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O território pertencente ao Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) Ingleses do Rio Vermelho apresenta áreas de interesse social com 

elevada relevância nos indicadores sociais do município. Segundo dados 

estatísticos7, apontamos que talvez este território não seja o maior em termos 

de extensão territorial, entretanto destaca-se negativamente no que concerne à 

violência contra a mulher e aos adolescentes em conflito com a Lei, por 

exemplo. 

Apresenta-se estratégico avaliar o impacto de ações coletivas quando o 

território é amplo, com demandas complexas e equipes reduzidas8, pois como 

recurso de intervenção, com a devida estrutura e planejamento pode alcançar o 

objetivo de informar, encaminhar, acompanhar e acolher os usuários. 

 No início do ano de 2017, ocorreram mudanças na organização e 

composição dos serviços da Proteção Social Básica que impactaram 

diretamente no funcionamento dos CRAS: os serviços executados outrora pela 

extinta Diretoria de Benefícios Socioassistenciais operacionalizados por meio 

do Cadastro Único e dos benefícios eventuais foram realocados para os CRAS. 

 Nesse sentido, algumas dessas mudanças trouxeram uma sobrecarga 

de novas demandas para os equipamentos, além de provocarem pressão e 

desconforto nas equipes pela ruptura não planejada com os conceitos e 

trabalho já construídos e consolidados. Diante da crise, como manejo das 

consequências desta, a equipe fomentou alternativas para administrá-la, 

Dentre estas a ferramenta gerencial 5W2H (tabela 1), no qual é uma 

ferramenta simples de fácil execução e controle, que permitiu diante dos 

recursos presentes desenvolver de maneira planejada o processo de 

acolhimento coletivo, mais especificamente, aquele realizado de maneira 

temática como alternativa viável.  

                                                           
7Dados municipais colhidos através do Relatório Mensal de Atendimento apresentado pela 

Vigilância do SUAS. 

8Atualmente contamos com 1 coordenadora exclusiva; 2 psicólogas; 2 assistentes sociais 

(benefícios e PAIF), 2 técnicas administrativas (nível médio); 1 estagiária que realiza cadastro 

único; 2 estagiárias (Serviço Social e Psicologia); 1 motorista não exclusivo do serviço e 1 

auxiliar de serviços gerais. 
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 Conforme coleta dos relatórios mensais do equipamento identificamos 

entre abril e setembro de 2016 a ocorrência de 1.917 atendimentos no CRAS, 

no mesmo intervalo de tempo no ano de 2017 foram verificados 2.624 

atendimentos. Esses dados corroboram para a avaliação de que houve uma 

mudança performática do trabalho, sendo que não foram redimensionados os 

recursos humanos do equipamento9. 

 Como contraponto pode-se argumentar que o deslocamento desses 

serviços para os CRAS proporcionou a melhoria no acesso dos usuários a 

esses serviços, pois os posicionou no território.  

Cabe destacar que encontrar estratégias em tempos de desmontes da 

política em todos os âmbitos, tanto nacional e estadual, quanto municipal, é 

algo que exige muito de toda a equipe. No entanto, a equipe do CRAS Ingleses 

vem executando alguns caminhos para conseguir atender os usuários. 

Tais estratégias fazem referência principalmente a uma das ações que 

compõem o trabalho social com famílias no PAIF, ou seja, o acolhimento. Este 

se refere a um primeiro contato do usuário com o CRAS e que pode 

determinar, dependendo desta experiência, todos os demais processos de 

atendimento com as famílias que procuram o equipamento CRAS. Segundo 

Orientações Técnicas – PAIF 2012, p. 1710. 

Sendo assim, entendemos que a acolhida é uma ação essencial do 

PAIF, pois é neste momento que se constrói a possibilidade de vínculos entre o 

serviço a família e/ou indivíduo. Espaço de estabelecimento de relações de 

confiança, entendimento que a equipe do CRAS é composta de profissionais 

                                                           
9 Vale salientar que o CRAS Ingleses na distribuição das equipes do antigo Setor de Benefício 

Socioassistenciais, foi contemplado com uma técnica (assistente social) para atender a 

demanda desses usuários. Em contrapartida a equipe já estava reduzida se comparada com o 

ano anterior, visto que a antiga coordenadora foi cedida para a gestão assumindo cargo na 

Diretoria e uma das técnicas do PAIF9 (assistente social) tornou-se a coordenadora do CRAS, 

ficando então a equipe PAIF apenas com uma assistente social e duas psicólogas. 

10A acolhida é, na maioria das vezes, o processo de contato inicial de um indivíduo ou família 

com o PAIF - não raras vezes é o primeiro contato “qualificado” da família com o SUAS. 
Consiste no processo inicial de escuta das necessidades e demandas trazidas pelas famílias, 
bem como de oferta de informações sobre as ações do Serviço, da rede socioassistencial, em 
especial do CRAS e demais políticas setoriais. 
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qualificados para atendimento de suas demandas familiares e comunitárias. É 

no momento da acolhida que a equipe pode verificar as necessidades de se 

iniciar um processo de acompanhamento ou se os atendimentos do PAIF 

respondem as demandas familiares.  

A prática de acolhida coletiva já é executada no CRAS há alguns anos, a 

equipe trabalha numa lógica que diante de um território tão extenso e com 

várias regiões com índices crescentes de vulnerabilidade, independentemente 

se houvesse uma equipe superior em termos numérico, não conseguiríamos 

atender a todos que nos acessam de forma individualizada. Por isso, acredita-

se que a oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias 

usuárias do CRAS podem se dar também coletivamente. Isso possibilita que as 

forças vivas do território possam contribuir com a equipe de referência do 

CRAS para a superação de situações de vulnerabilidade das famílias. 

Importante mencionar que mesmo entendendo e destacando os acolhimentos 

coletivos, não se pode deixar de executar a acolhida individual, oferta esta 

também realizada no CRAS Ingleses. 

Essas reuniões de acolhida proporcionam às famílias a garantia nas 

informações primordiais para o acesso aos direitos e serviços ofertados pelo 

CRAS e outras unidades da rede socioassistencial local e também as setoriais. 

Dentre os muitos resultados obtidos através desta metodologia de trabalho, o 

que damos destaque seria a melhor e mais rápida forma de repassarmos aos 

usuários o conhecimento sobre o funcionamento do CRAS, enquanto espaço 

público de referência, onde lhes serão ofertadas informações, orientações e 

serviços, programas, projetos e benefícios da Proteção Social Básica. 

Importante destacar que assim como todas as demais metodologias de 

trabalho para atendimento das famílias do PAIF, a acolhida mesmo sendo um 

processo inicial deve ser cuidadosamente planejada, para que as famílias 

sintam-se respeitadas e apoiadas, pois somente assim reconhecerão o Serviço 

como um direito e uma referência para o seu atendimento e acompanhamento 

no território. 

Diante de todas as mudanças na dinâmica de atendimento no CRAS 

com a introdução de outras atribuições e o consequente aumento da demanda, 

a equipe percebeu a necessidade de tornar o conteúdo dos acolhimentos mais 
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prático e visível. Dessa forma, a equipe criou um material visual (figura 1) com 

formato de uma casa, contendo entre suas portas e janelas tudo o que 

devemos apresentar nos Acolhimentos sobre os direitos e benefícios da 

Assistência Social, assim como os serviços do CRAS. Segundo avaliação dos 

próprios usuários, esse material facilitou para uma melhor compreensão do 

Serviço.  

 Do mesmo material reproduzimos cópias impressas reduzidas para 

serem divulgadas à comunidade em geral na forma de “mosquitinhos” (figura 

2), tornando mais efetivo o convite para os acolhimentos, o qual buscamos 

fazer para todos os sujeitos que procuram este equipamento, entendendo os 

acolhimentos coletivos como porta de entrada para o CRAS.  

Vale ressaltar que em cada espaço de acolhida viabilizado pela equipe 

técnica do CRAS prima-se pelo respeito às possibilidades de manifestação e 

necessidades particulares dos seus participantes, ou seja, toda participação é 

espontânea. Buscamos, apesar das limitações institucionais proporcionar uma 

experiência verdadeiramente acolhedora. Conforme preconiza as normativas 

técnicas. 

 Diante da crescente demanda, da experiência com os acolhimentos 

coletivos, e da nossa percepção da necessidade dos usuários em se 

aprofundar na sua temática de interesse, desenvolvemos como estratégia para 

o atual momento os Acolhimentos Coletivos Temáticos, com dois modelos: 

Acolhimento de famílias que querem acessar o Benefício Natalidade e 

Acolhimento para Beneficiários do Bolsa Família. 

Avaliamos que ampliar a oferta de acolhimento, dando ênfase ao 

Acolhimento Coletivo Temático, possibilitaria o alcance de maior número de 

pessoas mantendo a qualidade técnica, possibilitando que todos os 

participantes fossem contemplados com as orientações de suas demandas, 

bem como reconhecessem todas as outras no que se refere a garantia de 

direitos. 

O primeiro Acolhimento Coletivo Temático executado foi para usuários 

que tinham interesse no Benefício Natalidade, o objetivo inicial deste era reunir 

as famílias que acessam o CRAS para solicitar esse benefício. A ideia surgiu a 

partir da verbalização dessas famílias durante os atendimentos de que estavam 
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vivenciando momentos de angústias, dúvidas, inseguranças, estresse físico e 

emocional, conflitos familiares, desemprego, entre outros. Bradt (1995)11 

explica que os três primeiros meses após o nascimento de um bebê são 

considerados, devido a sua complexidade, como parte da gestação, e com 

mudanças ainda mais significativas para as famílias, por isso merecem toda a 

atenção e cuidado. 

Assim, o momento do puerpério demonstra-se crítico para a família, pois 

as mudanças vivenciadas podem acentuar fragilidades já existentes nos 

vínculos, provocar rupturas ou instalar dependências dolorosas entre seus 

membros. Ainda reforçando o que fora descrito acima, pode-se afirmar que o 

processo vivenciado ao nível fisiológico encontra equiparação também 

emocionalmente, e se as transformações são profundas e dilacerantes, há por 

esse motivo uma conjunção de fatores que possibilitam potencializar os 

aspectos de proteção e cuidado da família.  

Portanto, ao personalizar o atendimento das demandas desse coletivo, 

promovem-se momentos de troca, em que ocorre, além do acesso aos 

benefícios e serviços da política de assistência social, também o acolhimento 

das vivências das famílias e validação da especificidade e atenção necessária 

que elas precisam. 

 O Acolhimento Temático de Natalidade (figura 3) ocorre quinzenalmente 

para um grupo de até 10 usuários, é coordenado por uma técnica PAIF e pela 

técnica dos Benefícios em conjunto, e tem como público-alvo gestantes, 

nutrizes, companheiros, avós e avôs, irmãos, entre outros familiares. 

A metodologia dos encontros consiste no repasse de informações do 

material visual (figura 1) e em criar um espaço de escuta qualificada para que 

os participantes possam falar sobre o momento que estão passando, o 

processo de tornar-se mãe/pai (parentalidade) e as dificuldades diárias. Muitas 

vezes surgindo destes grupos a intenção de serem acompanhados pela Equipe 

PAIF. 

                                                           
11Segundo Bradt (p. 212, 1995): Depois do evento – marco do nascimento do bebê – os três 

meses seguintes são considerados como parte da gravidez. Eles são mais precisamente 
identificados como o quarto trimestre. Durante esse período, ocorrem mudanças endócrinas 
mais abruptas do que as mudanças hormonais da puberdade, os ciclos menstruais ou a 
gravidez. 
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Observamos que os usuários têm se sentido acolhidos nas demandas e 

no momento vivenciado, já que estão fragilizados momentaneamente devido a 

alteração de rotina pelo nascimento de um novo membro. Percebemos que nos 

encontros os usuários identificam que suas vivências, angústias e dúvidas 

também perpassam outras famílias. E mencionam que esse formato de 

acolhimento proporciona às famílias um espaço acolhedor, de cuidado e 

sensibilidade da equipe para com eles.  

A segunda modalidade de Acolhimento Temático que executamos no 

decorrer do ano foi o Acolhimento para Beneficiários do Programa Bolsa 

Família (PBF), com o objetivo de reunir as famílias beneficiárias que procuram 

o CRAS para esclarecer dúvidas sobre esse benefício de transferência de 

renda como, motivos de bloqueio, diferenças nos valores recebidos, entre 

outros.  

O Acolhimento Temático do Bolsa Família ocorre mensalmente para um 

grupo de até 18 pessoas, e é coordenado por uma profissional que atua na 

gestão do PBF, em conjunto com a equipe do CRAS. 

Percebemos que esse Acolhimento tem sido um importante espaço de 

esclarecimento e capacitação para os beneficiários do PBF sobre as maneiras 

de evitarem a perda de seu benefício, evitando assim que a família enfrente 

ainda mais dificuldades no que se refere a vulnerabilidade social. 

 Os Acolhimentos Coletivos Temáticos têm como objetivo proporcionar 

processos de reflexão com os usuários sobre o caráter coletivo das demandas, 

permitindo que através deste processo dialético as pessoas consigam dialogar 

entre si, possibilitando construir um canal de fortalecimento familiar e 

comunitário. 

 Os desafios foram muitos, mas com o compartilhamento dessas 

vivências a equipe vem percebendo que tais Acolhimentos promovem a 

integração entre a equipe do CRAS, técnicos de outros serviços (como no caso 

do PBF) e os usuários. Neste espaço criado, o trabalho vivo ganha força na 

sua relação com os atos normativos, e por meio de atos comunicacionais 

transforma tensionamentos em entendimentos. Há a busca de um equilíbrio 

onde o trabalho se reconfigura diante de cada novo desafio, construindo 
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relações mais solidárias e proporcionando aprendizados de novas formas de 

produção de cuidado, garantia de direitos e acesso a serviços públicos. 

 Por fim, a equipe vem sentindo, mesmo diante das dificuldades das mais 

variadas formas, em especial na falta e/ou pouco investimento de recursos 

públicos nos serviços executados no SUAS12, que a acolhida coletiva temática 

passa a ser uma boa estratégia de intervenção com os usuários. Não somente 

por ser um espaço coletivo que possibilita que os participantes dialoguem entre 

si, mas por ser um local favorável a divulgação das potencialidades das 

comunidades, fazendo com que os usuários se vejam como capazes de 

protagonizar ações construtivas no meio em que vivem. Isto se torna visível 

quando alguém socializa alguma informação ou fortalece “outros” com palavras 

ou atitudes. Essas ações oportunizam, ainda, que a equipe deste CRAS 

consiga mapear as demandas dos territórios familiares e comunitários para 

planejar suas ações e consequentemente suas intervenções. 
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Tabela 1 – Ferramenta Gerencial 5W2H 

O que será 

feito 

Por que será feito Onde 

será 

feito 

Quando será 

feito 

Por quem 

será feito 

Como será feito Quanto vai custar 

Acolhimento 

Coletivo 

Este se refere a um primeiro contato do 

usuário com o CRAS e que pode 

determinar, dependendo desta 

experiência, todos os demais processos 

de atendimento com as famílias que 

procuram o equipamento CRAS. Por 

meio deste que pode-se estabelecer o 

vínculo inicial de usuário e serviço.  

CRAS 

Ingleses 

do Rio 

Vermelho 

Segundas-Feiras  

10:00 

(quinzenal) 

14:30 (todas as 

segundas –

feiras) 

Equipe PAIF e 

técnica de 

benefícios.  

Mediante agendamento por telefone ou presencial na 

recepção (número de 10 usuários). Dependendo do 

número presentes poderá ocorrer atendimento de 

demanda espontânea.  No dia equipe técnica abre 

prontuário do usuário no CRAS, para aqueles que não os 

possuía e após isso são direcionados a sala de uso 

coletivo para dar início ao atendimento. Onde os 

técnicos usam de registro visual e manual (figura 1 e 2) 

para embasar suas falas.  

Recursos disponíveis no 

CRAS.  

Acolhimento 

Natalidade 

Para famílias que acessam o CRAS para 

solicitar o benefício Auxílio Natalidade 

que possam num ambiente coletivo 

compartilhar as experiências da 

gestação  e da vivência de pais diante 

das dificuldades pessoais, financeiras 

dentre outras. 

CRAS 

Ingleses 

do Rio 

Vermelho 

Segundas-Feiras  

10:00 

(quinzenal) 

 

Psicóloga do 

turno matutino  

e técnica de 

benefícios.  

Mediante agendamento por telefone ou presencial na 

recepção (número de 10 usuários). No dia equipe técnica 

abre prontuário do usuário no CRAS, para aqueles que 

não os possuía e após isso são direcionados a sala de uso 

coletivo para dar início ao atendimento. Onde os 

técnicos usam de registro visual e manual (figura 1 e 2) 

para embasar suas falas e também outros matérias 

gráficos disponíveis na recepção direcionados ao 

benefício Natalidade.  

Recursos disponíveis no 

CRAS.  

Acolhimento 

Bolsa 

Família.  

Para reunir as famílias beneficiárias que 

procuram o CRAS para esclarecer 

dúvidas sobre esse benefício de 

transferência de renda como, motivos 

de bloqueio, diferenças nos valores 

recebidos, entre outros.  

 

CRAS 

Ingleses 

do Rio 

Vermelho 

Primeira Terça-

Feira do Mês  

13:30 às 16:30 

 

Coordenação 

CRAS Ingleses e 

Equipe Técnica 

do Bolsa Família 

e 

Cadastradores.  

Mediante agendamento por telefone ou presencial na 

recepção (número de 15 usuários). Dependendo do 

número presentes poderá ocorrer atendimento de 

demanda espontânea.  No dia equipe CRAS abre 

prontuário do usuário para aqueles que não os possuía e 

após isso são direcionados a sala de uso coletivo para 

dar início ao atendimento. Onde os técnicos usam de 

registro visual e manual (figura 1 e 2) para embasar suas 

falas e também dependendo da demanda já realizam o 

Cadastro Único do usuário no dia.  

Recursos disponíveis no 

CRAS.  
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Figura 1 – Material visual de apoio para os 

Acolhimentos Coletivos: 

 

                Elaborado por: Evelyn e Larissa (2017) 

Figura 2 – “Mosquitinhos” do Acolhimento 

Coletivo: 

 

Figura 3 – Foto do Acolhimento Temático de Natalidade: 

 

Fonte: Heloisa Duarte (Out,2017) 

 

 


