nos Centros de 
Referência de Assistência Social. Nos-
sos esforços não devem ser apenas 
pautados em teorias e metodologias 
específicas, mas também em traba-
lhos com os olhares para perceber, 
em pequenos detalhes, como é pos-
sível contribuir para o fortalecimento de 
vínculos dos usuários dos equipamen-
tos e proporcionar para outras famílias 
Costa e Rezende a possibilidade de 
integração e o descobrimento de uma 
nova forma de se relacionarem.

Olhar diferenciado amplia possibilidades de atuação das equipes do CRAS. 
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O CRAS Alto vera Cruz está loca-
lizado na Regional leste de Belo 
Horizonte e teve como área inicial 
de abrangência 604 famílias da vila 
Cruzeirinho. Atualmente, o equipa-
mento georeferencia 5.661 famílias, 
sendo 2.666 famílias cadastradas.

O equipamento comemora 10 anos 
de implantação no bairro Alto vera 
Cruz e encontrou nessa comunida-
de um terreno fértil para trabalhar 
com as famílias no seu contexto 
comunitário, reconhecendo ainda 
múltiplos fatores sociais, econômi-
cos e culturais que as levam a uma 

situação de vulnerabilidade e riscos 
pessoal e social. Nesse contexto, 
vem sendo possível, para além de 
identificar problemas concretos, 
buscar junto aos moradores suas 
potencialidades e soluções, inte-
grando e articulando ações locais.

A região é conhecida e reconhe-
cida na cidade por suas histórias 
de lutas e conquistas comunitárias 
para a melhoria da qualidade de 
vida dos seus moradores, sendo o 
CRAS mais uma vitória social des-
ses cidadãos.

CRAS Alto vera Cruz

intervenção lúdica melhora o relacionamento familiar.
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um local para compartilhar reflexões 
e cidadania, discutir sobre os temas 
que cercam o mundo feminino nas 
suas mais diversas relações e dividir 
vivências, histórias e vitórias. todas as 
quartas-feiras as mulheres do bairro 
Jardim leblon fazem do CRAS (Centro 
de Referência de Assistência Social) 
Apolônia um verdadeiro lugar de cres-
cimento pessoal conjunto. O Grupo de 
Convivência Mulheres que Brilham, as-
sim intitulado pelas próprias usuárias, 
é formado por mães, esposas, filhas, 
amigas, vizinhas e todas as facetas 
das mulheres que partilham suas vi-
das e refletem sobre elas coletivamen-
te, por meio do grupo.

tendo a convivência como foco prin-
cipal, as participantes discutem sobre 
autoestima, sobre a relação da mulher 
consigo mesma, com o marido, com 

Reflexão,  
ludicidade e prosa

leonardo Silva Santos 1

Renata Melo Gomes 2

Renata Simões Carvalho 3

1 Coordenador do CRAS Apolônia.
2 Psicóloga – Ex-técnica do CRAS Apolônia.
3 Psicóloga – Técnica do CRAS Apolônia e atual refe-
rência técnica do Grupo de Mulheres.

os filhos, com a comunidade e com 
o mundo que a cerca. Os temas e as 
questões discutidas no contexto do 
grupo estão em sintonia com o papel 
fomentador do CRAS junto às famílias 
e à comunidade e em consonância 
com as demandas das próprias mu-
lheres, fortalecendo ainda mais a con-
quista de objetivos comuns.

iniciado em 2007, o Mulheres que Bri-
lham se caracteriza como um grupo 
que, desde o seu surgimento, preo-
cupa-se com o próprio crescimento 
e manutenção, fortalecendo vínculos, 
mobilizando a comunidade e protago-
nizando diferentes ações, tendo como 
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principais personagens as próprias 
participantes. O clima de companhei-
rismo e de amizade dá o tom das ati-
vidades do grupo, sendo as próprias 
mulheres da comunidade as “donas 
do pedaço”.

Os encontros das quartas-feiras co-
meçam com um bate-papo informal, 
seguido pela prática de atividade físi-
ca leve, com duração de 30 minutos, 
e pela dinâmica preparada para o dia. 
Música, artesanato, incentivo à leitura, 
oficinas culturais e até a confecção de 
um diário de bordo compartilhado en-
tre as participantes foram algumas das 
iniciativas já vivenciadas pelo grupo.

O sentimento de pertencimento e da 
eficácia das ações é tão grande que as 
participantes, frequentemente, sentem 
a necessidade de ampliar o número 
de mulheres no grupo, muitas vezes 
batendo de porta em porta, entregan-
do convites personalizados – usando 
dobraduras de origamis – confeccio-
nados por elas mesmas. Além disso, o 
envolvimento das usuárias com as ati-
vidades do CRAS chega a transcender 

os encontros semanais do Mulheres 
que Brilham, fazendo essas mulheres 
brilharem também em outras tantas 
atividades promovidas pelo Centro de 
Referência do Jardim leblon.
 
Por meio do grupo, o CRAS fomenta 
um rico espaço de trocas e discussões 
partilhadas, promovendo a cidadania, 
a busca por direitos, o fortalecimento 
de vínculos comunitários e familiares, 
além da valorização da mulher. A re-
flexão, a ludicidade e a prosa tornam-
se uma oportunidade para aumentar a 
autoestima das participantes, melhorar 
hábitos relacionados ao autocuidado 
e à estética pessoal, além de diminuir 
e superar ocorrências de quadros de-
pressivos. “Procurei o CRAS para fazer 
inscrição de trabalho para o meu filho e 
fui convidada a participar do grupo de 
mulheres. estou alegre por estar aqui e 
conhecer pessoas. Só vou parar de vir 
ao CRAS às quartas-feiras se conse-
guir um emprego”, afirma Maria Rodri-
gues, uma das participantes do grupo.

Atualmente, o grupo tem cerca de 15 
participantes e as usuárias estão en-

Compartilhamento de vivências emancipa mulheres.
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nome pelo qual é conhecido atual-
mente. A equipe do CRAS trabalha 
sempre na busca pela promoção de 
novas possibilidades e em dar asas 
mais fortes ao grupo, aumentando 
a capacidade dessas mulheres de 
voarem sozinhas. O atual Mulheres 
Guerreiras aprofunda a aptidão de in-
terlocução entre suas participantes, 
repercutindo mudanças de atitudes e 
posturas que contribuem, de fato, para 
uma nova dinâmica de relações pes-
soais, familiares, comunitárias, sociais 
e de trabalho, garantindo e fortalecen-
do a política socioassistencial às mu-
lheres da comunidade.

volvidas com uma oficina de artes in-
tegradas, trabalhando imagens e diá-
logos presentes nas lembranças das 
participantes e objetos significativos do 
seu acervo de memória, valorizando-
se assim o espaço comunitário e a 
ideia de pertencimento afetivo e res-
ponsável.

Ao longo desses anos, a trajetória 
desse espaço de discussão e troca 
de experiência se potencializa a cada 
dia. inclusive, após um longo período 
de amadurecimento e protagonismo, 
o próprio grupo resolveu mudar sua 
identidade para Mulheres Guerreiras, 

valorização do feminino estimula a autoestima de usuárias do CRAS Apolônia.
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inaugurado no dia 5 de julho de 2002, 
o CRAS Apolônia ganhou sede própria 
em março de 2009, em virtude de uma 
conquista popular dos moradores lo-
cais, que solicitaram a construção do 
espaço BH Cidadania por meio do 
Orçamento Participativo. localizado 
no bairro Jardim leblon, regional ven-
da Nova, o Centro de Referência teve 
como primeira sede uma casa aluga-
da na Rua Humberto de Campos. Na 
época, eram georreferenciadas cerca 
de 600 famílias que usufruíam dos di-
reitos socioassistenciais, por meio da 
oferta do Serviço de Proteção e Aten-
dimento integral à Família (PAiF) e dos 
Serviços de Convivência e Fortaleci-
mento de vínculos, como a Casa do 
Brincar e o Grupo de Convivência da 
terceira idade.

Referenciando atualmente 6.500 famí-
lias, sendo destas 2.579 cadastradas 
no Sistema Único de Assistência Social, 
o equipamento sempre foi considera-
do pela comunidade como um espaço 
para garantia de direitos, sendo cada 
vez mais acionado pelos moradores.

CRAS e bairro são motivos de orgulho 
para a comunidade, sentimento que 
pode ser percebido no cordel escrito 
por algumas integrantes do Grupo de 
Mulheres:

“No bairro Jardim leblon
tem muita ocupação
tem artes de todo tipo
tudo dentro de um galpão
Balé, violão, teatro
Judô e dança de salão.

dentro do CRAS Apolônia
tem muita atividade
tem cursos bem variados
e também tranquilidade
tem muita assistência
Para a comunidade.

Como você pode ver
esse bairro é muito bom
vou cantando meu cordel 
Sem jamais sair do tom
– venha também conhecer, 
o bairro Jardim leblon!” 

CRAS  
e o bairro  
Jardim  
leblon

envolvimento com  
atividades coletivas  
do CRAS fortalece  
vínculos comunitários.
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Construindo e fortalecendo 
vínculos familiares

Maria da Graça Madureira 1

1 Coordenadora do CRAS Arthur de Sá.

enquanto jovens, adultos e idosos 
compõem rodas temáticas de discus-
são, as crianças se divertem com ativi-
dades lúdicas diversas, sob o cuidado 
de brincantes, monitores de esporte e 
lazer e contadores de história. depois, 
a família é incentivada a participar de 
um momento de partilha onde há o 
crescimento conjunto, a busca pela 
superação de dificuldades e no qual 
se trilha o caminho para uma convi-
vência harmoniosa. A experiência in-
tergeracional com famílias do CRAS 
(Centro de Referência de Assistência 
Social) Arthur de Sá, chamada en-
contros intergeracionais, potencializa, 
agrega valor, qualifica o atendimento 
e o acompanhamento dos usuários, 
possibilitando uma oportunidade de 
enfrentamento das diversidades do 
território e das particularidades apre-
sentadas por cada núcleo familiar.

Concepções, informações e troca de 
saberes compõem cenas, textos, di-
álogos e compreensão sobre direitos, 
fazendo com que os participantes  
dos encontros intergeracionais forta-
leçam vínculos comunitários e, prin-
cipalmente, familiares, valorizando as 
relações interpessoais e superando 
preconceitos. 

entendendo a família como nuclea-
ção, lugar do conflito e da mediação, 
os técnicos do CRAS Arthur de Sá de-
senvolvem, em encontros semestrais, 
ações envolvendo vários membros de 
um mesmo núcleo familiar, possibili-
tando a aproximação entre os entes, 
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o compartilhamento em momentos 
de conversa, além da oportunidade 
de se entender o ponto de vista do 
outro, aproximando e firmando laços 
afetivos.

Palestras, discussões em grupos, re-
flexões de práticas, valores e crenças 
fundamentadas na cultura do diálogo 
fazem parte das atividades dos en-
contros intergeracionais. durante os 
atendimentos individuais e/ou coleti-
vos, o convite para frequentar esses 
encontros é feito pelos profissionais 
do CRAS, mobilizando os usuários a 
participarem dessa atividade.

Ao planejar os encontros, a equipe 
do Centro de Referência atua de for-
ma a entender e respeitar a cultura 
pré-vivenciada, garantindo o direito ao 
acesso a informação, comunicação e 
defesa de direitos que irão contribuir 
para o fortalecimento da função pro-
tetiva da família; mobilizar para a cida-
dania; e promover o convívio familiar, 
grupal e social.

Após os encontros, os participantes 
são capazes de conversar em suas 

próprias casas sobre assuntos que 
não abordavam anteriormente, en-
tender melhor seu papel social como 
mãe, esposa, pai, marido, filho ou ir-
mão, ressignificar a própria vida, com-
partilhar dificuldades e vitórias, além 
de perceber sua força como cidadãos 
para a busca de melhores espaços.

Os encontros intergeracionais poten-
cializam os diagnósticos, qualificam 
os atendimentos e possibilitam a inclu-
são em outros grupos, atividades e/ou 
projetos. A partir deles fica mais fácil 
avaliar os processos de participação, 
monitorar dados relativos ao território e 
identificar vulnerabilidades específicas, 
favorecendo o caminho para a supe-
ração de fragilidades individuais, fa-
miliares e/ou comunitárias. Nas rodas 
de conversa e nos espaços de ludici-
dades promovidos pelos encontros, 
não há como não enxergar um grande 
palco, com atores de todos os ciclos 
de vida em cena, sem coadjuvantes, 
no qual todos se expressam das mais 
diversas formas, constituindo-se um 
coletivo em busca por políticas públi-
cas mais inclusivas e pelo compartilha-
mento de uma maior atuação cidadã. 

Convivência no CRAS constrói laços afetivos.
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encontros interge-
racionais solidifica o 
papel protetor das 
famílias.
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Palavra de quem participa

O CRAS
O Centro de Referência Arthur de 
Sá localiza-se na Região Nordeste 
de Belo Horizonte e foi implantado 
em 22 de Junho de 2002. O dese-
nho que determina sua abrangên-
cia territorial compreende as vilas 
Arthur de Sá e São Paulo, o bairro 
união e parte dos bairros Fernão 
dias, São Paulo e dom Joaquim, 
sendo o território composto por 
6.237 famílias.

Ao implantar o CRAS, compondo 
uma estratégia de gestão Municipal, 
todas as Políticas Sociais presentes 
no território colaboraram com seu 
diagnóstico e mobilização, por meio 
da construção de fluxos e agendas 
coordenadas pela então Secreta-
ria Regional Adjunta de Serviços 
Sociais. Nesse contexto, o equipa-
mento foi criado e junto à comuni-
dade local foi elaborado o primeiro 
Plano de Ação local.

“O meu filho irá completar treze anos! 
Bem que a equipe do CRAS me disse 
que eu daria conta”. tânia Alves da Sil-
va, 51 anos

“Os assuntos de que tratamos aqui eu 
não discutia em casa. Agora, de vez 
em quando, a gente conversa sobre 
esses temas”. daniela Amador de Ma-
tos, 26 anos

“este salão está muito quente, vamos 
fazer um abaixo-assinado para a pre-
feitura comprar ventiladores?” edson 
lopes dos Santos, 75 anos

“essa música está certa. eu vou levan-
do a vida em frente.” irene Batista Mo-
reira, 73 anos

“este ano é primeira vez que saio de 
casa. depois do acidente, as pernas 
não ajudam. que bom que vocês me 
buscaram! Olha quantas pessoas da 
minha casa estão aqui!” Maria José 
luiza de Morais, 93 anos

Atividade estimula a expressão do usuário.
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Convívio, conhecimento 
e cidadania

Clarice da Silva dias 1

estael virgínia Almeida Aguiar 2

Fernando Gomes Braga 3

Magda Carvalho Rodrigues Sant’Ana4

1 Assistente Social do CRAS Independência.
2 Assistente Social do CRAS Independência.
3 Assistente Social do CRAS Independência.
4 Coordenadora do CRAS Independência.
5 O Grupo Socioeducativo – GSE – é uma atividade 
metodológica grupal de periodicidade mensal ou bi-
mestral, com até 50 participantes, funcionando ao 
longo do ano, sendo aberto e rotativo. Utiliza recur-
sos lúdicos e educativos, sendo os temas escolhi-
dos a partir de matrizes temáticas relacionadas às 
áreas da assistência, da saúde, da educação, dentre 
outras.

“Locutor - Boa tarde, queridos ouvin-
tes! estamos novamente com a minha 
rádio, a sua rádio, a nossa Rádio Mu-
lher. Sou Marcos Carvalho, seu locutor, 
e hoje o nosso tema é Afetividade e 
Sexualidade. Para nos ajudar a discutir 
o assunto e esclarecer dúvidas, rece-
beremos daqui a pouco, em nossos 
estúdios, a Psicóloga com especiali-
dade em Afetividade e Sexualidade, a 
dr.ª Mary Rita. vá se preparando, cara 
ouvinte, para esclarecer suas dúvidas. 
Mas antes de chamar a dr.ª Mary Rita, 
vamos para os nossos comerciais. 
Música: entre tapas e Beijos...”

A Rádio Mulher anuncia o encontro do 
Grupo Socioeducativo5 Chá Conver-
sa de Mulheres do território do CRAS 
independência, atividade que desde 
outubro de 2002 até os dias de hoje 
vem movimentando a agenda das 

moradoras do território. utilizada como 
técnica de trabalho nos encontros do 
ano de 2009, a rádio abordava a cada 
mês um assunto ligado à identidade 
da mulher de forma lúdica e inusitada. 
O cenário era organizado como um 
estúdio de rádio e as ouvintes (mu-
lheres participantes do Chá) ficavam 
no mesmo espaço e “compravam” a 
ideia de que estavam realmente parti-
cipando de um programa radiofônico.

A cada mês, duas horas de criativi-
dade, abstração, aprofundamento de 
temas, fortalecimento do sentimento 
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de pertencimento ao gênero feminino, 
trocas de experiências, lágrimas, gar-
galhadas e sorrisos são vividas e com-
partilhadas nesses encontros.

essa história, ocorrida ao longo des-
ses 10 anos de CRAS independência, 
colocou na agenda mensal dessas 
mulheres – jovens, maduras e idosas – 
uma tarde para que se encontrassem 
e falassem sobre a vida. Na última 
quarta-feira do mês, elas chegam ani-
madas, arrumadas e sem pressa de ir 
embora, sendo que em cada encontro 
cerca de 40 mulheres se propõem a 
dividir a vida.

“Com os encontros, aprendi a me 
valorizar mais como mulher, posso 
compartilhar com todas as pessoas 
que participam as minhas ansiedades 
e incertezas. No Chá, posso ver que 
existem muitas mulheres como eu e 
tenho certeza de que desde que co-
mecei a participar, não sou a mesma 
mulher frágil que antes insistia em ser”, 
ressalta a usuária Margarete lacerda, 
de 45 anos.

um dos objetivos do Chá é possibili-
tar um espaço favorecedor para que 
a mulher possa refletir sobre ela e sua 
interferência na sociedade. Para isso, 
a equipe do CRAS prepara cada deta-
lhe do encontro: a dinâmica inicial, que 
dá uma “sacudida” alegre na turma; a 
dinâmica de reflexão, que sempre traz 
um tema sobre a mulher para discus-
são; além de outras estratégias, como 
roda de conversa, dinâmicas individu-
ais, dinâmicas em grupo, teatros, rádio 
mulher, filmes, oficinas de fotografia e 
música. também acontece o momen-
to da partilha, que é feito por meio do 
lanche e tem uma importância sem 
tamanho, pois é a hora em que pela 
comida as mulheres se fartam e não 
se furtam de conversar e de tecer a 
prosa.

A temática anual para o Chá Conversa 
de Mulheres é escolhida no primeiro 
encontro do ano e, a partir dos assun-
tos relacionados, a equipe técnica or-
ganiza os demais. Para as discussões 
nos encontros, a equipe do CRAS 
independência conta com a interface 

Rádio Mulher atrai público feminino para debates no CRAS independência.
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com saúde, educação, esporte, abas-
tecimento, direitos e cidadania, ONGs, 
arte educadores, palestrantes e, prin-
cipalmente, com a dedicação dos téc-
nicos do nosso equipamento.

O resultado desse trabalho conjunto 
tem sido marcado pelo desenvolvi-
mento de uma solidariedade interna 
das participantes, pela melhora na 
relação com o corpo, pelo aprendiza-
do da importância de expressar suas 
emoções, sentimentos e criatividade, 
pelo entendimento do lugar da mulher 
na família, sua relação com a comuni-
dade e pela vivência de experiências 
potencializadoras da participação ci-
dadã. é como se os encontros esti-
mulassem o aflorar do poder dessas 
mulheres na lida com sua afetividade, 
sexualidade, relacionamentos, cuida-
dos e direitos, significando o bordar da 
vida, lento, cuidadoso e harmonioso.

Resgatar saberes, lembrar ações que 
foram praticadas em momentos difí-
ceis e que hoje podem ajudar a me-
lhorar a vida de outras mulheres. Pro-
curar o fio que passa na agulha, a tinta 
que sai do pincel. Bordar a vida a partir 
dos diversos sentimentos vividos, da 
sabedoria construída. Fortalecer a fa-
mília, como lócus de proteção para os 
diversos sujeitos de direitos. este é um 
dos objetivos que essa atividade cole-
tiva vem perseguindo ao longo desses 
10 anos: “quem é a mulher do século 
XXi”, conforme anuncia o Chá Conver-
sa de Mulheres para o ano de 2012.

São mulheres capazes de pintar, bordar, 
dançar, representar, interpretar muitos 
papéis no palco da vida. São mansas 
e bravas, iluminadas e à procura de luz, 
fortes e frágeis.

essas mulheres vivem no território da 
Proteção Social Básica – que tem como 
porta de entrada o Centro de Referên-
cia de Assistência Social - CRAS inde-
pendência – constituído por três bairros 
e quatro vilas, localizados na Regional 
Barreiro da cidade de Belo Horizonte, na 
unidade de Planejamento (uP) Jatobá, 
sendo o bairro principal o que dá nome 
ao equipamento. São atualmente mais 
de 4.800 famílias referenciadas, segun-
do dados do iBGe (instituto Brasileiro 
de Geografia e estatística) 2010. des-

quem  
são essas  
mulheres?

diferentes faixas etárias, mesmos anseios.
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tas, mais de 2.500 estão cadastradas 
no CRAS independência. O CRAS está 
localizado em um território com mais de 
40 anos de ocupação, palco de lutas 
pelo saneamento básico, pelo transpor-
te coletivo, pela educação, pela saúde 
e, principalmente, pelo direito de viver 
com qualidade de vida numa região 
marcada por riscos e vulnerabilidades. 

A inauguração desse equipamento de 
Proteção Social Básica, em agosto de 
2002, constituinte do Programa Munici-
pal BH Cidadania, entrou, a partir daque-
le ano, para a lista de mais uma conquis-
ta dessa comunidade.

“Moro há 12 anos no bairro e fui 

conversar com a minha vizinha de 

rua no Chá de Mulheres. Olha que 

interessante!” (eva, 54 anos).

Pausa para o lanche também é 
momento de partilha e diálogo.
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Oficina de Convivência
Maria Maria

valéria Andrade Martins 1

Maria do Carmo Gomes 2

elisângela de Almeida Araújo 3

érica F. Mattosinhos de Jesus 4

Soraia Pereira de Souza 5

1 Coordenadora do CRAS Jardim Felicidade.
2 Assistente Social do Centro de Saúde Felicidade I.
3 Assistente Social do CRAS Jardim Felicidade.
4 Assistente Social do CRAS Jardim Felicidade.
5 Coordenadora do CRAS Vila Biquinhas.
6 “Encontros periódicos com um conjunto de pes-
soas que vivenciam questões de interesse comum, 
que serão compartilhadas e refletidas coletivamente 
através de metodologias diversas, enfatizando a di-
mensão da convivência” (Guia de Orientação Técni-
ca-SUAS, 2006, p.45).

Semanalmente, às quartas-feiras, a 
rotina do CRAS é sacudida pelo som 
alegre de vozes femininas. São mu-
lheres que tiram um pouquinho de seu 
tempo para compartilhar vivências, 
experiências, saberes. O espaço é to-
mado por risos, casos alegres, tristes, 
engraçados. A tarde se estende em 
cores, palavras e muita descontração.  
este movimento é causado pela ofici-
na de convivência6 Maria Maria, que há 
cinco anos o CRAS-Jardim Felicidade 
desenvolve em parceria com o Centro 
de Saúde Felicidade i.

O grupo Maria Maria foi criado, em 
2006, pelo Centro de Saúde Felicida-
de i, com o objetivo de acolher mulhe-
res com diagnóstico de depressão, 
fobias, ansiedade ou de uso prolon-
gado de psicofármacos.

“São todas Marias – Maria mulher, Maria Menina, Maria irmã, Maria mãe, Maria filha, Maria 
avó. Partiram em busca da criatividade, onde se misturam os sonhos e as fantasias...” 
(trecho do Poema Maria Maria, da arte educadora Ana Maria Nunes Baptista)

em 2007, a partir de um convite feito 
pelo CRAS-Jardim Felicidade (na épo-
ca Núcleo de Apoio à Família) e pela 
Fundação Municipal de Cultura, foi re-
alizada, junto ao grupo, uma oficina de 
Artes Plásticas.

O êxito dessa experiência veio ao en-
contro de demandas das próprias par-
ticipantes do grupo que vivenciavam 
em seu cotidiano situações de vulne-
rabilidade, as quais fragilizavam o seu 
lugar na família e na comunidade.

A alternativa foi realizar uma ação con-
junta e continuada capaz de atender 
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às várias perguntas, dúvidas e anseios 
dessas mulheres que traziam em sua 
história de vida marcas de violência, 
abandono, discriminação, como tam-
bém, sonhos e desejos de uma vida 
melhor para si e para seus familiares. 
dessa forma, o grupo foi incorporado 
às ações do CRAS, constituindo a ofi-
cina de convivência Maria Maria.

A oficina é, hoje, formada por aproxi-
madamente 25 mulheres com idade 
entre 25 e 65 anos, moradoras do 
território do CRAS, sendo o público 
identificado nos atendimentos técni-
cos, tanto do CRAS quanto pela Rede 
parceira.

durante os encontros são desenvol-
vidas atividades lúdicas de reflexão e 
trabalhos manuais, coordenadas por 
uma arte educadora, com o apoio de 
um técnico do CRAS e da assistente 
social do Centro de Saúde.

As atividades se desenvolvem com re-
flexões sobre o mundo da mulher, da 
família e da sociedade. “A oficina me 
deu oportunidades de conhecimentos 
e relacionamentos, enriquecendo mi-
nha vida, me dando um caminho”, rela-
ta edna Santana, participante do grupo.

As atividades manuais representam o 
momento de registrar, e para muitas 
de se libertar, em desenhos, pinturas, 
bordados, colagens, entre outras for-
mas de manifestação, suas aflições e 
seus desejos. esse trabalho também 
é significativo para que elas possam 
adquirir novas habilidades, sendo 
que algumas usuárias, a partir do que 
aprenderam no grupo, já desenvolvem 

o trabalho manual como fonte de ren-
da. irene Alves, outra participante da 
oficina, relata que após iniciar as ativi-
dades junto ao grupo aprendeu a se 
expressar em público, apesar de suas 
dificuldades.

Para muitas, a vinda semanal aos en-
contros significa a possibilidade de 
aprender algo novo, de compartilhar 
experiências e resolver seus proble-
mas. Cecília Gonçalves, participante 
do grupo e moradora do bairro So-
limões (bairro que também está na 
abrangência do CRAS), diz que “o gru-
po melhorou o convívio familiar”.  Para 
Jordelina Ramos, o grupo propiciou 
que fizesse várias amizades: “estando 
no grupo consigo esquecer os proble-
mas”, relata.

Ao longo destes anos diversas ativida-
des foram desenvolvidas nas oficinas, 
tais como: a construção, em 2009, 
da Colcha de Retalhos, cujo objetivo 
foi resgatar a história de cada partici-
pante e a do próprio grupo; em 2010, 
buscando incentivar a “circulação” das 
mulheres pelo território e por outros es-
paços da cidade, além de trabalhar a 
discussão sobre os diferentes olhares 
sobre a vida e o mundo, foi desenvol-
vida a oficina com enfoque na obra de 
Cândido Portinari. Já entre os anos de 
2011 e 2012 foi realizada, em parceria 
com o Centro Cultural Jardim Guanaba-
ra, a exposição dos materiais construí-
dos pelo grupo, dentro da agenda dos 
centros culturais de Belo Horizonte.

As mudanças provocadas na vida 
dessas mulheres são perceptíveis, 
especialmente para quem ouviu e co-



36

nheceu de perto a história de cada 
uma delas. Muitas diminuíram ou até 
cessaram o uso de medicamentos. 
Outras conseguiram se deslocar para 
o lugar de membro ativo na família, to-

mando suas próprias decisões, como 
ocorreu com irene Alves que demons-
tra a coragem e a sinceridade de uma 
mulher que sabe o que quer: “o grupo 
renovou a minha vida”.

O Centro de Referência de Assistên-
cia Social Jardim Felicidade foi inau-
gurado em agosto de 2002 e está 
situado no bairro Jardim Felicidade, 
na Regional Norte de Belo Horizon-
te. Neste ano, o bairro completou 25 
anos de existência, sendo sua his-
tória fruto de muita luta de homens 
e mulheres que buscavam melhorar 
sua condição de vida.

A partir da desapropriação do terre-
no da “Fazenda tamboril”, em 1987, 
um grupo inicial de 200 famílias, in-
tegrantes da Associação dos Mora-
dores de Aluguel de Belo Horizonte, 
inaugurou o bairro. Por meio de di-
versos investimentos públicos e tam-
bém da própria comunidade, o bair-
ro vem, ao longo de sua existência, 
passando por diversas melhorias, o 
que tem possibilitado mais qualida-
de de vida aos moradores.

um pouco 
de outras  
histórias
o Bairro Jardim  

Felicidade
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danças e atividades manuais
compõem a metodologia do
Serviço. 
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Construindo uma  
história com os luízes

Paula Mayrink Raslan 1

Sandra Maria lambertucci 2

1 Assistente Social do CRAS Morro das Pedras.
2 Coordenadora do CRAS Morro das Pedras.

em 2007, com a ampliação do terri-
tório de abrangência do então NAF/ 
CRAS Morro das Pedras, esta unidade 
de atendimento passou a ser a pri-
meira no georreferenciamento de um 
quilombo urbano de Belo Horizonte, o 
quilombo dos luízes.

O quilombo dos luízes localiza-se em 
um bairro de classe média alta, Gra-
jaú, e soma aproximadamente cem 
pessoas. Sua origem remete ao final 
do século XiX, quando a região ainda 
era conhecida como Curral del Rei. A 
comunidade tem sido historicamen-
te liderada por mulheres e a memó-
ria oral do grupo traz Anna Apolinária 
lopes como sua principal ancestral. 
Segundo moradores, Anna Apolinária 
é quem dava as ordens no quilombo, 
inicialmente denominado “quilom-
bo das Piteiras”. Havia duas famílias 

descendentes de escravos no início 
do século XX na área onde hoje se 
encontra Belo Horizonte: os luízes 
e os Cândidos. essas duas famílias 
uniram-se por meio do casamento. 
Como os descendentes de Anna Apo-
linária carregam consigo o sobrenome 
luiz, a comunidade foi denominada, 
então, como luízes. A luta dos luízes 
não é diferente da luta travada pela 
maioria dos quilombolas no Brasil: a 
necessidade de garantir a posse e a 
propriedade de um território historica-
mente conquistado. A especificidade 
do caso reside no fato desse território 
localizar-se, hoje, em uma área urbana 
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extremamente valorizada por constru-
toras que ambicionam os terrenos e 
desejam a saída dos quilombolas.  

O público desse quilombo, prioritário 
no atendimento da Proteção Social 
Básica, apresenta características dife-
renciadas das demais famílias atendi-
das, por estarem fora do aglomerado 
de vilas do Morro das Pedras e pela 
sua cultura, trazendo ao CRAS o de-
safio de incluí-los nas atividades me-
todológicas e levar ao conhecimento 
de todos a sua importância cultural na 
comunidade. Foi buscando estraté-
gias para vencer esse desafio que em 
2008 realizamos a oficina de reflexão 
“quilombo dos luízes – Resgate de 
uma cultura”. esta iniciativa foi mar-
cada pelo fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários, resultado de 
um trabalho desenvolvido a partir da 

história da comunidade, possibilitando 
a identificação dos participantes com 
os temas abordados. As atividades fo-
ram desenvolvidas dentro do quilom-
bo o que proporcionou a participação 
de todos nos onze encontros. várias 
temáticas foram trabalhadas por duas 
arte educadoras neste resgate cultu-
ral: preconceitos, valorização da bele-
za afro, história dos escravos, cultura 
afro, importância do estandarte nas 
celebrações religiosas, entre outros.

todos tiveram histórias para contar e 
essa experiência foi retratada na Mos-
tra Cultural, encontro de encerramento 
da oficina. Na Mostra foram expostos 
os trabalhos desenvolvidos durante a 
oficina, os objetos que marcam a histó-
ria dessa comunidade e, por fim, a re-
alização de um desfile dos moradores 
do quilombo valorizando a beleza afro.

tradição no quilombo dos luízes.
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A oficina marcou não só o fortaleci-
mento dos vínculos da comunidade, 
como também o crescimento dos 
trabalhos a serem desenvolvidos pela 
equipe técnica do CRAS no quilombo 
e o início de uma relação voltada para 
a construção de novas possibilidades 
e vínculos com a comunidade local. 
“Agora estou enxergando o quilombo 
com outros olhos. Olhava para cá e 
não tinha ideia de como era”, contou 
uma moradora do aglomerado Morro 
das Pedras.

A partir daí, outros trabalhos puderam 
ser desenvolvidos, agora conhecen-
do e interagindo com os moradores, 
entendendo suas necessidades e 
prioridades. Foi então que, em 2009, 
outra oficina foi desenvolvida para os 
moradores do quilombo dos luízes, 
em parceria com a Faculdade uni-
BH por meio do “Jornal da Rua”, um 
projeto de extensão cujo foco está na 
cidade e nos modos de vida de seus 
habitantes. em 2008, o Morro das Pe-
dras ganhou destaque na publicação 
desse jornal, mas agora o foco seria 
contar por meio de um artigo online, a 
história do quilombo dos luízes. Mais 
uma vez, a equipe do CRAS Morro das 
Pedras teve a oportunidade de fortale-
cer sua relação com os moradores do 
quilombo, possibilitando o desenvolvi-
mento de outras atividades.

Grupos Socioeducativos foram reali-
zados no CRAS e na escola Municipal 
Hugo werneck, divulgando o quilom-
bo dos luízes, suas histórias, conquis-

tas e desafios. Com a Casa do Brincar 
promovemos a integração das crian-
ças do Morro das Pedras que partiram 
em cortejo até o quilombo, participan-
do com as crianças quilombolas do 
dia do Brincar.

A comunidade obteve conquistas nas 
relações entre moradores, levando a 
uma organização de liderança que 
busca por melhorias no quilombo e 
tem alcançado resultados importantes, 
como, por exemplo, o atendimento no 
Programa Saúde da Família e a parti-
cipação ativa das famílias junto aos 
órgãos competentes nas discussões, 
objetivando a conquista da titularidade. 

O investimento do CRAS traz impor-
tantes resultados para o serviço que 
passou a entender e atender as de-
mandas, interagir com os moradores, 
conquistar parceiros dentro e fora do 
quilombo.  Houve desafios e obstá-
culos que foram superados e serviram 
de aprendizado para que hoje a comu-
nidade faça, de fato, parte do público 
atendido pelo CRAS Morro das Pedras, 
fazendo-se presente nos eventos, nas 
oficinas, nas atividades de esporte, 
lazer, cultura, entre outras. Os mora-
dores reconhecem esta conquista: “é 
disso que a comunidade precisava: 
ter mais cultura, entrosar, conhecer 
mais as pessoas da sua comunidade. 
O envolvimento com o CRAS foi uma 
oportunidade que tivemos e queremos 
que, por meio dele, venham outras”, 
revela um dos moradores do quilom-
bo dos luízes.
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O CRAS Morro das Pedras localiza-
se no bairro Nova Granada, Regional 
Oeste da capital, e há dez anos vem 
sendo um espaço para conquista de 
direitos dos moradores da região. 
inaugurado em 28 de julho de 2002, 
o equipamento referencia atualmente 
cerca de 3.000 famílias e oferta aos 
usuários nove diferentes ações volta-
das para todos os públicos e faixas 
etárias. Grupos de convivência de 
mulheres e idosos, atividades para 
crianças e adolescentes, oficinas 
culturais, atendimento domiciliar a 
idosos ou pessoas com deficiência 
são alguns dos serviços ofertados 
pelo CRAS Morro das Pedras.

Por meio das atividades coletivas e 
dos atendimentos domiciliares às 
famílias, o Centro de Referência ga-
nhou, nesses dez anos, a populari-
dade e o reconhecimento dos mo-
radores, fazendo com que a busca 
espontânea seja muito forte nesta co-
munidade. A equipe do CRAS Morro 
das Pedras conta com quatro assis-
tentes sociais, dois estagiários de ní-
vel superior, um auxiliar administrativo, 
uma recepcionista, um trabalhador 
de serviços gerais, uma coordena-
dora e quatro guardas municipais, 
profissionais que estão sempre dis-
postos a receber, auxiliar e atender os 
usuários da melhor forma.

Sobre o CRAS
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quilombolas lutam pela garantia da 
permanência na Região Oeste da 
Capital.  
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uma história,  
muito aprendizado

Bernadete quirino duarte Blaess 1

Miriam Aparecida Mendes 2

1 Gerente Regional de Assistência Social - Regional 
Centro - Sul e ex-coordenadora do CRAS Santa Rita 
de Cássia.
2 Coordenadora do CRAS Santa Rita de Cássia.

em uma tarde do ano de 2002, dona 
Maria Juventina de Souza compare-
ceu pela primeira vez a uma reunião 
do CRAS (Centro de Referência de As-
sistência Social), situado na vila Santa 
Rita de Cássia – Região Centro-Sul de 
Belo Horizonte. Apesar de, na época, 
não entender muito bem quais eram 
os serviços ofertados pelo Centro de 
Referência, foi convidada a partici-
par de uma oficina de fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários, 
iniciativa que a encantou e que a fez 
querer saber mais sobre o que acon-
tecia naquele local.

Os encontros frequentados por dona 
Maria Juventina eram conhecidos 
como tarde de conversa, nos quais 
se dialoga sobre as dificuldades e as 
possibilidades encontradas no coti-
diano. Nessas tardes, eram também 

realizadas atividades artísticas, como 
bordado, pintura e desenhos, que fi-
caram na memória de muitos partici-
pantes. Juventina recorda, ainda nos 
dias de hoje, que realizou um trabalho 
marcante intitulado “O livro da nossa 
história”, na qual pôde contar sua tra-
jetória de vida, relembrar da infância 
em itamarandiba, sua cidade natal, e 
conhecer outras histórias que, de al-
guma forma, eram parecidas com a 
sua. Relembra que essas tardes de 
conversa eram realizadas no salão da 
igreja conhecida na região como igreja 
velha. Naquele tempo, ela era respon-
sável pelas chaves do salão paroquial 
e tinha a importante missão de chegar 
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CRAS Santa Rita de Cássia 
valoriza a trajetória dos idosos.
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um pouco mais cedo para abrir o lo-
cal. “era com se eu fosse a dona do 
pedaço”, brinca.

Com o tempo, dona Jovem, como é 
chamada por alguns amigos, foi se 
envolvendo em outras atividades do 
CRAS, como ginástica, aulas de dança 
e teatro. Por meio do CRAS/ eJA (edu-
cação de Jovens e Adultos) ela reali-
zou, ainda, o antigo sonho de concluir 
o ensino Médio e, ao participar das 
aulas de música, descobriu o dom de 
cantar. Agora, ela, com orgulho, faz 
parte do grupo de canto da igreja Ca-
tólica Nossa Senhora do Morro.

Atualmente, Maria Juventina faz parte 
do grupo de caminhada, do qual parti-
cipa há três anos; do grupo de Convi-
vência de idosos, desde seu início, há 
10 anos; da oficina Patrimônio Cultural; 

ludicidade e autoestima são trabalhadas nos grupos de convivência.

e ainda utiliza os serviços do CRAS 
para a busca da tão sonhada apo-
sentadoria, para a qual o equipamento 
está contribuindo com orientações e 
efetivação.

Muito emocionada, dona Jovem diz 
que o CRAS fez grande diferença para 
a sua vida; com ele, ela passou a co-
nhecer as pessoas da sua comuni-
dade e foi incentivada a ser mais atriz 
da sua própria história. “Com as ativi-
dades, tive o ganho do autoconheci-
mento e possibilidades que nem mes-
mo imaginava. Antigamente, viver no 
morro era conhecer as coisas ruins da 
vida, mas descobri que no meio das 
coisas ruins existem as coisas boas. 
No CRAS fiz grandes amigos e alguns, 
em especial, já considero fazer parte 
da minha família”, felicita.
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O CRAS e o grupo
de convivência
da 3ª idade

inaugurado em julho de 2002, o CRAS 
da Regional Centro-Sul está localizado 
na vila Santa Rita de Cássia, popular-
mente conhecida como Morro do Pa-
pagaio. Como exemplo de atividade 
coletiva, no contexto do CRAS – Centro 
de Referência da Assistência Social –, 
o Grupo de convivência da 3ª idade é 
uma ação dentro do Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de vínculos. 
Organizado a partir do ciclo de vida e 
no caso específico dos idosos tem por 
foco o desenvolvimento de atividades 
que contribuem no processo de enve-
lhecimento saudável, autonomia, so-
ciabilidade, fortalecimento de vínculos 
familiares, convívio comunitário e pre-
venção em situações de risco.

O Grupo Convivência de idosos San-
ta Rita de Cássia teve seu início en-
tre 2003 e 2004; naquele momento, 

como um grupo de convivência e não 
necessariamente de idosos. Hoje, 
ele se configura como um grupo da 
terceira idade no qual, dos seus 50 
participantes, apenas alguns – rema-
nescentes – ainda não completaram 
60 anos: a maioria está entre 60 e 70 
anos e a pessoa mais velha tem 91 
anos de vida.

Os idosos, na sua maioria mulheres, 
encontram-se semanalmente às sex-
tas-feiras para as reuniões nas quais 
realizam atividades de alongamen-
to, palestras e bate-papo, além de 
confraternizarem com um lanche. Os 
passeios, as festas comemorativas, 
a participação em fóruns de idosos, 
atividades culturais e trabalhos artesa-
nais também fazem parte do dia a dia 
do grupo.

diversificação das atividades amplia a participação.



48

uma experiência  
de participação popular  

e intersetorialidade
Cássia letícia da Silva 1

Sônia Marcelino de vasconcelos 2 
viviane Aurélia da Costa 3 

1 Assistente Social do CRAS Santa Rosa.
2 Coordenadora do CRAS Santa Rosa.
3 Assistente Social do CRAS Santa Rosa.

“Bateram de porta em porta, conver-
saram com a gente e entregaram um 
folheto. Me lembro que houve uma 
reunião onde nos disseram que na-
quele local haveria várias atividades, 
como ações de educação, arte e 
convivência com os filhos”. O ano era 
2002 e a comunidade residente na vila 
Santa Rosa e na vila Real via surgir 
um equipamento de assistência social 
que muitos ainda nem sabiam como 
poderia ser utilizado. Cleuza vieira da 
Silva, 43 anos, recorda-se até os dias 
de hoje do início do CRAS (Centro 
de Referência de Assistência Social) 
Santa Rosa, na época NAF (Núcleo 
de Apoio à Família), e de como a co-
munidade foi envolvida para atuar e 
protagonizar histórias naquele local. 
inaugurava-se, também, junto ao am-
biente físico, a busca e o empenho da 
equipe de profissionais do CRAS San-

ta Rosa para idealizar propostas que 
envolvessem aqueles usuários.

Promover uma atividade que estimu-
lasse os moradores a pensar em or-
ganizações que atuassem em favor de 
seus direitos, que os incentivassem a 
serem atores de suas próprias vidas, 
que proporcionasse o convívio com 
outros membros da sua comunidade, 
criando sementes com a valorização 
da cultura, partilhando laços afetivos 
e alcançando um estado de partici-
pação na vida política, foram as prin-
cipais bases para idealizar o dia da 
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Cidadania; uma evolução da iniciativa 
talentos da vila4.

Realizado anualmente desde 2006, o 
dia da Cidadania passou a ser come-
morado como encerramento das ati-
vidades anuais do CRAS Santa Rosa. 
Por meio de reuniões entre a equipe 
do Centro de Referência e a Comissão 
local do BH Cidadania, há o planeja-
mento da participação de cada política 
e serviço no evento, buscando, a cada 
edição, agregar novos participantes, 
ampliando a oferta aos moradores. 
informação, lazer, cultura e esporte 
se encontram no dia da Cidadania, 
fazendo da data uma grande oportu-
nidade de intersetorializar serviços pú-
blicos para a garantia de direitos.

Mini rua de lazer, pintura facial, oficina 
de esporte, escultura em balão, apre-
sentação de peças teatrais, show de 
palhaços, além de distribuição de pi-
poca e algodão doce, fazem a alegria 
das crianças e dos adolescentes que 
partilham da iniciativa. Já os adultos, 
além de se divertirem junto aos filhos e 
vizinhos, também têm a oportunidade 
de obter informações sobre a política 
de assistência social, receber orien-
tações e serem encaminhados para 
programas e projetos gerenciados em 
âmbito municipal aos quais têm direito.

Atrair uma grande quantidade de usu-
ários é um dos objetivos do dia da 
Cidadania e, por isso, o mesmo é re-
alizado em local de fácil acesso aos 

moradores, na escola Municipal Au-
rélio Pires, localizada mais próxima às 
vilas. Além disso, o olhar sensível às 
verdadeiras necessidades da comuni-
dade é a base para que o CRAS faça 
o convite aos parceiros, ampliando a 
atuação e suprindo diversas formas de 
carências. em 2011, por exemplo, fo-
ram convidados o Núcleo de Preven-
ção às drogas da Pampulha, o grupo 
de ajuda Alcoólicos Anônimos (AA) e o 
grupo de Ajuda a Familiares de Alcoó-
licos Al-ANON.

O fortalecimento da participação social 
em eventos como o dia da Cidadania 
é essencial para que a população resi-
dente no território possa ser informada 
sobre a rede de serviços existentes e 
ter o conhecimento dos direitos so-
ciais, além de como acessá-los. O po-
tencial da informação é muito grande 
quando ela se dá de forma clara, fá-
cil, organizada e próxima ao cidadão. 
quando o morador local entende a in-
formação, essa passa a fazer parte de 
sua vida e a busca pelo acesso será 
mais intensa. Por outro lado, circular 
junto a várias atividades de diversos 
setores no mesmo espaço facilita ao 
morador obter novos conhecimentos 
sobre os equipamentos e serviços 
que muitos desconhecem.

O evento possibilita também que os 
próprios profissionais do CRAS co-
nheçam serviços de áreas diferentes 
construindo uma relação mais forte 
entre a própria rede socioassisten-
cial, rompendo a prática fragmentada 
das políticas públicas e, gradativa-
mente, estimulando uma nova cultura  
intersetorial.

4 O Talentos da Vila foi uma iniciativa realizada dentro 
da Vila Santa Rosa, por meio da articulação entre 
o CRAS Santa Rosa e a comunidade residente no 
local. O Centro de Referência mobilizava os usuários 
para que os mesmos se organizassem inscrevendo-
se para apresentações culturais, como grupos de 
teatro, música, dança e capoeira. Além disso, na 
ocasião, também havia uma exposição de produtos 
confeccionados pelos próprios moradores.
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Cidadania  
voltada para todos 

os públicos.
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um exemplo de  
intersetorialidade
“A primeira vez que vim ao CRAS Santa 
Rosa foi para ver como funcionava e 
ver o que me interessava. Frequentei 
o grupo da terceira idade e nele me 
esquecia dos problemas. No grupo 
não passava tristeza, passava ale-
gria. depois entrei na escola do eJA 
(educação para Jovens e Adultos), 
que funciona no CRAS, porque tinha 
esquecido as letras e também por 
motivo de necessidade. é um desejo 
que nasce e se eu pudesse ficava só 
estudando. Porém, parei de estudar 
por motivo de precisar trabalhar. tive 
também o interesse de fazer o curso 
de informática e o desejo de saber 
usar o computador. Como vendo pro-

dutos em domicílio, precisava apren-
der a fazer pedidos na internet. Além 
das aulas de informática, atualmente 
frequento o grupo de mulheres nas 
terças-feiras. encontro com as mulhe-
res e cada uma conta um pouco da 
vida. No CRAS também aprendi a fazer 
artesanato, fuxico, caminho de mesa e 
crochê. Mas, de tudo isso, o melhor 
que o CRAS pode oferecer é a nova 
família que a pessoa passa a ter”.

(Maria ivonete Porto Bonfim, usuária 
em depoimento sobre as diversas ati-
vidades que realizou, demonstrando 
a intersetorialidade presente no CRAS 
Santa Rosa)

envolvimento da comunidade do CRAS Santa Rosa garante sucesso dos serviços oferecidos.  
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O Centro de Referência de Assistên-
cia Social Santa Rosa foi inaugurado 
em 9 de junho de 2002 e desde então 
tornou-se palco da luta pelos direitos 
e pela cidadania da comunidade re-
sidente nas vilas Santa Rosa, Real e 
Aeroporto, localizadas próximas ao 
viaduto São Francisco e ao Anel Ro-
doviário de Belo Horizonte.

inicialmente, diversas atividades do 
CRAS eram realizadas no salão paro-
quial da igreja Católica da vila Santa 
Rosa, ofertando aos usuários iniciati-
vas que englobam todos os gêneros 
e faixas etárias. Ações voltadas para a 
família, crianças, jovens e adolescen-
tes, mulheres e pessoas da terceira 
idade fazem parte das iniciativas pro-
movidas pelo CRAS, sendo ofertados 

atualmente aos cidadãos cadastra-
mento de famílias, orientações sobre 
direitos de cidadania, atendimento e 
acolhimento das famílias, grupos de 
convivência de mulheres e terceira 
idade, grupos socioeducativos, ofici-
nas de reflexão, Projovem Adolescen-
te, encaminhamentos a cursos pro-
fissionalizantes e vagas de emprego, 
encaminhamentos a outros serviços 
ofertados pela Prefeitura, Casa do 
Brincar, telecentro BH Cidadania, além 
de outros serviços, programas e pro-
jetos.

O CRAS Santa Rosa referencia ao todo 
cinco mil famílias da Região Pampulha 
da capital, sendo 1.457 famílias ca-
dastradas no Sistema Único de Assis-
tência Social (SuAS).

Nossa história



53

Alunas do eJA são exemplos de inter-
setorialidade no CRAS Santa Rosa
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Avaliar,  
propor, partilhar

denise viana Fernandes1

idalina Alves da Conceição2

isabelle Oliveira vaz3

Janete Soares Campos4

Regiane Batisteli Magalhães5

Regina Helena Barros Mancilha6

1 Assistente Social do CRAS Senhor dos Passos.
2 Analista de Políticas Públicas - Psicóloga do CRAS 
Senhor dos Passos.
3 Psicóloga do CRAS Senhor dos Passos.
4 Coordenadora do CRAS Senhor dos Passos.
5 Assistente Social do CRAS Senhor dos Passos.
6 Analista de Políticas Públicas - Assistente Social do 
CRAS Senhor dos Passos.

um histórico de lutas e conquistas 
faz parte da comunidade da vila Se-
nhor dos Passos que desde 1956 já 
apresentava uma organização repre-
sentada pela Associação de Morado-
res “Pró-Melhoramento da vila Senhor 
dos Passos”, tendo conquistado, ao 
longo dos anos, melhorias urbanas e 
equipamentos sociais, dentre eles o 
espaço BH Cidadania, onde passou a 
funcionar o CRAS.

O Centro de Referência de Assistên-
cia Social Senhor dos Passos (CRAS 
vSP) foi inaugurado em 15 de junho de 
2002, no Mercado da lagoinha, com 
equipe inicial de cinco profissionais, 
atendendo 641 famílias da vila Senhor 

“A festa da família é uma imensa tentativa de harmonizar todas as gerações exis-
tentes no CRAS. é um espaço que se faz avaliação sobre o semestre vivido... 
Avalia os passeios, as atividades externas e os momentos de convivência. Aqui 
é o encontro da família conquistada, onde há a amizade que nos impulsiona. em 
todas as festas me sinto reconhecida e valorizada, aqui no CRAS tenho o meu 
espaço”. Gladys Freitas – cadastrada no CRAS Senhor dos Passos desde 2005.

dos Passos. essa vila se originou de 
ocupações espontâneas e gradativas, 
em que a maioria dos moradores eram 
migrantes vindos para a capital, com o 
intuito de trabalhar na sua construção.

 As ações para trabalhar com essa co-
munidade eram planejadas, tendo em 
vista as características do local que re-
fletia toda a história de um dos primei-
ros espaços de ocupação em torno 
do centro de Belo Horizonte.
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No período de implantação do equipa-
mento, buscou-se construir e efetivar o 
trabalho, tendo como princípio a parti-
cipação comunitária e a intersetoriali-
dade. O contato com a comunidade 
foi positivo; percebeu-se que os vín-
culos comunitários eram fortalecidos, 
tendo em vista o grande número de 
famílias que viviam na localidade há 
muitos anos. 

inicialmente, o CRAS recebeu deman-
das individuais e, apesar da existência 
de uma organização comunitária, o 
trabalho coletivo exigiu maior atenção, 
necessitando de alternativas de mo-
bilização. uma delas foi o “encontro 
de Famílias” realizado em 31 de maio 
de 2003, com o objetivo de avaliar os 
10 meses de funcionamento do servi-
ço como espaço de participação da 
comunidade no processo de constru-
ção do Plano de Ação – Planejamento 
Anual do trabalho.

O encontro foi produtivo e contou com 
86 participantes que apontaram pro-
postas, norteando o trabalho para o 
segundo semestre. A partir de então, 
observou-se que a alternativa de asso-
ciar uma atividade que possibilitasse 
avaliação e proposições de ações jun-
to à comunidade, num ambiente festi-
vo e lúdico, proporcionando a confra-
ternização entre os usuários, tem sido 
um mecanismo de fortalecimento de 
vínculos e consolidação de um espa-
ço de direitos.

dessa forma, o encontro de Famílias 
foi incorporado ao trabalho desenvol-
vido no CRAS, passando a ser realiza-
do semestralmente, tendo os usuários 
um papel fundamental na mobilização, 
pois eles convidam familiares e vizi-
nhos e, cada vez mais, os encontros 
contam com a adesão de um número 
maior de famílias.

CiA Arte Mobilização anima encontro com Famílias no CRAS Senhor dos Passos.
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Crianças aproveitam o dia de 
festa no CRAS Senhor dos 
Passos.
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é possível perceber que a comuni-
dade avalia positivamente o encon-
tro como um espaço de participação 
efetiva no processo de planejamento 
e avaliação das ações do CRAS, troca 
de informações, conhecimentos, afe-
tividades, além de uma oportunidade 
de lazer e socialização.

A realização desses encontros, em 
horário alternativo (noturno e nos fins 
de semana) tem possibilitado que to-
dos os membros familiares possam se 
reunir em um único momento, promo-
vendo o estreitamento dos laços afeti-
vos e comunitários.

Os encontros têm buscado também 
valorizar os aspectos culturais da co-
munidade, incluindo em sua progra-
mação apresentações de artistas lo-

cais, exposição de produtos artesanais 
confeccionados por participantes das 
oficinas desenvolvidas no CRAS e par-
ceria com pequenas empresas do ter-
ritório, para o fornecimento de lanches.

O encontro de Famílias atualmente 
reúne cerca de 100 famílias e tem 
possibilitado um importante momen-
to de divulgação tanto da atividade, 
quanto do equipamento, permitindo 
a realização de um trabalho socioe-
ducativo no sentido emancipatório de 
protagonismo, dos membros familia-
res e, principalmente, consolidando-
se como um importante espaço de 
participação das famílias, no qual a 
avaliação possibilita uma reflexão so-
bre o trabalho desenvolvido e as pro-
postas apontadas norteiam ações do 
equipamento.

valores familiares são temas de discussão no encontro.
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Consolidando  
a Política de 
Proteção  
Social Básica 
em Belo  
Horizonte

Casa do Brincar estimula 
desenvolvimento da 
criança e promove  
aproximação familiar.
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SHiRley JACiMAR PiReS
Gerente de Proteção Social da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social.

Celebrar os dez anos do Centro de Referência de Assistência Social nos faz inda-
gar sobre os desafios impostos a essa política. Atualmente, são 33 CRAS implan-
tados no município de Belo Horizonte, em áreas de vulnerabilidade social. Apesar 
dos avanços que o CRAS imprimiu na forma de intervenção junto ao usuário e no 
trabalho social com famílias, muitos são os desafios apresentados, a começar 
pela sua capacidade de atendimento. 

Atualmente, são 165.000 famílias referenciadas, mas apenas 27,6% estão ca-
dastradas. Nesse contexto, é necessário pensar na elaboração de diagnósticos 
mais precisos, traçando o perfil dessas famílias e comunidades, com base em 
sistemas de informação, nos quais seja possível elaborar intervenções mais fo-
calizadas que atendam, especificamente, as vulnerabilidades apresentadas por 
cada território. Além disso, há que se utilizar indicadores para o monitoramento 
e a avaliação dessas intervenções, a fim de que seja possível corrigir rumos ao 
longo da nossa atuação e avaliar o impacto das nossas ações.

Outro desafio é a adesão das famílias às intervenções propostas. é necessário 
fortalecer a participação da família na construção de planos de ações e, ao mes-
mo tempo, criar mecanismos de avaliação participativa, a fim de que seja garan-
tida a qualidade da oferta dos nossos serviços. Para isso, é importante pensar 
em metodologias que deem conta dos desafios impostos por um público que 
demanda intervenções específicas, ao mesmo tempo em que se traduza e qua-
lifique a nossa oferta de serviços com foco preventivo junto ao público prioritário 
ao nosso atendimento.

especialmente para o Sistema Único de Assistência Social, há que se instituir 
protocolos de atendimento que institucionalizem a referência e contrarreferência 
entre os níveis de proteção Básica e especial, a fim de que se favoreça o aten-
dimento ao nosso usuário, sobretudo os que estejam com os vínculos familiares 
fragilizados, decorrentes de situações de violação de direitos. também há que se 
refletir sobre a ampliação do financiamento por parte dos demais entes federados 
que levem em consideração as especificidades de uma metrópole.

No que diz respeito à gestão do trabalho, faz-se necessário fortalecer as equipes 
técnicas, por meio de melhoria da infraestrutura e investimento em formação, 
qualificação e capacitação de seus recursos humanos, para que possam, de 
fato, prestar uma acolhida e uma escuta sensível e qualificada a esses nossos 
usuários e trabalhar com eles o seu protagonismo na consolidação dessa políti-
ca. Nesse aspecto, cabe fortalecer os espaços de controle social como espaço 
de aprimoração dessa política.

Considerando esses aspectos, cada vez mais, os Centros de Referência de As-
sistência Social se consolidarão enquanto política pública de assistência social, 
afiançando as seguranças de convivência, de renda e de autonomia aos nossos 
usuários.
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Presença do CRAS no 
território garante futuro 
melhor aos cidadãos.
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