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A Integralidade da Proteção Social


O conceito de Proteção Social no Brasil perpassa outras políticas para além da
Política de Assistência Social. Algumas vertentes restringem às políticas de
Seguridade Social, outras incluem outras políticas sociais como educação,
habitação, cultura, esporte e lazer



Pressupõe:

a)

O olhar sobre os sujeitos em suas múltiplas dimensões, superando a verticalização
e segmentação da atuação do poder público;

b)

Incompletude das políticas;

c)

Compreensão dos limites e potencialidades dos campos de atuação de cada
política;

d)

Articulação intersetorial e interinstitucional

e)

Compromissos interfederativos

Proteção Social na PNAS deve garantir as seguranças
•Segurança de acolhida
•Segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia)
•Segurança de convívio ou vivência familiar

acolhida

renda

autonomia

convívio

Espaços, escuta,
informações
sobre direitos,
oferta de
serviços e de
locais de
permanência

Auxílios
financeiros e
benefícios
continuados
para cidadãos
em situação de
vulnerabilidade

Capacidades e
habilidades para
o protagonismo
e exercício de
cidadania

Construção,
restauração e o
fortalecimento
de laços de
pertencimento;
ruptura do
isolamento social

Funções e objetivos da PNAS
PAIF
SCFV

Básica
Defesa de
direitos

Rede
socioassistencial

PAEFI

Proteção social

ACOLHIMENTO

Vigilância
Socioassistencial
Especial

SEAS

MSE

UNIDADES DE REFERÊNCIA
PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA

CRAS

7.457
Equipes Volantes: 1.227
Lanchas: 123

ESPECIAL
Média Complexidade

ESPECIAL
Alta Complexidade

CREAS

CENTRO POP

Serviço Acolhimento

2.462

230

162.459

POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MATRICIALIDADE SOCIOFAMILIAR
PORQUE É IMPORTANTE?
• Espaço social com potencialidades para superação das vulnerabilidades;

• Família enquanto sujeito/titular de direitos;
•
•
•
•

Eixo organizador da vida social como um todo;
Multiplicidade de arranjos que precisam ser respeitados e fortalecidos;
Impactada pelas diversas questões sociais e territoriais;
Instituição historicamente situada;

TERRITORIALIZAÇÃO

 Território é um campo histórica e
culturalmente
construído,
com
especificidades
que
definem
vulnerabilidades e potencialidades

 Eixo organizador do trabalho social
com as famílias
 Diagnóstico territorial apresenta
informações
estratégicas
para
tomada de decisão.
 Deve compor o diagnóstico a leitura
crítica da situação vivenciada por
famílias e grupos sociais ali
residentes, possibilitando, assim, a
implementação de ações de caráter
preventivo, protetivo e proativo

PARTICIPAÇÃO E TERRITORIALIZAÇÃO
 O desenvolvimento da autonomia no escopo do Trabalho Social com Famílias deve estar vinculado à

participação política e tendo como base as características do território onde as famílias vivem.
 Necessidade do Trabalho Social com Famílias alargar seu horizonte para o território – É na intersecção

famílias e território e na esteira de um processo participativo, que se torna possível buscar a implementação
de recursos públicos de diferentes naturezas com os quais todas as famílias poderão contar [infraestrutura,
mobilidade urbana, rede de serviços, etc.].
 compreender melhor as mazelas e as angústias vividas cotidianamente pelas famílias, observar claramente

a omissão do Estado na provisão de serviços e investir no fortalecimento dos processos participativos para a
melhoria das condições de proteção social e cidadania.

 Desafio de articulação entre as demandas individuais e coletivas.

Prevenção e
Proteção
Proativa

Atenção
Especializada

PSB e PSE têm funções distintas,
mas devem dialogar e interagir
na perspectiva do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e
superação dos ciclos de violações de direitos
Essa compreensão pelos gestores e operadores da Política de Assistência
Social é necessária para a construção de uma ação articulada que considera a
integralidade das demandas das famílias e as expressões da questão social nos
territórios .

É necessário ter um
olhar cuidadoso para a
equipe que desenvolve as
ações de Proteção Social!

Vigilância
Socioassistencial

CREAS e Integração do atendimento socioassistencial
A articulação entre os serviços da Proteção Social Especial deve ser garantida por meio de:
1. troca de informações;
2. definição de fluxos;
3. realização de reuniões entre as equipes;
4. estudo de caso
5. alinhamento conceitual sobre a organização e a operacionalização dos serviços ofertados no
CREAS;
6. definição de atividades que podem ser realizadas em conjunto .
7. articulação e definição de fluxos entre os demais serviços da assistência social e das demais
políticas públicas.
8. leitura no território e elaboração de estratégias de prevenção e acesso à informação

Integralidade de Atendimento
Intersetorialidade

Incompletude
Constatação de que nenhuma política dispõe
da totalidade de competências e recursos
necessários à garantia dos direitos das
família em situação de vulnerabilidade social

Como se dá a
integração entre
assistência social e
as políticas
setoriais/entidades
e conselhos no
Município?

Quais as estratégias de articulação e espaços de interação que o
seu município desenvolve?

QUAIS SÃO OS DESAFIOS DO SEU MUNICÍPIO NA
INTEGRALIDADE DA PROTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL?

OBRIGADA!
Contatos:
www.mds.gov.br
Central de relacionamento do MDSA: 0800 707 2003
http://mds.gov.br/fale-com-o-mds

