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INTRODUÇÃO 

 

A Carta Magna de 1988 estabeleceu a Seguridade Social composta pelo tripé: Saúde, 

Previdência e Assistência Social. Neste sentido, a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), sancionada em 1993, define novos paradigmas para a política de assistência social: 

garantia de cidadania, proteção social, caráter não contributivo, primazia da 

responsabilidade do Estado na universalização de direitos e de acesso aos serviços, 

descentralização de ações, co-financiamento e o controle social. 

Porém, a implementação efetiva da política de assistência inicia-se apenas dez anos após a 

LOAS, com a IV Conferência Nacional de Assistência Social. A Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), aprovada em 2004, consolida princípios, diretrizes, objetivos e 

ações da assistência social. Com a recente implementação do PNAS, regulamentado pela 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), pretende-se 

minimizar e substituir ações de caráter caritativo, fragmentado e com viés assistencialista e 

residual por uma política de direitos, universal e de responsabilidade estatal. A ação deve 

ser territorializada e com foco na matricialidade familiar.  

Segundo diretrizes da PNAS, o trabalho de assistência social deve ter como “porta de 

entrada” os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). O CRAS é o principal 

equipamento da Proteção Básica, “é uma unidade pública estatal de base territorial, 

localizado em áreas de vulnerabilidade social do município, que abrange um total de até 

5.000 famílias/ano” (PNAS, 2004). Tem como responsabilidade a oferta de serviços 

continuados às famílias, a organização da vigilância social em sua área de abrangência, a 

efetivação da referência e contra-referência do usuário na rede sócio-assistencial do SUAS. 

No CRAS, devem ser prestados serviços, programas, projetos e benefícios relativos à 

segurança das famílias sobre vários aspectos. Recomenda-se, ainda, que este equipamento 

atenda prioritariamente às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e os idosos e 

deficientes que recebam o Benefício de Prestação Continuada1. Obrigatoriamente, em todos 

os CRAS devem ser ofertados os serviços e ações do Programa de Atenção Integral à 

                                                           
1 Ver Orientações Técnicas para o Centro de Referência de Assistência Social, 2006, disponibilizado pelo MDS 

com o objetivo de oferecer subsídios aos gestores, coordenadores e técnicos das Prefeituras para a 
realização do trabalho de acompanhamento junto às famílias. O documento trata dos aspectos operacionais, 
estratégicos, procedimentos e instrumentos para ação, cabendo ao gestor e às equipes a adequação das 
sugestões para o melhor atendimento das necessidades das famílias. Com este material, o MDS pretende 
regular o trabalho com famílias nos serviços sócio-assistenciais e articular com os programas de 
transferência de renda, em particular o Bolsa Família. 
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Família (PAIF)2. 

Outro desafio a enfrentar é criar mecanismos eficazes de monitoramento e avaliação, 

visando o aprimoramento da política de Assistência Social. Diz o Plano Nacional de 

Assistência Social: 

 
“A formulação e implementação de um sistema de monitoramento e avaliação e de 

um sistema de informação em assistência social são providências urgentes e 

ferramentas essenciais a serem desencadeadas para consolidação da Política 

Nacional de Assistência Social e para a implementação do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. Trata-se, pois, de construção prioritária e fundamental 

que deve ser coletiva e envolver os três entes da federação” (PNAS, 2004:18). 

Os pressupostos, princípios e objetivos dessa articulação ainda estão em estágio preliminar 

de operacionalização no âmbito local e tem exigido dos municípios organização para 

atender as diretrizes estabelecidas. Além disso, a implantação da PNAS necessita contar 

com a colaboração dos governos estaduais. 

É neste contexto, e em consonância com os princípios e diretrizes da PNAS/SUAS, que o 

município de Campinas através da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência 

e Inclusão Social (SMCTAIS) iniciou o processo de reorganização das ações de Assistência 

Social nesta nova lógica. 

 

A trajetória recente de construção da política assistencial em Campinas 

Na história campineira recente da política social, o município destaca-se pelo modelo de 

descentralização administrativa e operacional, constituído por equipes das áreas sociais e 

de infra-estrutura distribuídas nas regiões e também pela experiência pioneira na criação do 

programa municipal de transferência de recursos monetários às famílias de baixa renda 

articulado a um trabalho sócio-assistencial (Carvalho e Blanes, 1997; NEPP, 1996; 

Bejarano, 1998; Hirata, 2006). 

                                                           
2 Os principais pressupostos do Programa de Atenção Integral à Família são: a defesa do direito à convivência 

familiar na proteção de assistência sob o conceito de família como um núcleo afetivo; o dever do Estado de 
prover proteção social, respeitada a autonomia dos arranjos familiares; e o apoio à família para ter acesso a 
condições para responder ao dever de sustento, guarda e educação de suas crianças, adolescentes e 
jovens; bem como a proteção dos seus membros em vulnerabilidade, principalmente, de seus idosos e 
pessoas com deficiência (MDS, 2006) 
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Em 1993, Campinas realizou uma inovação em seu modelo de gestão, dividindo-se em 

quatro Secretarias de Administração Regional (SAR), nas quais havia uma Diretoria de 

Desenvolvimento Social que agregava todas as políticas sociais daquela área, dentro da 

perspectiva de integração e intersetorialidade das ações. Os departamentos de Educação, 

de Cultura, de Saúde, de Esportes, de Habitação e de Assistência Social instalados em 

cada Secretaria regional, sob uma única diretoria, trabalhavam de maneira articulada na 

gestão de territórios com, aproximadamente, 200.000 habitantes na área de abrangência de 

cada SAR (Norte, Sul, Leste e Oeste). Esta experiência prévia do município de Campinas 

com relação à descentralização das ações e à intersetorialidade da política social influi 

positivamente no processo de implementação da política de assistência social sob as bases 

preconizadas no PNAS. 

Porém, a despeito do sucesso deste processo, a proposta de descentralização 

administrativa das SARs acaba por ser revertida em 1997, com a extinção das SARs e a 

criação dos Departamentos Regionais de Operação (DRO), que faz a re-centralização da 

política social. Apesar disso, as Secretárias de Assistência Social, Educação e a Saúde 

procuram manter o desenho descentralizado de ações e, no caso da política de assistência 

social, há a criação das Coordenadorias Regionais da Assistência Social (CRAS). 

Outro aspecto facilitador na transição para a atual configuração da política de assistência 

social de Campinas, como já apontado, foi a iniciativa de criação de um programa de 

transferência de renda municipal, o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima 

(PGRFM). Particularmente, há dois pontos importantes a serem destacados aqui. Em 

primeiro lugar, ressalta-se o fato de que o PGRFM implicou num reforço do processo de 

integração entre as diferentes políticas sociais do município, na medida da em que se tornou 

um catalisador de demandas dos beneficiários3. Em decorrência do trabalho com famílias, 

houve um aumento dos encaminhamentos de beneficiários para serviços de saúde, para a 

procuradoria do Estado, para núcleos infantis e escolas, para o balcão de empregos do 

município, entre outros. Por outro lado, a forma de seleção de famílias beneficiadas 

privilegiava o envolvimento das redes de serviço locais, por meio da partilha de diagnósticos 

                                                           
3 As famílias beneficiárias participavam, mensalmente, de uma reunião comandada por uma equipe de 

assistente social e psicólogo que discutia os desafios enfrentados pelo grupo. Com isto, acabavam surgindo 
demandas por outros serviços, que não a simples transferência de renda. Os coordenadores da reunião 
procuravam referenciar as famílias para os serviços, o que acabava por gerar uma demanda adicional sobre 
as demais áreas da política social. 
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e da importância dada aos encaminhamentos dos parceiros como um critério de seleção no 

programa – procedimento que permanece até os dias de hoje (Carvalho e Blanes, 1997). 

Um segundo ponto a ser considerado é que o Programa de Renda Mínima aprimorou as 

concepções e práticas de trabalho com as famílias, inspiradas no inovador modelo do 

Serviço de Atenção à Família (SAF), destinado à proteção de crianças e de adolescentes e 

que desenvolvia um trabalho sócio-educativo com grupos familiares (Hirata, 2006). 

 

Implantação dos CRAS 

O processo de criação dos Centros de Referência da Assistência Social em Campinas se 

inicia em 2004, quando há a aprovação da primeira Política Nacional de Assistência Social. 

Antes deste período, a cidade já possuía um convênio para implantação do Programa de 

Atenção Integral à Família (PAIF) e apresentou cinco projetos de implantação de novos 

Centros, dos quais três receberam financiamento do Governo Federal. Dois entraram em 

operação naquele mesmo ano, um na região Leste e outro na região Noroeste. E, no início 

de 2005, com recursos disponíveis para implantação do terceiro projeto, definiu-se uma 

nova área para instalação do PAIF, historicamente carente e muito vulnerável: a região do 

Campo Belo. A partir destes três equipamentos é que se dará, entre 2005 e 2006, a 

expansão dos CRAS no município. 

O primeiro passo para a expansão da nova política foi a realização de um diagnóstico mais 

elaborado da cidade, com base em um Mapa da Exclusão de 2004. Também se contou com 

os dados da Secretaria de Saúde, em particular sobre violência e mortalidade juvenil; com 

dados da Secretaria de Educação; com as orientações dos Conselhos Municipais da 

Assistência Social, Tutelar, da Criança e da Adolescência; e a partir das informações da 

própria Secretaria (sobre trabalho infantil, crianças em abrigos, entre outros). Ademais, cada 

CRAS, na época, pôde construir seu diagnóstico em detalhes, para garantir a percepção das 

especificidades locais e para que cada equipe se apropriasse do novo projeto de 

intervenção. 

Campinas possui hoje onze Centros de Referência da Assistência Social, dois em cada área 

de abrangência dos cinco Distritos da Assistência Social (DAS), com a exceção da região 
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Sudoeste, que possui três. O número de CRAS ultrapassa a proposição mínima do 

Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) para o município, que é de oito unidades4. 

O processo de estruturação dos CRAS está em andamento. A equipe dos DAS5 é formada 

por um coordenador, por uma equipe de profissionais técnicos (dois assistentes sociais e 1 

psicólogo) e por auxiliares administrativos e de manutenção. A equipe é responsável pelo 

referenciamento das famílias do território pela gestão da proteção básica e especial da 

assistência social e pela articulação intersetorial. Um das medidas adotadas para a 

instalação dos CRAS foi o estabelecimento de parcerias com entidades com o objetivo de 

ampliar a capacidade de atendimento.  

 

Quadro I – Equipe e Distribuição dos CRAS em Campinas 

DAS/ 
Região 

Nome do CRAS 

Equipe 

Espaço 

Atua 
em 

outro 
local 

Ano de 
criação Municipal Ent. Parceira Total 

Norte 

Vila Réggio 
2 Assist. Sociais 1 Assist. Social 

5 Público - 2006 
  2 Psicólogos 

Espaço Esperança 
3 Assist. Sociais 1 Assist. Social 

7 Público - 2006 
1 Psicólogo 2 Psicólogos 

Noroeste 

Satélite Íris 
2 Assist. Sociais 1 Assist. Social 

5 Público Sim 2004 
1 Psicólogo 1 Pedagogo 

Nova Esperança 2 Assist. Sociais 2 Assist. Sociais 
6 Alugado - 2006 

(São Luis) 1 Psicólogo 1 Psicólogo 

Sudoest
e 

Campos Elíseos 3 Assist. Sociais 2 Psicólogos 5 Público Sim 2006 

Vida Nova* 
2 Assist. Sociais (1 Assist. Social) 

(4) Público - 2006 
  (1 Psicólogo) 

Profilurb 
2 Assist. Sociais 1 Assist. Social 

5 Público Sim 2006 
1 Psicólogo 1 Psicólogo 

Sul 

Campo Belo 
2 Assist. Sociais 1 Assist. Social 

6 Público - 2005 
2 Psicólogos 1 Psicólogo 

Bandeiras 
2 Assist. Sociais 1 Assist. Social 

5 Alugado - 2006 
1 Psicólogo 1 Psicólogo 

Leste 

Nilópoles 
1 Assist. Social 2 Assist. Sociais 

5 Público - 2004 
1 Psicólogo 1 Psicólogo 

Flamboyant 
2 Assist. Sociais 1 Psicólogo 

4 Alugado - 2005 
1 Psicólogo   

Fonte: SMCTAIS (junho/2007). 

* Houve um recente rompimento com a entidade parceira, razão pela qual atualmente não se encontram no 
CRAS os técnicos previstos na parceria. 

 

                                                           
4 Por ser uma metrópole (município com mais de 900 mil habitantes), a NOB/SUAS estipula um mínimo de 8 

CRAS, cada um para até 5.000 famílias referenciadas. 
5 O DAS faz a gestão dos atuais Centros de Referência e substitui as antigas Coordenarias Regionais de 

Assistência Social, que faziam a gestão de toda a Assistência Social no território. 
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Atendendo às diretrizes de monitorar e avaliar a Política de Assistência Social no município, 

foi realizada uma pesquisa, em 2007, com vistas a subsidiar os reordenamentos 

necessários no processo de implementação do CRAS. 

 

Pesquisa (objetivo, metodologia, execução) 

Para realização da pesquisa estabeleceu-se uma parceria com o Núcleo de Estudos de 

Políticas Públicas (NEPP) da UNICAMP. Os objetivos específicos a pesquisa são: 

 Conhecer o perfil das famílias atendidas pelo CRAS; 

 Avaliar o acesso das famílias às políticas públicas em geral (saúde, educação, 

assistência social); 

 Conhecer a avaliação das famílias beneficiárias sobre o atendimento e os serviços 

prestados no CRAS. 

 

A opção adotada para a realização da pesquisa foi pela técnica de painel, que consiste em 

aplicar a uma amostra representativa das famílias acompanhadas pelos CRAS, em mais de 

um momento no tempo, um instrumental específico (questionário estruturado). Esta técnica 

começou a ser aplicada nos anos 40, nos Estados Unidos, em pesquisas sobre preferências 

de consumidores, hábitos de leitura, pesquisas de opinião e pesquisas eleitorais. Uma 

vantagem apontada por esta técnica é o fato de permitir a avaliação das mudanças de 

atitude objetivamente – e não apenas aquelas que o pesquisado afirmasse (e se 

recordasse) verbalmente em um determinado momento. As mudanças nos comportamentos 

e, principalmente, os ajustamentos destes comportamentos podem ser mais bem 

observados em diferentes momentos do tempo. Outra vantagem analítica das pesquisas de 

painel é que certas mudanças provocadas por uma inovação são mais adequadamente 

medidas com repetidas observações da mesma amostra, pois passam a não depender 

apenas da memória do informante (Lazarsfeld, 1944). 

A intenção desta investigação sobre o CRAS de Campinas é repetir a aplicação do 

questionário em outras ocasiões, sendo que o inquérito realizado no final de 2007 servirá 

como Linha de Base da pesquisa, isto é, define qual era a situação inicial da população 
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quando os CRAS estavam sendo implantados – ou estavam em funcionamento há pouco 

tempo. 

O trabalho teve seu início no primeiro semestre de 2007, com a elaboração conjunta do 

instrumental de pesquisa. Houve uma série de reuniões nas quais gestores, profissionais e 

técnicos do NEPP discutiram quais temas deveriam ser abordados no instrumental – e qual 

a melhor forma de fazê-lo. 

Para facilitar a aplicação dos questionários e a tabulação dos dados, foi feita a opção por um 

questionário estruturado, com opções de resposta fechadas. O motivo para tal escolha está 

no elevado número de questionários que deveriam ser aplicados (313 no total, conforme 

mostra a Tabela 1 abaixo) e na necessidade de re-aplicação periódica do mesmo 

instrumento, como preconiza a técnica de pesquisa de painel. 

O questionário elaborado ficou com 92 questões distribuídas em 5 blocos. O primeiro bloco 

(Identificação do Entrevistado) traz 09 questões que tem o objetivo de identificar o 

informante do questionário. O segundo bloco (Identificação da Família e do Domicílio) é 

formado por 26 questões que procuram identificar o tamanho da família, como está 

distribuída pelo ciclo de vida, a existência de situações vulneráveis, o perfil da moradia. Um 

terceiro bloco (Situação de Trabalho e Renda) busca traçar o perfil ocupacional da família e 

detectar suas estratégias de sobrevivência, além de mapear a qualificação dos membros da 

família – questão importante para o estabelecimento de políticas de geração de trabalho e 

renda. O quarto bloco (Documentação e Acesso a Serviços) busca avaliar qual a extensão, 

conhecimento e acesso das famílias aos serviços públicos de saúde, educação e 

assistência social. O quinto e último bloco (Avaliação) levanta qual a avaliação do usuário 

sobre o serviço prestado. Neste bloco são realizadas perguntas acerca de procedimentos e 

diretrizes que deveriam ser executados pelos CRAS, segundo orientação do MDS (2006). 

Após conclusão do questionário, foi realizado um teste do instrumental. Para tanto, foram 

selecionadas 05 famílias de um CRAS (Satélite Íris) para a validação do instrumental e 

adequações necessárias. Muitas questões tiveram sua redação simplificada para facilitar o 

diálogo com as famílias. Também foram identificadas alternativas de respostas que não 

tinham sido aventadas no instrumento preliminar. 

Uma vez elaborada a primeira versão do questionário, foi realizada uma apresentação para 

os técnicos do CRAS e da rede sócio-assistencial parceira do PAIF, em que os motivos para 
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a realização desta pesquisa foram expostos, assim como a estrutura do questionário. Esta 

atividade foi importante para dar visibilidade à pesquisa junto aos profissionais que atuam 

nos territórios. Somente após esta validação o questionário foi considerado como concluído. 

A aplicação do questionário a todo universo de famílias atendidas pelos CRAS seria 

bastante complicada, dado o elevado número de entrevistas que seriam necessárias. A 

forma usual de tratamento desta questão é a definição de uma amostra aleatória de 

beneficiados a ser entrevistados, com significância estatística. Desta forma, cada unidade 

da população tem uma probabilidade conhecida e diferente de zero de participar da 

amostra. Como todo desenho amostral, os cálculos utilizados nesta pesquisa envolvem dois 

aspectos: i) o processo de seleção, onde se define o protocolo segundo o qual serão 

selecionados os elementos da amostra, e ii) o processo de estimação, onde são efetuados 

os cálculos das estimativas amostrais. Para a amostra em questão, foi aplicada a fórmula 

para o cálculo da Amostragem Aleatória Simples — para 95% de confiança e erro padrão de 

5% — e, para um universo total de 1.686 famílias que foram acompanhadas pelos 11 CRAS 

de Campinas em Junho de 2007, obtemos uma amostra de tamanho igual a 313, ou seja, de 

aproximadamente 19% do universo. 

 

Tabela I 
Plano amostral de famílias acompanhadas pelos CRAS do Município de Campinas, Mês de 
Referência: Junho de 2007 

CRAS 
No. de Famílias 

atendidas no mês 
Distribuição 
Percentual Distribuição p/ amostra 

Bandeiras 90 5,3% 17 
Campo Belo 190 11,3% 35 
Campos Elíseos 214 12,7% 40 
Espaço Esperança 136 8,1% 25 
Flamboyant 100 5,9% 19 
Nilópolis 149 8,8% 28 
São Luiz 242 14,4% 45 
Profilurb 77 4,6% 14 
Satélite Íris 209 12,4% 39 
Vida Nova 232 13,8% 43 
Vila Réggio 47 2,8% 9 

Total 1.686 100,0% 313 

Elaboração: NEPP/UNICAMP. 

 



 Relatório Final  

 

Estabelecimento de linha de base para famílias atendidas pelos Centros de Referência 
da Assistência Social do município de Campinas 

14 

Devido à complexidade de realizar a pesquisa de campo com famílias dispersas num 

território bastante amplo, foi acertado que os técnicos dos CRAS seriam responsáveis por 

convidar as famílias selecionadas para comparecer ao Centro para participarem da 

pesquisa. 

Este arranjo não correu da forma esperada, devido à dificuldade dos CRAS em localizar e 

chamar as famílias atendidas. Após um mês de pesquisas de campo, foi necessário 

reavaliar a estratégia, pois não seria possível entrevistar o número de famílias da amostra 

dentro do prazo estipulado dado o ritmo de entrevistas diárias. A SMCTAIS solicitou que os 

CRAS revissem os números de atendimentos, desconsiderando as famílias que tinham sido 

desligadas entre julho e setembro de 2007, portanto antes de iniciar os trabalhos de campo. 

Nesta revisão, os CRAS apuraram 481 famílias desligadas (ou 29% do total de 

atendimentos observados em julho). Com um novo universo, de 1.205 famílias efetivamente 

sendo acompanhadas, o trabalho foi intensificado e, em início de dezembro, a coleta de 

dados foi concluída com 211 questionários aplicados. Dado o novo universo de atendimento 

total, os resultados da pesquisa aplicada na amostra efetiva, apresentaram uma margem de 

erro amostral de 6,13%. 

 

Tabela II 
Universo de famílias atendidas e amostra de famílias para pesquisa, 2007 

  
Universo em 

Jul/2007 
Cálculo da 

Amostra Ideal 
Nº de Famílias 

Desligadas 
Universo em 

Nov/2007 
Amostra 
efetiva 

Bandeiras 90 17 41 49 10 

Campo Belo 190 35 39 151 24 

Campos Elíseos 214 40 7 207 20 

Espaço Esperança 136 25 27 109 12 

Flamboyant 100 19 51 49 16 

Nilópolis 149 28 11 138 24 

São Luiz 242 45 48 194 27 

Profilurb 77 14 58 19 7 

Satélite Íris 209 39 68 141 35 

Vida Nova 232 43 119 113 32 

Vila Reggio 47 9 12 35 4 

Total 1.686 313 481 1.205 211 

Elaboração: NEPP/UNICAMP. 

 

Não se pode, porém, deixar de anotar alguns pontos sobre a revisão do universo de 

atendimento de cada CRAS. Primeiramente, cabe destacar o impacto do desligamento entre 
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os dados informados por 4 Centros de Referência. O CRAS Profilurb informou ter desligado 

75,32% das famílias que estavam sob acompanhamento no mês de julho. Nos CRAS Vida 

Nova e Flamboyant este percentual chegou a 51% das famílias. No CRAS Bandeiras, 

45,56% das famílias foram desligadas. Os percentuais são bastante altos, especialmente 

tendo em conta que não foram consideradas as famílias que receberam atendimentos 

pontuais, mas somente aquelas que o CRAS informou que estavam sob acompanhamento. 

O segundo ponto é referente às variações de atendimentos entre os CRAS. Enquanto, 

segundo dados de julho o CRAS São Luiz acompanhou a 242 famílias, o CRAS Vila Reggio 

acompanhou apenas 47, ou seja, apenas 19% do total do São Luiz. Pior situação é 

observada após a revisão do universo de atendidos. O CRAS Profilurb acompanhou a 

menos de 10% do número de famílias do CRAS Campos Elíseos (19 famílias frente a 207 

famílias). 

Estas duas considerações são importantes para evidenciar que o registro homogêneo de 

informações é um dos mais urgentes desafios dos CRAS. A discrepância entre as formas de 

registros leva a números de atendimentos bastante diferentes, sendo que a estrutura dos 

CRAS não difere tanto assim. Com isto, fica difícil exercer um monitoramento mais efetivo 

da ação. 

 

*  *  * 

 
Este texto apresenta os primeiros resultados desta pesquisa. Ele pretende estabelecer uma 

linha de base que considere o perfil das famílias atendidas no início do processo de 

consolidação da nova política de assistência social e do CRAS como equipamento principal 

da proteção básica. Esta linha de base para as famílias tem o objetivo de auxiliar a 

SMCTAIS na gestão das ações dos CRAS, permitindo uma adequação das ações segundo 

o perfil das famílias atendidas e a avaliação que os usuários têm sobre o serviço oferecido. 

Para isto, além desta introdução, o texto conta com o próximo item, onde se descreve os 

resultados observados na pesquisa e um tópico com considerações finais que, espera-se, 

estimule a reflexão sobre as práticas e estratégias adotadas no trabalho dos CRAS de 

Campinas. 
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BLOCO I – IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

O primeiro bloco de perguntas é referente à identificação e caracterização da pessoa que 

respondeu ao questionário. O bloco é composto por nove questões, das quais quatro são 

referente a documentação ou identificação por nome dos entrevistados e parentes próximos. 

Em uma pesquisa de Painel, estas informações são importantes para localização das 

famílias nas etapas posteriores de aplicação do questionário. 

O Gráfico 1 traz o resultado da pergunta referente ao tempo de acompanhamento das famílias 

pelo CRAS6. Dos 211 questionários aplicados, apenas 115 responderam a esta pergunta, o que 

indica que em 96 casos a informação foi perdida. Há duas possibilidades para a ocorrência desta 

situação: ou os pesquisadores não procuraram esta resposta ou não havia nenhum registro sobre 

o início de atendimento a este contingente (cerca de 45% das famílias entrevistadas) nos CRAS. 

Na primeira hipótese, é possível identificar as pessoas entrevistadas e os técnicos poderão 

providenciar a informação. No segundo caso, há novamente a indicação de problemas nos 

registros dos atendimentos por parte dos CRAS7. 

 

Gráfico 1 
Data do início do acompanhamento da família pelo CRAS 

12,2

20,9

28,7

38,3

Antes de 2005 No ano 2005
No ano 2006 No ano de 2007 (até outubro)

 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

                                                           
6 Os pesquisadores não deveriam fazer esta pergunta diretamente aos entrevistados, mas sim consultar os 

técnicos do CRAS para saber desde quando o trabalho com a família foi iniciado, pois esta informação consta 
dos registros administrativos do CRAS. Esta opção foi decorrente das dificuldades observadas durante a 
etapa de pré-teste da pesquisa, quando nenhuma família entrevistada soube apontar com razoável precisão 
o início do acompanhamento. 

7 Conforme podemos ver na discussão sobre a Tabela I, na Introdução deste texto. 
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Os dados da pesquisa de campo mostram que 12% dos que responderam a esta questão 

são acompanhados desde antes de 2005, portanto, antes do início da operação dos CRAS 

no município de Campinas. 

Sobre esta informação, duas considerações devem ser feitas. Primeiro, as famílias que 

estão em atendimento desde antes de 2005, na realidade, estavam sendo atendidas em um 

equipamento descentralizado da assistência social, mas que não seguia a concepção que 

atualmente norteia os CRAS. Os usuários podem ainda não ter percebido o novo significado 

do equipamento público de referência da assistência social (CRAS) no território. Isto 

constitui um problema, pois segundo a percepção do cidadão, o atendimento do CRAS não 

apresenta nenhuma mudança em relação ao que era praticado anteriormente. 

Há, portanto, uma necessidade em desenvolver ações junto ao usuário que estabeleçam um 

marco de uma nova etapa. Este marco, porém, só terá efeito se houver efetivamente uma 

mudança em relação ao trabalho anterior. 

A segunda consideração diz respeito ao elevado número de atendimentos de longa duração. 

Mais de 12% é atendida há mais de 3 anos. Este dado nos leva a três possibilidades: 

 Estas famílias apresentam situações de vulnerabilidade mais complexas, que estão fora 

das possibilidades de apoio ofertadas pela rede de proteção básica, ou seja, seriam mais 

adequadamente atendidas pela rede de proteção especial; ou 

 As famílias apresentam perfil da proteção básica, porém o atendimento não está 

alcançando os resultados necessários; ou 

 As famílias apresentam, ao longo do tempo, uma seqüência de demandas distintas que 

vão surgindo à medida que demandas anteriores são atendidas. 

As duas primeiras possibilidades requerem uma atenção especial da ação do CRAS, seja 

encaminhando as famílias para serviços mais adequados, seja aperfeiçoando sua ação para 

obter maior resultado na intervenção com as famílias. Aprofundar a discussão sobre as 

causas deste atendimento de longo prazo é tarefa que está fora do escopo desta pesquisa, 

mas este é um tema a ser explorado pelos envolvidos com o trabalho. 

Completando as informações, 20,9% dos entrevistados responderam que iniciaram o 

acompanhamento no ano de 2005, 29% das famílias são atendidas desde 2006, e 38% 

desde 2007. Como seria de se esperar, a maior proporção de atendimentos é de famílias 
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que começaram a ser atendidas recentemente. E quanto mais recente a data considerada, 

maior o peso relativo de famílias atendidas no total de atendimentos do CRAS. 

A faixa etária das representantes das famílias junto ao CRAS mostra uma alta dispersão. À 

exceção de adolescentes (entre 14 e 18 anos), todas as demais faixas apresentam um 

percentual expressivo. Os entrevistados entre 49 e 69 anos têm um peso relativamente 

menor, ficando em torno de 14%. Os entrevistados nascidos na década de 80 e os nascidos 

na década de 60 representam 24% do total, cada grupo. E a faixa etária mais freqüente é a 

de nascidos nos anos 70, que estão entre 29 e 38 anos, que responde por 33% dos 

atendimentos do CRAS. 

 
Tabela 1 
Faixa etária dos titulares de famílias atendidas nos CRAS 

Ano de Nascimento Faixa Etária % % acumulada 

1939-1959  49-69 14,2 14,2 

1960-1969 39-48 24,6 38,8 

1970-1979  29-38 33,6 72,4 

1980-1989  19-28 23,2 95,6 

1990-1994 14-18 2,8 98,5 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

A informação seguinte é referente ao sexo do entrevistado e indica que a ampla maioria é 

do sexo feminino. Isto mostra que as mulheres são, efetivamente, o elo de ligação entre o 

CRAS e a família. 

 
Tabela 2 
Sexo do entrevistado 

 % % acumulada 

Feminino 97,07 97,07 

Masculino 2,93 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Com relação ao estado civil, a maioria das entrevistadas se declarou casada (55%). As 

solteiras respondem por 28% do total de famílias, sendo 12% são separadas ou divorciadas. 

Pelo Gráfico 2, observa-se que não há diferenças significativas entre o estado civil dos 

entrevistados do sexo masculino e das entrevistadas do sexo feminino. A diferença de 11 

p.p. não é tão significativa em face do baixo número de ocorrências observadas de 
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entrevistados do sexo masculino, que acaba por dar um grande peso percentual para cada 

entrevista. 

 
Tabela 3 

Estado Civil do entrevistado 

  % % acumulada 

Solteiro (a) 27,96 27,96 

Casado (a) 55,45 83,41 

Divorciado (a) 2,84 86,26 

Separado (a) 9,00 95,26 

Viúvo (a) 4,27 99,53 

Amasiado 0,47 100,00 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Gráfico 2 
Estado civil do entrevistado, segundo o sexo 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Outro alto percentual observado é de entrevistadas sem nenhum tipo de deficiência. Apenas 

5,6% das entrevistadas declararam algum tipo de deficiência. 

 
Tabela 4 
Tipo de deficiência do entrevistado 

  % % acumulada 

Mental 1,02 1,02 

Física 2,54 3,56 

Outra 2,04 5,60 

Não Tem 94,42 100,00 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO E DA FAMÍLIA 

 

O segundo Bloco de questões indica as vulnerabilidades com as quais a família se depara 

por conta de sua composição. E, em seguida, veremos quais as condições de moradia das 

famílias usuárias. 

 

TAMANHO DA FAMÍLIA E VULNERABILIDADES 

Os motivos que justificam conhecer o perfil das famílias atendidas pelos CRAS são diversos. 

O primeiro motivo tem origem na própria concepção de política de assistência social, que 

estabelece a matricialidade sócio-familiar como um princípio de ação. Isto significa que: 

“>A família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e 

protagonismo social; 

“>A defesa do direito à convivência familiar na proteção de assistência social supera o 

conceito de família como unidade econômica, mera referência de cálculo de 

rendimento per capita e a entende como núcleo afetivo, vinculada por laços 

consangüíneos, de aliança ou afinidade, onde os vínculos circunscrevem obrigações 

recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações de geração e de gênero; 

“>A família deve ser apoiada e ter acesso a condições para responder ao seu papel no 

sustento, na guarda e na educação de suas crianças e adolescentes, bem como na 

proteção de seus idosos e portadores de deficiência” (NOB/SUAS, 2005). 

Em segundo lugar, estudos apontam para o papel importante da família na superação da 

condição de pobreza (Barros e Mendonça, 1995; Schwartzman, 2004). Machado e Ribas 

(2008) indicam, com base em dados da Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, que famílias 

com maior proporção de pessoas em idade economicamente ativa, com adultos com alto 

grau de escolaridade e a presença de idosos têm maior probabilidade de superar a situação 

de pobreza. Por outro lado, um alto percentual de crianças e adolescentes, a presença de 

adultos analfabetos e um grande número de moradores no domicílio levam à probabilidade 

inversa. 

Por fim, não se pode considerar mais que haja apenas um ou dois modelos padrões de 

famílias. As mudanças sofridas por esta instituição, nos últimos anos, leva certos 
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pensadores a questionar até a possibilidade de se definir a família, isto é, de criar um 

conceito que seja adequadamente aplicado às diversas configurações que hoje se 

observam sob esta “instituição-casca”. As mudanças tecnológicas (anticonceptivos, exames 

de DNA), jurídicas (reconhecimento da união estável, fim da diferenciação de filhos legítimos 

e “bastardos”) e comportamentais (divórcios, diversos casamentos, convívio de filhos de 

país diferentes) são responsáveis por estas mudanças (Sarti, 2005; Campos, 2004). 

Para atender às diretrizes da política e aumentar a eficiência da ação, torna-se importante 

conhecer qual (ou quais) famílias são atendidas pelos CRAS de Campinas. Claro que esta 

investigação é bastante complexa, de escopo muito mais amplo do que o proposto para este 

estudo. Assim, nos atemos à questão do tamanho da família e da presença de grupos que 

são considerados como vulneráveis em função de sua localização no ciclo de vida, a saber, 

crianças, adolescentes, jovens e idosos. Além disto, investigamos sobre a presença de 

pessoas com deficiência e de mulheres grávidas, situações que, por motivos diferentes, 

trazem uma situação de vulnerabilidade – temporária ou permanente – à dinâmica familiar. 

Iniciamos nossa análise dos dados falando do tamanho das famílias. A Tabela 5 indica que 

há uma pequena percentagem de casas com poucos moradores (um ou dois) ou muitos 

(mais de nove). Nos demais casos, os percentuais ficam sempre próximos a 20%. As 

moradias com até cinco moradores respondem por 72% do total de famílias. 

Vendo a questão com os instrumentos estatísticos básicos disponíveis, vemos que a média 

de moradores observada por domicílio é de 4,85. Bem próximo da mediana, que é de 4 

moradores por domicílio. O terceiro quartil indica que 75% dos domicílios tem 6 ou menos 

moradores, confirmando que as famílias são pequenas. Estes dados concordam com a 

redução do tamanho médio das famílias observada de maneira geral no país (Carvalho, 

1995; Campos, 2004). 

 

Tabela 5 
Quantidade de pessoas residentes no domicílio 

Número de moradores % 

1-2 4,74 

3 22,27 

4 25,59 

5 19,43 

6-8 22,27 

9-11 5,69 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Tabela 6 
Média, Mediana e quartis do número de pessoas por domicílio 

Número de observações 211 

Média de moradores por domicílio 4,85 

75% Q3 6 

50% Mediana 4 

25% Q1 3 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Com relação ao número de crianças com idade até 12 anos, observamos que 15,69% dos 

domicílios não apresentam nenhuma criança entre seus moradores. Um terço das famílias 

tem uma criança na família e outros ¼ de famílias contam com duas crianças na casa; 

outros 16% de famílias estão com três crianças em casa. Assim, 75% das famílias 

entrevistas têm entre um e três crianças. Somados a 15% de domicílios sem crianças, ainda 

resta 9% de famílias com quatro ou mais crianças na casa. 

 

Gráfico 3 
Quantidade de crianças 0 a 12 residentes no domicílio 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Na tabela abaixo, vemos nas linhas a quantidade de pessoas residentes no domicílio e nas 

colunas a quantidade de crianças residentes. Os campos marcados de amarelo indicam as 

situações que não poderiam ser observadas (3 moradores sendo 3 crianças, ou 4 crianças). 

Os campos marcados em vermelho indicam a família formada por um adulto apenas e 

crianças, ou seja, famílias com elevada razão de dependência8. Foram observados 19 casos 

                                                           
8 Razão de dependência indica a proporção não adultos (entendido como pessoas fora da idade 

economicamente ativa, isto é, crianças, adolescentes e idosos) sobre o total de membro da família. 
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destes em famílias com até 7 pessoas (excluindo as 32 famílias que declaram não ter 

crianças no domicílio) – o que resulta em 13,1% do total deste grupo. 

 

Tabela 7 
Quantidade de crianças residentes no domicílio em relação ao total de moradores do domicílio. 

Quantidade de pessoas 
residentes no domicílio 

Quantidade de crianças 0 a 12 residentes no domicílio 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 6 0 0 0 0 0 0 

3 10 27 8 0 0 0 0 0 

4 10 14 23 3 0 0 0 0 

5 5 12 11 11 1 0 0 0 

6 1 4 5 3 5 1 0 0 

7 1 1 2 5 3 1 0 0 

8-11 1 4 3 12 3 2 1 1 

Total 32 68 52 34 12 4 1 1 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Avançando na faixa etária a ser pesquisada, temos que tratar de adolescência e juventude. 

O conceito de juventude é uma construção histórica, social e cultural que, em diferentes 

épocas e territórios, adquire denominações e delimitações diferentes (Léon, 2005). Por 

conta destas múltiplas possibilidades de classificação, o conceito não conta com uma 

definição consensual — e por isso se afirma que a juventude é um grupo populacional 

apenas razoavelmente definido.  

De qualquer maneira, o conceito de juventude sempre se liga à transição entre a infância e a 

vida adulta. Esta transição é pontuada por mudanças biológicas e sociais. As mudanças 

biológicas diferenciam a juventude da infância (no sentido de afastamento); enquanto as 

mudanças sociais fazem a diferenciação com os adultos – no sentido de uma crescente 

aproximação (Allerbeck e Rosenmayr, 1979). 

Legalmente, no Brasil a juventude é compreendida na faixa etária entre 12 e 18 anos. Para 

fins de informações sobre a sociedade, o IBGE classifica a juventude como a faixa entre 16 

e 24 anos. Por conta destas múltiplas definições, neste trabalho consideraremos como 

adolescentes a faixa etária entre 12 e 18 anos e como jovens a faixa etária entre 18 e 24 

anos. 

No caso de adolescentes, cerca de 45% das famílias declararam que não há adolescentes 

residindo no domicílio. A existência de um ou dois adolescentes é encontrada em outros 
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45% dos domicílios. Pouco menos de 9% das entrevistadas declararam ter três ou quatro 

adolescentes em casa. Observando a presença de adolescentes, segundo o tamanho da 

família, pode-se observar que os adolescentes aparecem mais vezes nas famílias maiores. 

Em domicílios com 1 ou 2 pessoas, não se observou a incidência de adolescentes. Cerca de 

15% dos adolescentes aparecem nas famílias com 3 integrantes. Em torno de 20% deles 

estão em domicílios com 4 pessoas. Outros 20% moram em casos com 5 pessoas. E o 

maior percentual, 45%, de adolescentes está em famílias com mais de 6 integrantes. 

 

Gráfico 4 
Quantidade de adolescentes de 12 a 18 residentes no domicílio 

45,59

27,45

18,14

7,35 1,47

nenhum 1 2 3 4

 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 8 
Quantidade de adolescentes residentes no domicílio em relação ao total de moradores do domicílio 

Quantidade de pessoas residentes no 
domicílio 

Quantidade de adolescentes de 12 a 18 residentes no 
domicílio 

0 1 2 3 4 

1 2 0 0 0 0 

2 7 0 0 0 0 

3 27 13 4 0 0 

4 26 17 8 1 0 

5 17 15 6 2 0 

6-11 14 11 19 12 3 

Total 93 56 37 15 3 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

O percentual de domicílios sem nenhum jovem é de 63,5%, cerca de 20 p.p. maior do que o 

observado com relação a adolescentes. Isto, apesar do percentual de famílias com apenas 

um jovem entre seus membros ser de 25,5%, bastante próximo ao número de domicílios 
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com apenas um adolescente. É no número de casas com mais de um jovem que a 

proporção é bastante menor, com apenas 8,5% das entrevistadas afirmando ter dois jovens 

em casa; e 2,5% com três jovens morando junto com a família. 

Quando se leva em consideração a quantidade de pessoas que moram no domicílio, 

observamos que as famílias pequenas (1 ou 2 membros) não apresentam jovens – apenas 1 

caso, ou 1,4%, foi observado. As residências com 3, 4 ou 5 moradores respondem – cada 

faixa – por um percentual que varia entre 16% e 25%. Os domicílios com mais de 6 

membros são responsável por quase 40% dos jovens observados. Neste caso, é possível 

imaginar que domicílios com muitos moradores abriguem, na realidade, mais de uma família 

“nuclear”, isto é, os filhos casaram e continuam a morar com os pais9. 

Deve-se atentar, porém, que ao contrário do adolescente, é esperado que o jovem esteja 

inserido no mercado de trabalho e esteja apto a contribuir com as despesas domésticas. 

Vale lembrar o trabalho de Machado e Ribas (2008) que indica que a presença de pessoas 

em idade economicamente ativa aumenta a probabilidade da família sair da pobreza. 

 

Gráfico 5 
Quantidade de jovens de 18 a 24 residentes no domicílio 
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63,5

nenhum 1 2 3

 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

                                                           
9 Esta hipótese pode explicar a existência de 11 famílias onde existem mais de 2 jovens na casa. Porém, estes 

dados não significam que esta hipótese esteja comprovada. Para levantar esta informação será necessário 
uma investigação mais específica. 
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Tabela 9 
Quantidade de jovens residentes no domicílio em relação ao total de moradores do domicílio 

Quantidade de pessoas residentes no 
domicílio 

Quantidade de jovens de 18 a 24 residentes no domicílio 

0 1 2 3 

1 2 0 0 0 

2 7 1 0 0 

3 33 10 2 0 

4 35 11 2 0 

5 22 11 7 0 

6 15 4 0 0 

7 8 4 0 0 

8-11 5 10 6 5 

Total 127 51 17 5 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

A grande maioria dos domicílios entrevistados não tem nenhum idoso entre seus moradores. 

Pouco mais de 10% das casas têm pessoas com mais de 60 anos entre seus moradores – e 

nestes casos indicaram haver apenas um idoso entre os moradores. Nestes casos, a grande 

predominância é de domicílios com 1 idoso apenas. 

Os idosos aparecem, muitas vezes, como fundamentais para o sustento da família, por 

conta do recebimento de aposentadoria, pensão ou BPC. Esta nova situação vai contra o 

conceito desenvolvido no começo do século XX por Rowntree10 de que crianças e idosos 

seriam os grupos mais vulneráveis à pobreza, por conta da desproporção entre seus ganhos 

e necessidades. O desenvolvimento da proteção social ao longo do século XX contribuiu 

para mudar este cenário. No Brasil, nas camadas mais pobres da população, a contribuição 

dos idosos é bastante relevante para o orçamento familiar. Não obstante este aporte 

financeiro, os idosos continuam necessitando de cuidados específicos para sua idade. 

 

                                                           
10 B. Seebohm Rowntree foi um sociólogo britânico que estudou a vida da população pobre do condado de 

York. Em 1901, ele publicou seu livro “Poverty, A Study of Town Life” onde desenvolveu a idéia de que em 
certas idades os indivíduos estariam sujeitos a diferentes tipos de vulnerabilidades. 



 Relatório Final  

 

Estabelecimento de linha de base para famílias atendidas pelos Centros de Referência 
da Assistência Social do município de Campinas 

27 

Gráfico 6 
Quantidade de idosos residentes no domicílio 

 
Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 10 
Quantidade de idosos residentes no domicílio em relação ao total de moradores do domicílio 

Quantidade de pessoas residentes 
no domicílio 

Quantidade de idosos residentes no domicílio 

0 1 2 3 

1 2 0 0 0 

2 6 1 0 0 

3 41 1 1 0 

4 42 4 0 1 

5 31 7 1 0 

6 16 2 1 0 

7 10 1 0 0 

8 11 3 0 0 

9 3 0 1 0 

10 4 0 0 0 

11 3 0 0 0 

Total 169 19 4 1 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Em resumo, analisando as famílias atendidas pelos CRAS, segundo os ciclos de vida mais 

vulneráveis, as crianças formam o grupo mais presente. Seguidas, bem de longe, pelos 

adolescentes, jovens e idosos. Em casas com 3 a 5 moradores, há uma predominância de 

crianças, inclusive em elevado número algumas vezes (em 14% dos casos, a razão de 

dependência é superior a 70%). Nos domicílios com maior número de moradores, a 

presença de adolescentes e jovens é mais freqüente – o que indica a possibilidade de maior 

permanência dos filhos morando com os pais. 
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A Tabela 11 apresenta a composição das famílias considerando a presença combinada de 

crianças, adolescentes, jovens e idosos. Também nesta tabela as crianças são o grupo que 

mais se destaca. Em 27% das famílias, há apenas crianças na sua composição. Outros 22% 

de domicílios apresentam crianças e adolescentes entre seus membros. Mais 13% de 

famílias conciliam componentes jovens, adolescentes e crianças. Outras 10,4% de famílias 

conta com crianças e jovens. Apenas adolescentes estão presentes em 9% dos domicílios. 

As demais combinações aparecem em menos de 3,8% de famílias. Além de reafirmar a 

predominância de crianças, a tabela abaixo mostra a pouca expressão de idosos nos 

domicílios. 

Por fim, 1,9% das famílias contam com todos os quatro grupos em questão – mesmo 

percentual de famílias que não contam com nenhum dos grupos citados. 

 

Tabela 11 
Composição das famílias, considerando a presença de crianças, adolescentes, jovens e idosos. 

Famílias com: % % acumulada 

Criança 27,5 27,5 

Criança + adolescente 21,8 49,3 

Criança + adolescente + jovem 13,3 62,6 

Criança + jovem 10,4 73,0 

Adolescente 9,0 82,0 

Adolescente + jovem 3,8 85,8 

Criança + idoso 2,4 88,2 

Criança + jovem + idoso 2,4 90,5 

Criança + adolescente + idoso 1,9 92,4 

Criança + adolescente + jovem + idoso 1,9 94,3 

Jovem + idoso 1,4 95,7 

Jovem 1,0 96,7 

Idoso 0,5 97,2 

Adolescente + idoso 0,5 97,6 

Adolescente + jovem + idoso 0,5 98,1 

Sem crianças, adolescente, jovem ou idosos 1,9 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

O percentual de pessoas com deficiência que moram com as famílias atendidas pelo CRAS 

é bastante pequeno. 87,69% das famílias afirmaram não ter nenhum membro nesta 

situação. 
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Tabela 12 
Quantidade de pessoas deficientes residentes no domicílio 

  % % acumulado 

nenhum 87,69 87,69 

1 11,79 99,49 

2 0,51 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Outra situação de vulnerabilidade que apresenta baixa incidência é a presença de 

gestantes. Apenas 4,27% das famílias apresentam uma mulher nesta situação. 

 

Tabela 13 
Quantidade de grávidas residentes no domicílio 

  % % acumulado 

nenhuma 95,73 95,73 

uma 4,27 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

CONDIÇÕES DE MORADIA 

Com relação ao tipo de domicílio dos entrevistados, observamos que a grande maioria mora 

em casa, com baixa incidência de apartamentos, cômodos, cortiços ou outros tipos. Cerca 

de 20% destas casas estão localizadas em área de risco. 

 

Gráfico 7 
Tipo de Domicílio 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Tabela 14 
Em área de risco? 

  % % acumulado 

Sim 19,32 19,32 

Não 80,68 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Quase metade dos entrevistados afirmou que o domicílio é próprio, já devidamente quitado. 

A este percentual, poderia ser somado mais 13% que estão financiando o imóvel e 

chegamos a 61% de entrevistados que moram no seu imóvel. 

Chama atenção, ainda, 14,4% de entrevistados que moram em imóvel cedido e outros 

13,9% que moram em área de ocupação – no questionário denominado de invasão para 

manter o mesmo padrão adotado pelo CadÚnico do Governo Federal. 

 

Gráfico 8 
Situação do domicílio 

48,08

6,25

0,48

14,42 13,94 12,98

3,84

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

P
ró

p
ri
o

A
lu

g
a
d
o

A
rr

e
n
d
a
d
o

C
e
d
id

o

In
v
a
s
ã
o

F
in

a
n
c
ia

d
o

O
u
tr

a

 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

A maioria das casas dos entrevistados é de alvenaria (89,05%), com 7,6% das casas feitas 

de madeira. Os demais tipos de construção são bastante residuais. O piso predominante na 

maioria das casas (56%) é de cimento, com outros 34% de casas com piso de cerâmica. As 

formas mais precárias de piso (chão batido ou madeira) respondem por apenas 8,1% do 



 Relatório Final  

 

Estabelecimento de linha de base para famílias atendidas pelos Centros de Referência 
da Assistência Social do município de Campinas 

31 

total de entrevistados. As casas costumam ter cobertura de telha de cimento ou amianto 

(42,6%) ou de laje de concreto (33,6%). Telhas de barro correspondem a 13% das 

coberturas. Os demais tipos têm pouca freqüência. 

 

Gráfico 9 
Tipo de construção predominante 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Gráfico 10 
Tipo de piso predominante 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Gráfico 11 
Tipo de cobertura predominante 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Com relação à disposição da família na casa, observamos que em 2,37% dos domicílios há 

apenas um cômodo, o que significa que todos os membros da família dormem juntos.  

 

Tabela 15 
Número existente de cômodos na moradia: um cômodo 

  % % acumulado 

1 2,37% 2,37% 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Os demais domicílios têm quartos onde parte dos familiares dorme. Entretanto, a pesquisa 

procurou destacar os domicílios onde parte da família é obrigada a dormir ou na sala ou na 

cozinha, uma situação mais precária do que a observada quando todos podem dormir nos 

quartos. 

Esta observação mostra que em 20% dos domicílios há integrantes da família que dormem 

na sala. Em até 12% dos domicílios, há dois integrantes dormindo na sala, mas este número 

pode chegar a 6 pessoas. Um integrante que precisa dormir na cozinha é mais raro, porém 

a situação está presente em 4,3% das casas. 
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Tabela 16 
Número de pessoas que dormem no cômodo: sala 

  % % acumulado 

1 7,58% 7,58% 

2 4,27% 11,85% 

3 4,74% 16,59% 

4 2,37% 18,96% 

5 0,47% 19,43% 

6 0,95% 20,38% 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 17 
Número de pessoas que dormem no cômodo: cozinha 

  % % acumulado 

1 2,84% 2,84% 

2 1,42% 4,27% 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

As tabelas a seguir retomam a questão das características das casas, mas agora 

observando a condição de risco ou não da área onde se localiza o domicílio. As tabelas 

confirmam que as construções localizadas fora das áreas de risco são feitas com materiais 

mais nobres e com melhor acabamento. No caso do tipo de construção, as casas que ficam 

em áreas de risco apresentam 8 p.p. a menos de paredes de alvenaria, frente as casas que 

não se localizam nestas áreas. Em áreas de risco, observa-se maior freqüência de casas 

feitas de Taipa não Revestida, Material Aproveitado ou Outros. 

Com relação ao piso, a presença de cerâmica é quase o dobro fora das áreas de risco do 

que o observado dentro delas. Nestas áreas, a presença de chão de cimento é bem mais 

expressiva. Apesar de pequena porcentagem, nas áreas de risco, há o dobro de casas com 

chão de terra batida. E as casas fora de área de risco apresentam um percentual bem mais 

elevado de cobertura por laje ou telhas de barro. Nas áreas de risco, o predominante são 

telhas de cimento ou amianto. 
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Porém, apesar da situação mais precária das moradias que ficam em áreas de risco, não se 

pode caracterizar estas moradias como extremamente precárias em relação às demais. O 

percentual de casas de alvenaria é majoritário (82%), o chão de terra batida é muito pouco 

expressivo (10%) e o telhado feito de laje ou telhas (de qualquer tipo) está presente em mais 

de 80% das casas. Portanto, estas casas apresentam um padrão ligeiramente inferior às 

casas de fora de áreas de risco, mas não implicam em uma condição extremamente 

precária. 

 

Tabela 18 
Tipo de construção do domicílio, segundo condição de risco da área de localização 

Tipo construção 
Área de risco 

Sim Não 

Alvenaria 82,5 90,42 

Adobe 0 1,2 

Taipa não revestida 2,5 0 

Madeira 7,5 7,78 

Material aproveitado 2,5 0,6 

Outro 5 0 

Total 100 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 19 
Tipo de piso do domicílio, segundo condição de risco da área de localização 

Tipo piso 

  

Área de risco 

Sim Não 

Terra (chão batido) 10 5,42 

Madeira 2,5 1,81 

Cimento 70 52,41 

Cerâmica 17,5 39,16 

Outro 0 1,2 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Tabela 20 
Tipo de cobertura do domicílio, segundo condição de risco da área de localização 

Tipo cobertura 
Área de risco 

Sim Não 

Laje ou concreto 20 37,13 

Telha de Barro 5 16,17 

Telha de Cimento/amianto 57,5 38,92 

Zinco 12,5 6,59 

Madeira 2,5 0 

Outro 2,5 1,2 

Total 100 100,01 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Com relação à situação do domicílio, observamos que em áreas de risco há um percentual 

menor de imóveis próprios, financiados e cedidos em relação a áreas que não são de risco. 

Nestas, por outro lado, há maior proporção de imóveis alugados, ocupados (invadidos) e 

outros. Neste item fica claro uma maior vulnerabilidade das famílias que moram em áreas de 

risco. A posse da moradia é percebida de forma mais frágil para estas famílias. 

 

Gráfico 12 
Situação do domicílio, segundo condição de risco da área de localização 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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BLOCO III - SITUAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 

 

O terceiro bloco da pesquisa procura levantar a situação de trabalho e renda da família, com 

ênfase na pessoa que foi entrevistada. As análises deste bloco terão por norte os resultados 

de pesquisas sobre os efeitos da inserção no mercado de trabalho sobre a condição de 

pobreza das famílias. Segundo Machado, Ribas e Penido (2007), a forma de inserção no 

mercado de trabalho tem um papel de destaque na luta das famílias por superar a pobreza. 

Na maioria das vezes, a transição para o mercado formal de trabalho impulsiona a saída da 

pobreza. Esta transição pode ter como ponto de partida a inatividade, o desemprego ou 

mesmo uma inserção prévia no mercado informal. 

Barros e Mendonça (1995) já tinham afirmado que um fator determinante para a pobreza no 

Brasil é a baixa qualidade do emprego e a baixa qualidade do trabalhador, com ênfase neste 

último tópico. Por conta destes fatores, a remuneração de cada adulto trabalhando é baixa – 

no caso do nível de ocupação e na razão de dependência, não há diferenças substanciais 

entre o Brasil e países industrializados. Além disto, o nível de remuneração do chefe da 

família condiciona o grau de utilização dos adultos, ou seja, quantos membros em idade 

economicamente ativa estão de fato trabalhando. 

Machado e Ribas (2008) também destacam em seu trabalho que o nível de remuneração (e 

sua variação) influencia a probabilidade de saída da situação de pobreza. Já as mudanças 

na taxa de desemprego não apresentam uma influencia tão significativa. 

Portanto, neste bloco analisaremos quantos membros da família trabalham, qual a condição 

em que se dá esta inserção, qual a remuneração recebida em troca de trabalho, quais 

outras fontes de remuneração são adotadas pelas famílias com ênfase nos programas 

públicos de transferência de renda. 

A primeira questão é referente à condição de trabalho da pessoa que respondeu o 

questionário. Ela pode estar trabalhando, desempregada (não trabalha, mas está 

procurando um trabalho) ou ser inativa (não trabalha e não procura um trabalho). 

Todos os entrevistados responderam a esta questão e as três possibilidades apareceram 

com quase a mesma freqüência. A condição de Desemprego foi um pouco mais freqüente, 

com 36,5%, seguida pela condição de Trabalhador, com 34,1%. Um pouco abaixo aparece a 

situação de Inatividade, com 29,3% das respostas. 
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Tabela 21 
Condição de trabalho atual 

  % % acumulada 

(A) está trabalhando 34,12 34,12 

(B) não está trabalhando e está procurando trabalho 36,49 70,62 

(C) não está trabalhando e não procura um trabalho 29,38 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Quando se desagrega a condição de trabalho por estado civil das entrevistadas, porém, 

algumas diferenciações importantes aparecem. O grupo com maior percentual de inativos é 

o de casadas (35,9%). É este também o grupo onde menor proporção de pessoas está 

trabalhando. O grupo de solteiras aparece em segundo lugar, um pouco abaixo do grupo de 

casadas. Entretanto, as entrevistadas divorciadas, separadas e viúvas apresentam um 

percentual bem mais baixo de inatividade e bem maior de pessoas trabalhando. 

Estes resultados indicam que as famílias monoparentais apresentam maior disposição / 

necessidade de trabalho, com menores índices de inatividade. Entretanto, para as viúvas, a 

taxa de desemprego é bastante alta vis-a-vis as demais situações. No sentido oposto, as 

divorciadas sofrem menos com o desemprego. 

 

Gráfico 13 
Condição de trabalho, segundo estado civil 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Agregando as solteiras, divorciadas, separadas e viúvas, temos os domicílios 

monoparentais. As casadas e amasiadas formam os domicílios biparentais. Pelo Gráfico 14, 
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podemos ver que entre as que trabalham, há a predominância de entrevistadas em lares 

monoparentais; entre as desempregadas, a situação se inverte, com maior proporção de 

lares biparentais; e entre os inativos, a grande maioria é de lares biparentais. 

 

Gráfico 14 
Condição de trabalho, segundo presença ou não de cônjuge. 

 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Vamos agora analisar cada uma destas situações de inserção no mercado de trabalho mais 

detalhadamente. Conforme visto na Tabela 22, a situação mais freqüente entre os 

entrevistados é de desemprego. O desemprego de curta duração (até 1 ano) é bastante 

expressivo, apesar de minoritário. O tempo de procura por um trabalho que fica entre 1 e 5 

anos é o que aparece com maior freqüência, respondendo por pouco mais da metade de 

todos os casos observados. Acima de 5 anos de procura de emprego há 7,8% das famílias, 

um percentual expressivo, apesar de pequeno. 

Não existem dados específicos para a cidade de Campinas ou sua Região Metropolitana, 

mas o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos) 

calcula para a região Metropolitana de São Paulo um tempo médio de desemprego da 

ordem de 11 meses, em abril de 2008 (DIEESE, 2008). Tomando este dado como um 

parâmetro, concluímos que o tempo médio de procura por emprego das responsáveis das 

famílias junto ao CRAS é bem alto. 
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Gráfico 15 
Tempo que procura emprego? (somente para os desempregados) 

 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

A segunda condição mais freqüente na Tabela 21 é a de trabalhador ocupado. Dos 34% de 

entrevistados que responderam estar nesta situação, mais da metade (59%) faz bicos ou 

algum tipo de biscate. Em outro extremo, cerca de 1/5 é composto de assalariados com 

carteira de trabalho assinada. Chama atenção ainda o percentual de 9,2% de autônomos 

sem contribuir para a previdência social. As demais situações são menos freqüentes. 

 

Gráfico 16 
Tipo de vínculo no mercado de trabalho 

 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Quando questionados sobre o tempo que desenvolvem esta atividade, grande parte afirmou 

que está trabalhando há menos de 2 anos. Por volta de ¼ dos entrevistados que estão 

trabalhando estão na atual atividade há menos de um ano, enquanto outros 36% estão entre 

1 e 2 anos. Os entrevistados que afirmaram estar há na atual atividade entre 2 e 5 anos 

correspondem a 23% dos que estão trabalhando. Completa o quadro mais 15% que estão 

no trabalho há mais de 5 anos. 

 

Gráfico 17 
Tempo de emprego na atual atividade (somente para quem respondeu que está trabalhando) 

 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Apesar de um tempo de trabalho relativamente alto (75% acima de 1 ano), a remuneração é 

bastante baixa. Apenas 20% conseguem mensalmente uma renda superior a um salário 

mínimo. Um elevado percentual (33%) recebe menos de R$ 190 (50% do valor do salário 

mínimo vigente à época). Cerca de 46,6% dos entrevistados oscilam entre R$ 190 e R$ 380, 

valores ainda muito baixos. 

 

Tabela 22 
Remuneração mensal do entrevistado (somente para quem respondeu que está trabalhando) 

Faixas de Salário Mínimo Valores (R$) % % acumulada 

0-1/2 salário mínimo 0-190 32,9 32,9 

1/2-3/4 salário mínimo 191-285 23,3 56,2 

3/4 - 1 salário mínimo 286-380 23,3 79,5 

1 e + salários mínimos 381 e + 20,5 100,0 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Os inativos são aqueles cidadãos em idade economicamente ativa que não estão 

trabalhando e não estão procurando emprego. Os motivos para esta não-procura podem ser 

diversos, mas no caso da pesquisa em questão dois se destacam: 

 Afazeres domésticos, isto é, a pessoa é responsável pelo cuidado da casa e da família; 

 Doença. 

 

Estes dois motivos respondem por metade dos casos de inatividade. Aparece ainda um 

elevado percentual (37%) de respostas “não se aplica”, o que nos leva a incerteza quanto ao 

motivo da inatividade. As demais causas têm baixa freqüência. 

 

Tabela 23 
Motivo da não procura de trabalho (somente para inativos) 

  % % acumulada 

Afazeres domésticos 25,22 25,22 

Aposentado / pensionista 1,87 27,07 

Doença 25,22 52,31 

Gravidez 1,87 54,18 

Deficiência 4,66 58,84 

Cansou de procurar e não encontrar 1,87 60,71 

Não tem recursos para procurar 1,87 62,58 

Não se aplica 37,38 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Para ter uma idéia a respeito da renda familiar, entretanto, não é suficiente perguntar ao 

entrevistado sobre sua condição. Em diversos casos, há mais de um membro da família 

contribuindo para as despesas da casa. Por exemplo, 55 famílias (26% do total) indicaram 

que 1 ou 2 membros trabalham com carteira assinada. Em 11 entrevistas (5,2%), há 1 ou 2 

assalariados sem carteira. Em 6 respostas (2,8%) apareceram 1 ou 2 autônomos sem 

previdência (nenhum autônomo que contribui para a previdência foi citado). Houve, ainda 58 

casos (27,5%) de até 3 membros da família trabalhando em biscates ou bicos. 

Estes dados, de certa forma repetem a situação do Gráfico 16, onde as situações mais 

comuns aparecem quando se trata de assalariados com carteira ou pessoas que fazem 

bicos. As demais situações são pouco freqüentes. 
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Gráfico 18 
Quantidade famílias em que outro membro trabalha, por situação de trabalho destes membros 
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Autônomo sem previdência Fazem biscate / bicos

Outros

 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Há ainda 37,18% de entrevistados que afirmaram que há alguém da família, fora a 

entrevistada, que procurava algum trabalho no momento da pesquisa. 

 

Tabela 24 
Existem outros integrantes da sua família que não estão trabalhando e estão procurando trabalho 
atualmente? 

  % % acumulada 

Não 30,15 30,15 

Sim 37,18 67,33 

Não se aplica 32,66 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

No caso de famílias com mais algum membro procurando trabalho, na grande maioria dos 

casos, apenas uma pessoa em busca de trabalho (86,84%). Cerca de 9,21% das famílias 

tem dois membros procurando trabalho, sendo, portanto, residual o percentual de famílias 

com 3 ou 4 pessoas desempregadas. 
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Tabela 25 
Quantidade de outros membros da família que não trabalham, mas procuram. 

  % % acumulada 

1 86,84 86,84 

2 9,21 96,05 

3 2,63 98,68 

4 1,32 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Ou seja, existem outras fontes de rendimento da família, além das mostradas nos Gráficos 

16 e 18. Somando todas as fontes de renda das famílias entrevistadas, temos o seguinte 

quadro: 

 89,6% recebem algum programa de transferência de renda. É o maior percentual 

recebido pelas fontes de renda existentes; 

 Em segundo lugar, aparece o trabalho com 56% das famílias tendo uma renda deste tipo, 

seja este trabalho feito pela entrevistada ou por outro membro de sua família; 

 A aposentadoria aparece em terceiro lugar, com 16% (excluindo-se a opção Outras, que 

teve 26,5% de respostas). 

 As demais opções ficaram com índice menor de 10%. 

 

Gráfico 19 
Formas de sustento das famílias 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 



 Relatório Final  

 

Estabelecimento de linha de base para famílias atendidas pelos Centros de Referência 
da Assistência Social do município de Campinas 

44 

O fato de 211 famílias entrevistadas citarem 421 formas de sustento demonstra que as 

famílias combinam mais de uma fonte de rendimentos em muitos casos. Na Tabela 26, 

mostramos todos os cruzamentos das diversas formas de sustento existentes entre as 

famílias usuárias do CRAS. 

Dada a quantidade de programas de transferência de renda, vamos analisar esta fonte de 

rendimentos em separado. Vamos inicialmente, ver como se articulam as demais formas de 

sustento. 

 

Tabela 26 
Forma de combinação de fontes de sustento pelas famílias. 

  N % % acumulada 

Trabalho 83 45,60 45,60 

Outros 34 18,68 64,29 

Aposentadoria 15 8,24 72,53 

Trabalho + Outros 10 5,49 78,02 

Aposentadoria + Trabalho 10 5,49 83,52 

Pensão de ex-cônjuge + Trabalho 7 3,85 87,36 

Aposentadoria + Outros 5 2,75 90,11 

Trabalho + Seguro Desemprego 4 2,20 92,31 

Pensão de ex-cônjuge 4 2,20 94,51 

Pensão de ex-cônjuge + Outros 2 1,10 95,60 

Aposentadoria + Trabalho + Outros 2 1,10 96,70 

Seguro Desemprego 1 0,55 97,25 

Seguro Desemprego + Outros 1 0,55 97,80 

Trabalho + Seguro Desemprego + Outros 1 0,55 98,35 

Pensão de ex-cônjuge + Trabalho + Outros 1 0,55 98,90 

Aposentadoria + Pensão de ex-cônjuge 1 0,55 99,45 

Aposentadoria + Pensão de ex-cônjuge + Trabalho 1 0,55 100,00 

  182 100,00   

Não respondeu 29     

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Pela Tabela acima, observamos que o Trabalho é a opção de rendimento que efetivamente 

mais aparece nas famílias, seja em seu estado “puro”, seja combinado com aposentadorias 

ou outros. Chama atenção o fato de 29 famílias, ou 13,7% do total, não terem nenhuma 

fonte de renda entre as opções apresentadas na tabela. 

Entretanto, o trabalho e as demais fontes de renda, estejam elas articuladas ou não, não 

correspondem a altos rendimentos familiares. Somando estas fontes de renda – exceto os 
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Programas de Transferência de Renda – temos a situação de que menos da metade das 

famílias recebe mais de um salário mínimo. Quase 60% das famílias entrevistadas 

apresentam renda familiar menor este valor, sendo que 28,4% recebe mensalmente menos 

que meio SM derivado destas fontes de renda. 

 

Tabela 27 
Renda Familiar mensal, exceto benefício monetário. 

  Valor (R$) % % acumulada 

 0 - ½ salário mínimo 0-190 28,41 28,41 

> ½ - ¾ salário mínimo 191-285 9,95 38,36 

> ¾ - 1 salário mínimo 286-380 17,05 55,41 

 > 1 salário mínimo 381 e + 44,42 99,83 

Total Total 100,00   

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Os dados acima, entretanto, não consideram os valores recebidos na forma de Programas 

de Transferência de Renda, que como mostra o Gráfico 19, tem presença bastante forte no 

público entrevistado. Dos 189 entrevistados cuja família recebe algum programa de 

transferência de renda, 70% recebem o Bolsa Família. O segundo programa mais 

observado, o Renda Cidadã, tem um percentual bem menor, em torno de 27%. O programa 

municipal é recebido por apenas 20% das famílias entrevistadas. 

Os programas para jovens e para crianças apresentam índices bem menores do que os 

observados nos programas para família11. 

 

                                                           
11 O BPC não foi citado na pesquisa. Esta situação pode ser reflexo do baixo percentual de famílias com idosos 

ou com pessoas com deficiência que são acompanhadas pelos CRAS. Outra possibilidade é que o BPC 
tenha sido considerado como Aposentadoria / Pensão pela equipe de pesquisa campo, estando computada 
na Tabela 26. 



 Relatório Final  

 

Estabelecimento de linha de base para famílias atendidas pelos Centros de Referência 
da Assistência Social do município de Campinas 

46 

Gráfico 20 
Distribuição dos programas de Transferência de renda entre as famílias beneficiárias, sem considerar 
combinação de programas. 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Novamente, observamos que o número de benefícios monetários (265) é bem maior do que 

o universo entrevistado nesta pesquisa, o que mostra a presença de acúmulo de benefícios 

por parte das famílias. Realmente, a Tabela 28 mostra que os 265 benefícios são 

destinados a 187 famílias, sendo que destas há 70 que acumulam até 3 benefícios distintos. 

Os dados abaixo confirmam a prevalência dos programas voltados para a família, e entre 

estes o Bolsa Família, dentre os programas de renda das famílias atendidas pelos CRAS de 

Campinas. Cinco programas (BFM, RDC, RMM, ACJ e AGJ), sozinhos ou combinados com 

o BFM (BFM+RMM, BFM+RDC, BFM+ACJ e BFM+AGJ), são responsáveis por 90% das 

famílias atendidas. Destacam-se, por outro lado, 24 famílias que não recebem nenhum tipo 

de programa de transferência de renda. 
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Tabela 28 
Distribuição dos programas de transferência de renda entre as famílias beneficiárias, considerando a 
combinação de programas 

Programas N % % acumulada 

BFM 66 35,29 35,29 

RDC 29 15,51 50,80 

BFM + RMM 21 11,23 62,03 

BFM + RDC 18 9,63 71,65 

RMM 10 5,35 77,00 

BFM + ACJ 10 5,35 82,35 

ACJ 8 4,28 86,63 

BFM + AGJ 4 2,14 88,77 

AGJ 3 1,60 90,37 

BFM + JCM 3 1,60 91,97 

BFM + RDC + RMM 2 1,07 93,04 

BFM + BCR 2 1,07 94,11 

RMM + JCM 1 0,53 94,65 

RDC + RMM 1 0,53 95,18 

AGJ + JCM 1 0,53 95,72 

AGJ + ACJ 1 0,53 96,25 

BCR 1 0,53 96,79 

BFM + ACJ + JCM 1 0,53 97,32 

BFM + ACJ + RMM 1 0,53 97,86 

BFM + RDC + JCM 1 0,53 98,39 

BFM + RDC + ACJ 1 0,53 98,93 

BFM + AGJ + RMM 1 0,53 99,46 

BFM + BCR + JCM 1 0,53 100,00 

Total 187 100,00   

Não respondeu 24     

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
Obs: BFM: Bolsa Família; BCR: Bolsa Criança Cidadã – PETI; AGJ: Agente Jovem; RDC: Renda Cidadã; 
ACJ:Ação Jovem; RMM: Renda Mínima Municipal; JCM: Jovem.com 

 

Os valores transferidos às famílias pelos programas são, na grande maioria, inferiores a ½ 

salário mínimo para cada família. Das nove combinações que atendem ao maior número de 

famílias (90% de todas as beneficiadas), sete repassam a todos os seus beneficiários 

menos que ½ salário mínimo. Apenas o Renda Mínima Municipal e a combinação entre o 

Renda Mínima e o Bolsa Família ultrapassam, para um pequeno percentual de famílias, 

estes valores. O Renda Mínima paga a 10% de suas famílias beneficiárias um valor que 

varia entre ½ e ¾ de um salário mínimo. A combinação BFM e RMM paga a 43% de suas 

famílias beneficiadas esta faixa de valores, além de quase 5% que recebem pouco menos 

de 1 salário mínimo. 
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A Tabela 29 mostra que nenhum programa, sem complementação de outro, paga mais de ½ 

salário mínimo a cada beneficiário. E mesmo diversas combinações de programas oferecem 

benefícios de valores baixos. Cerca de 88% das famílias recebem valores abaixo de ½ 

salário mínimo de transferência governamental. As combinações de programas que mais 

pagam são aquelas que beneficiam um número muito pequeno de famílias. Apenas 2,1% 

das famílias atendidas pelo CRAS recebem valores entre ¾ e 1 salário mínimo. Valores 

dentro do intervalo entre ½ e ¾ do salário mínimo são pagos por famílias que acumulam 

dois ou três benefícios, mas o percentual de famílias atendidas também é baixo, não 

chegando a 10% do total. 

 

Tabela 29 
Distribuição dos programas de transferência de renda entre as famílias beneficiárias, considerando a 
combinação de programas, segundo valor recebido. 

  

 0 - ½ salário 
mínimo 

> ½ - ¾ 
salário 
mínimo 

> ¾ - 1 salário 
mínimo 

Total 

   0-190  191-285  286-380 Total 

BFM 100,0 0,0 0,0 100,0 

RDC 100,0 0,0 0,0 100,0 

BFM + RMM 52,4 42,9 4,8 100,0 

BFM + RDC 100,0 0,0 0,0 100,0 

RMM 90,0 10,0 0,0 100,0 

BFM + ACJ 100,0 0,0 0,0 100,0 

ACJ 100,0 0,0 0,0 100,0 

BFM + AGJ 100,0 0,0 0,0 100,0 

AGJ 100,0 0,0 0,0 100,0 

BFM + JCM 33,3 66,7 0,0 100,0 

BFM + RDC + RMM 0,0 100,0 0,0 100,0 

BFM + BCR 100,0 0,0 0,0 100,0 

RMM + JCM 0,0 100,0 0,0 100,0 

RDC + RMM 100,0 0,0 0,0 100,0 

AGJ + JCM 0,0 0,0 100,0 100,0 

AGJ + ACJ 100,0 0,0 0,0 100,0 

BCR 100,0 0,0 0,0 100,0 

BFM + ACJ + JCM 0,0 0,0 100,0 100,0 

BFM + ACJ + RMM 0,0 100,0 0,0 100,0 

BFM + RDC + JCM 0,0 100,0 0,0 100,0 

BFM + RDC + ACJ 100,0 0,0 0,0 100,0 

BFM + AGJ + RMM 0,0 100,0 0,0 100,0 

BFM + BCR + JCM 0,0 0,0 100,0 100,0 

Total 88,2 9,6 2,1 100,0 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Juntando as combinações dos programas de transferência de renda com as combinações 

das demais formas de sustento, vemos um quadro mais complexo, onde as estratégias de 

aferição de rendimentos das famílias se pulverizam. Os destaques da tabela são: 

 1 família (0,47% do total) que indicou não ter nenhuma forma de sustento; 

 24 famílias (11,4% do total) que se financiam apenas com programas de transferência de 

renda; 

 Destas, 20 famílias (83% das famílias que apenas se sustentam com transferências 

monetárias) se financiam com apenas 1 programa de transferência de renda, sem 

combinações de qualquer tipo; 

 29 famílias (13,7% do total) se financiam sem recorrer a transferências monetárias 

governamentais; 

 Destas 14 (48% das que não recebem benefício monetário) se financiam com apenas 

uma fonte de rendimento. 

 

 



 Relatório Final  

 

Estabelecimento de linha de base para famílias atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social do  
município de Campinas 

50 

Tabela 30 
Relação entre combinações de formas de sustento com combinações entre programas de transferência de renda recebidos. 

 

Não 
respondeu 

out Seg 
Des 

Seg 
Des + 

out 

Trab Trab + 
out 

Trab + 
Seg 
Des 

Trab + 
Seg Des 

+ out 

Pen Pen + 
out 

Pen + 
Trab 

Pen + 
Trab + 

out 

Apo Apo + 
out 

Apo + 
Trab 

Apo + 
Trab + 

out 

Apo + 
Pen 

Apo + 
Pen + 
Trab 

Total 

Não respondeu 1 3 0 0 9 4 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0 24 

RMM 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 

RMM + JCM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

ACJ 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 

RDC 4 5 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 29 

RDC + RMM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

AGJ 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

AGJ + JCM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

AGJ + ACJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

BCR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BFM 14 12 0 0 26 1 1 1 1 1 2 0 4 0 2 1 0 0 66 

BFM + JCM 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

BFM + RMM 3 2 0 0 9 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 21 

BFM + ACJ 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 10 

BFM + ACJ + 
JCM 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BFM + ACJ + 
RMM 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BFM + RDC 2 4 0 0 5 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 18 

BFM + RDC + 
JCM 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BFM + RDC + 
RMM 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

BFM + RDC + 
ACJ 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BFM + AGJ 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

BFM + AGJ + 
RMM 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BFM + BCR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

BFM + BCR + 
JCM 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 29 34 1 1 83 10 4 1 4 2 7 1 15 5 10 2 1 1 211 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Uma questão importante no debate sobre programas de transferência de renda (PTR) é 

referente ao peso destas transferências sobre a renda familiar, particularmente sobre as 

rendas oriundas do trabalho. O Gráfico 21 traz a razão entre os rendimentos auferidos por 

meio de programas públicos e o total de renda das famílias usuárias do CRAS. O resultado 

é uma pequena participação dos PTR na renda total familiar para a maior parte das famílias. 

Para metade das famílias acompanhadas pelo CRAS, os PTR representam menos de 

25,13% de sua renda total. Para 59% das famílias, os benefícios governamentais 

respondem por menos de 30% da renda total; para 71% das famílias não chega a 40% dos 

rendimentos totais. Portanto, os PTR correspondem a menos da metade da renda familiar 

na grande maioria dos casos observados. 

 

Gráfico 21 
Razão dos rendimentos de programas de transferência de renda e o total da renda familiar. 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

O peso dos PTR sobre as rendas do trabalho é, como se deve esperar, um pouco maior do 

que o observado em relação ao total dos rendimentos familiares. Devemos esperar um peso 

maior, pois a renda familiar incorpora uma maior quantidade de fontes de renda; mas não 
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muito maior, pois o peso das rendas derivadas do trabalho é bastante grande frente à renda 

total familiar. 

Assim, podemos observar no Gráfico 10 que é pequena a participação dos PTR na renda 

derivada do trabalho para a maior parte das famílias. Para 65% das famílias, os PTR 

respondem por menos de 40% das rendas recebidas pelo trabalho. 

 

Gráfico 22 
Participação dos rendimentos de PTR no total da renda do Trabalho (%). 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

E somando todas as fontes de renda das famílias, temos a distribuição da Tabela 31. A 

grande maioria das famílias usuárias do CRAS recebe um rendimento familiar de até 3 

salários mínimos. Dentre estes, a maior concentração é de famílias que recebem menos de 

um salário mínimo por mês (cerca de 40% do total). Esta proporção é pouco superior ao de 

famílias que recebem entre 1 e 2 salários mínimos (38,7%). Outros 13% recebem valores 

entre 2 e 3 salários mínimos. 
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Tabela 31 
Distribuição dos rendimentos das famílias (consolidando os rendimentos de PTR e de outras formas 
de sustento) 

  Valor em R$ % % acumulada 

Entre 0 e ½ salário mínimo 0 – 190 17,45 17,45 

Entre ½ e ¾ salário mínimo  191 – 285 11,81 29,26 

Entre ¾ e 1 salário mínimo  286 – 380 10,85 40,11 

 Entre 1 e 2 salários mínimos  381 – 760 38,72 78,83 

 Entre 2 e 3 salários mínimos 760 – 1.140 13,64 92,47 

 Entre 3 e 4 salários mínimos 1.140 – 1.520 4,24 96,71 

 Entre 4 e 5 salários mínimos 1.520 – 1.900 2,35 99,06 

Mais de 5 salários mínimos Acima de 1.900 0,47 99,53 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Mais esclarecedor, porém, é utilizar o conceito de renda familiar per capita, isto é, a que 

considera o rendimento total dividido pelo número de integrantes da família. A Tabela 32 

traz estes dados. Para efeito de análise, utilizamos duas linhas de pobreza diferentes12. Uma 

linha adotada é a que organiza a elegibilidade do Programa Bolsa Família, segundo a qual a 

família que recebe menos de R$ 60 per capita está em situação de extrema pobreza e a 

família com renda mensal per capita entre R$ 60 e R$ 120 está na condição de pobreza. A 

outra linha adotada é proposta pela pesquisadora Sonia Rocha (2006), que estimou valores 

regionalizados de pobreza e indigência. Para o caso de uma região metropolitana no estado 

de São Paulo, os valores são R$ 66, 64 (para indigência) e R$ 250,79 (para pobreza). 

Apesar dos valores mais elevados frente aos praticados no Bolsa Família – especialmente 

no caso da linha de pobreza – Del Grossi, Silva e Takagi (2001) apontam que a linha de 

Rocha estima um número relativamente pequeno de pessoas pobres e indigentes (frente a 

outras possibilidades metodológicas). 

 

Tabela 32 
Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS que estão abaixo dos limites de pobreza e 
indigência. 

  % % acumulada 

Até R$ 60 28,91 28,91 

R$ 60,01 a R$ 66,64 2,84 31,75 

R$ 60,65 a R$ 120,00 29,38 61,14 

R$ 120,01 a R$ 250,79 29,86 91,00 

Acima de R$ 250,79 9,00 100,00 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

                                                           
12 No Brasil não existem linhas oficiais de pobreza, o que permite o aparecimento de diversas metodologias e 

estimativas. Para uma revisão das diversas metodologias de estimativa de pobreza adotadas, ver Del Grossi, 
Silva e Takagi (2001). 
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Pela Tabela 32, podemos observar que a maioria das famílias atendidas pelos CRAS pode 

ser considerada como pobre ou extremamente pobre, independente dos valores adotados. 

No caso dos valores utilizados pelo Bolsa Família, temos 28,9% de famílias extremamente 

pobres e 32,2% de famílias pobres. Portanto, somando a condição de pobre com a de 

extremamente pobre, temos 61% das famílias usuárias do CRAS. Ainda haveria 39% de 

famílias usuárias do CRAS que não seriam pobres. 

Pelo conceito de Rocha, o rigor é maior e os percentuais de pobreza são maiores. Cerca de 

31% das famílias estão na faixa de indigência e outras 59% estão na faixa de pobreza. 

Pelos parâmetros de Rocha, 91% das famílias seriam pobres ou indigentes. Apenas 9% das 

famílias atendidas não seriam pobres. 

Por fim, outra informação levantada mostra que 44,7% das famílias entrevistadas não 

tiveram nenhuma participação anterior em um PTR que tenha sido concluído. Já uma 

parcela quase igual, de 43,6% dos entrevistados, já participou de outro programa de 

transferência de renda, mas passou por um desligamento. Renda Mínima e Renda Cidadã 

são os programas voltados à família que tem, nas suas regras, um prazo de permanência no 

programa relativamente curto. Conforme vimos, os programas voltados à família são mais 

difundidos entre os entrevistados do que os programas para jovens ou crianças. Por 

conseqüência, são estes dois os programas com maior percentual de ex-beneficiários sendo 

atendidos pelos CRAS, 16% cada um. 

 

Tabela 33 
A família já foi beneficiada por algum programa de transferência de renda e foi desligada? 

  % % acumulada 
Não 50,27 50,27 

Bolsa Família 5,93 56,20 

Agente Jovem 1,62 57,82 

Renda Cidadã 16,15 73,97 

Ação Jovem 4,3 78,27 

Banco Popular da Mulher 0,54 78,81 

Renda Mínima 16,69 95,50 

Bolsa Família e Ação Jovem 0,54 96,04 

Ação Jovem e Renda Cidadã 1,08 97,12 

Bolsa Família e PETI 0,54 97,66 

Bolsa Família e Renda Mínima Municipal 0,54 98,20 

PETI e Renda Cidadã 0,54 98,74 

Renda Cidadã e Renda Mínima Municipal 1,08 100,00 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Apenas 20,4% dos entrevistados apontaram um membro da família cursando algum curso 

profissionalizante, seja ele promovido pela SMCTAIS ou não. Dentre estes, os cursos 

ligados a informática são os mais procurados. Os demais tipos de curso são bastante 

pulverizados, sem uma concentração clara. 

 

Tabela 34 
Famílias onde pelo menos um membro participa de um curso profissionalizante, segundo tipo de 
curso 

  % % acumulada 
Auxiliar de depto pessoal 9,3 9,3 

Auxiliar de escritório 2,33 11,63 

Auxiliar de secretaria 2,33 13,95 

Cozinheiro 6,98 20,93 

Garçom 2,33 23,26 

Operador de Micro-computador 39,53 62,79 

Gestão de pequenos Empreendimentos 2,33 65,12 

Outros 34,88 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Dos 43 entrevistados que afirmaram que havia gente no domicílio que fazia algum curso 

profissionalizante, há 5 entrevistados que apontaram duas pessoas na casa nesta situação. 

 

Tabela 35 
Famílias onde dois membros participam de um curso profissionalizante, segundo tipo de curso do 
segundo membro. 

  % % acumulada 

Cozinheiro 20 20 

Operador de Micro-computador 20 40 

Outros 60 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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BLOCO IV - DOCUMENTAÇÃO E ACESSO AOS SERVIÇOS 

 

Com relação à situação da documentação dos adultos, o percentual dos adultos que têm a 

documentação mínima necessária (RG, CIC, PIS/PASESP, CTPS, certificado de reservista 

e título de eleitor) é de 84% e a taxa de adultos sem esta documentação é de 8%. As 

famílias em que todos tinham a documentação básica, mas algum(ns) adulto(s) perdeu(ram) 

algum documento representam 7% do total. Com isto, somando o percentual de adultos que 

não possuem documentos com os que perderam totaliza 15% de famílias com pelo menos 

uma pessoa sem documentação completa. 

 

Tabela 36 
Situação documentação dos adultos 

 % % acumulada 

Há adultos na família sem a documentação mínima necessária (RG, CIC, 
PIS/PASEP, CTPS, Certificado de reservista e título de eleitor) 

8,13 8,13 

Todos os adultos têm a documentação mínima necessária 84,21 92,34 

Tinham todos os documentos, mas algum(ns) adulto(s) perdeu(ram) 7,66 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 37 
Situação documentação das crianças 

 % % acumulada 

Há crianças/adolescentes/jovens na família que não estão registrados 11,34 11,34 

Todas as crianças/adolescentes/jovens da família estão registradas 88,66 100 

   

Não há crianças / adolescentes / jovens na família 6,28  

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Quanto à situação da documentação de crianças/adolescentes/jovens na família, a maioria 

das crianças, adolescentes e jovens da família está registrada, atingindo um percentual de 

88,66%. A porcentagem de famílias com este público alvo que não tem registro civil é de 

10%. Apesar de relativamente baixo, o índice é alarmante, já que se tratam de famílias 

acompanhadas por um serviço público de assistência social. Dentre as famílias que 
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responderam o questionário, 6% não têm crianças, adolescentes ou jovens na sua 

composição. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Tratando especificamente das ações dos CRAS, a atividade oferecida com maior freqüência 

é a inclusão em programas de transferência de renda. O atendimento individual por técnicos 

do CRAS e as palestras são atividades também com alta freqüência, em torno de ¼ das 

pessoas entrevistadas afirmaram já ter participado destas atividades. Outras atividades 

destacadas foram oficinas (18%), reuniões em grupo (17%) e entrevista domiciliar (16%). Já 

o atendimento do grupo familiar, geração de renda, encaminhamentos para a rede de 

proteção sócio-assistencial e atividades comunitárias foram menos indicadas. 

Vale destacar que os entrevistados poderiam apontar mais de uma atividade da tabela. 

Chama atenção, também, o fato de quase ¼ de entrevistados não saberem de qual 

atividade eles participam. 

Também foi questionado quais atividades os entrevistados sabem que o CRAS pode 

oferecer, fora as que participam. As Oficinas foram as mais indicadas (44%). Entretanto, 

apenas 18% dos entrevistados afirmaram participar desta atividade, que ficou em quarto 

lugar. Em segundo lugar, apareceram as palestras (29%), seguidas de atividades de 

geração de renda (22%), reuniões em grupo (22%). Dentre estes, destaca-se a discrepância 

entre o conhecimento sobre as atividades de geração de renda e a utilização destes 

serviços (apenas 10,4% afirmaram participar deste tipo de ação, que ficou em 8º lugar). As 

demais opções ficaram com percentuais abaixo de 20%. 

Pelo aspecto negativo, destaca-se o fato de 41% dos entrevistados não saberem responder 

sobre nenhuma outra ação oferecida pelo CRAS. Cruzando esta informação com a 

informação sobre qual atividade o cidadão desenvolve no CRAS, chegamos a 19% da 

amostra que não sabem o quem fazem no CRAS e não tem idéia do que poderiam fazer. 

Trata-se, certamente, do grupo com menor envolvimento com o trabalho – e o índice de 

quase 1/5 das famílias neste grupo deve ser motivo de uma atenção diferenciada. 
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Gráfico 23 
Atividades que os entrevistados sabem que o CRAS pode oferecer 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 38 
Você ou alguém de sua família recebe benefício não monetário da Prefeitura, de Igrejas ou ONG? 

  % % acumulada 

Recebe 53,14 53,14 

Não recebe 46,86 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

A Tabela 38 indica a porcentagem das pessoas que responderam que alguém da família 

recebe algum beneficio não monetário da Prefeitura, Igrejas ou ONG. Este índice chega a 

53% e os que não recebem representam 46,86% no total. As cestas básicas, medicamentos 

e cartões de passe de ônibus aparecem como os benefícios mais freqüentes entre as 

famílias que recebem algum benefício, com percentuais superiores a 90%. Leite e material 

escolar também são itens muito freqüentes, com freqüência acima de 80%. 
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Gráfico 24 
Benefício não-monetário recebido 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Quando se analisa as respostas a respeito de quem oferece os benefícios não monetários, 

vemos que o Governo é o principal fornecedor de quase todos os itens. Apenas entre os que 

afirmam ter recebido roupas (cerca de 60% dos que afirmaram receber algum benefício 

relacionaram roupas) há um percentual elevado de famílias que as receberam da Igreja. 

 

Tabela 39 
Fornecedor da cesta básica 

  % % acumulada 

Governo 88 88 

ONG 12 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 40 
Fornecedor de medicamentos. 

  % % acumulada 

Governo 96,92 96,92 

ONG 3,08 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Tabela 41 
Fornecedor de material escolar. 

  % % acumulada 

Igreja 3,45 3,45 

Governo 96,55 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 42 

Fornecedor de roupas 

  % % acumulada 

Igreja 57,14 57,14 

Governo 28,57 85,71 

ONG 14,29 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 43 
Fornecedor de passe de ônibus. 

  % % acumulada 

Igreja 13,33 13,33 

Governo 86,67 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

A Tabela 44 indica que entre as famílias atendidas pelo CRAS, apenas 0,95% tem crianças 

ou adolescentes abrigados. O mesmo percentual de 0,95 foi indicado como adolescentes 

em regime de internação provisória. O número de adolescentes em regime de liberdade 

assistida também é bastante pequeno (0,47%). Não houve informações sobre adolescentes 

prestando serviço à comunidade ou de adolescentes na Fundação Casa. 

 

Tabela 44 
Existem crianças e adolescentes atualmente no abrigo 

  % 

Sim 0,95 

Não existem crianças e adolescentes na sua família abrigados 93,36 

Não existem crianças e adolescentes na sua família 5,69 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Tabela 45 
Existem adolescentes em regime de liberdade assistida? 

  % 

Sim 0,47 

Não existem adolescentes em regime de liberdade assistida 85,78 

Não existem adolescentes na sua família 12,80 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 46 
Existem adolescentes prestando serviço à comunidade? 

  % 

Sim 0,00 

Não existem adolescentes prestando serviço à comunidade 75,83 

Não existem adolescentes na sua família 23,70 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 47 
Existem adolescentes em internação provisória? 

  % 

Sim 0,95 

Não existem adolescentes em internação provisória 73,46 

Não existem adolescentes na sua família 24,64 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 48 
Existem adolescentes na fundação Casa? 

  % 

Sim 0,00 

Não existem adolescentes na fundação Casa 74,41 

Não existem adolescentes na sua família 24,64 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

A Tabela 49 indica que a porcentagem de adultos que cumprem pena alternativa ou regime 

fechado é de 1,42%. 

 

Tabela 49 
Existem adultos que cumprem pena alternativa ou regime fechado 

  % 

Sim 1,42 

Não 98,10 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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A Tabela 50 indica que há 15% de famílias com pelo menos uma criança ou adolescente 

participando de alguma atividade ligada à assistência social. Em 85% das famílias atendidas 

pelo CRAS, não há crianças ou adolescentes atendidas por nenhum serviço de assistência. 

 

Tabela 50 
As crianças e adolescentes de sua família participam de algum outro tipo de programa de assistência 
social (exceto PTR)? 

  % 

Não existem crianças/adolescentes na sua família 4,74 

  
Sim 15,00 

Não 85,00 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

A Tabela 51 mostra que o percentual de jovens que participam de programas de assistência 

social é bastante pequeno (5,45%), bem menos do que o observado junto a crianças. 

 

Tabela 51 
Existem jovens que participam de programas de assistência social 

  % 

Não existem jovens na sua família 47,39 

  

Sim 5,45 

Não 94,55 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

A Tabela 52 mostra o percentual dos que responderam se existem ou não adultos que 

participam de algum programa de assistência social. A grande maioria, que representa 

94,6%, respondeu não existir adultos participando de ações promovidas em assistência 

social. Por outro lado, 5,4% dos entrevistados responderam que pelo menos um adulto está 

participando de um programa de assistência social – excluindo a participação em programas 

de transferência de renda. 

 

Tabela 52 
Alguém de sua família (adultos) participa de algum programa de assistência social? 

  % 

Sim 5,42 

Não 94,58 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Tabela 53 
A família desenvolve algum trabalho com reciclagem de lixo? 

  % 

Sim 32,23 

Não 67,77 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

A Tabela 53 mostra o percentual de famílias que desenvolvem ou não algum trabalho com 

reciclagem de lixo. Dentre os que responderam, 32,23% desenvolvem trabalhos 

relacionados com reciclagem de lixo, enquanto 67,77% responderam não desenvolver 

nenhum trabalho com reciclagem. 

Dentre as famílias que trabalham com reciclagem, a porcentagem de famílias com uma 

pessoa do domicílio trabalhando com reciclagem é de 65,22%, a mais freqüente. O caso de 

2 pessoas do domicílio trabalhando com reciclagem aparece em um percentual de 19,57%. 

O caso de 3 pessoas representa 4,35%, para 4 pessoas o percentual é de 8,7% e para 5 

pessoas apenas 2,17%. 

 

Gráfico 25 
Quantos membros da família trabalham com reciclagem de lixo? 

65,22

19,57

4,35
8,7 2,17

1 pessoa 2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas 5 pessoas

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

EDUCAÇÃO 

Na área da educação, 36% das famílias afirmaram não ter crianças entre 0 e 6 anos de 

idade na família. Dentre as famílias com crianças nesta faixa etária, em apenas 38,3% dos 
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domicílios todas as crianças freqüentam a creche ou escola de educação infantil. Um 

percentual semelhante de famílias não tem nenhuma criança na creche ou na escola infantil. 

Em 21% das situações, apenas parte das crianças da casa estão freqüentando creche ou 

escola infantil. 

 

Tabela 54 

Situação de crianças de 0 a 6 anos em relação à freqüência em creches 

  % % acumulada 

Não há crianças de 0 a 6 anos na família; 36,32 36,32 

   

Nenhuma das crianças está freqüentando Creche/Escola de Educação Infantil; 38,29 38,29 

Parcial, especifique abaixo quantas crianças estão freqüentando Creche/Escola de 
Educação Infantil; 21,09% 59,38% 

Todas as crianças estão freqüentando Creche/Escola de Educação Infantil 38,29% 97,66% 

Não informado 2,34% 100,00% 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

A Tabela a seguir indica a relação entre quantas crianças na faixa etária de 0 a 6 anos 

existe no domicílio e quantos vão à escola. Os campos amarelos significam situações 

impossíveis, com um número maior de alunos do que de crianças no domicílio. A faixa azul 

é a que apresenta a situação ideal, isto é, todas as crianças freqüentam um equipamento de 

educação. Existem 33 famílias, dentre as entrevistadas, nesta situação. As demais 

situações indicam que há crianças que não freqüentam a escola naquele domicílio. 

 

Tabela 55 
Quantidade de crianças que freqüentam Creche/Escola de Educação Infantil em função do total de 
crianças com idade entre 0 e 6 anos no domicílio. 

Total crianças com 
idade entre 0 e 6 

anos 

Quantidade de crianças que freqüentam a creche ou escola 

0 1 2 3 4 

1 7 22 0 0 0 

2 0 16 6 0 0 

3 0 3 2 4 0 

4 1 0 1 2 1 

5 0 0 0 0 1 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Com relação ao ensino fundamental e o ensino médio, 17,65% das entrevistadas afirmaram 

não contar com crianças e adolescentes na faixa etária correspondente. Das demais 

famílias, há 13% de famílias sem nenhuma criança ou adolescente na escola, e outros 13% 

de famílias onde somente parte das crianças e adolescentes do domicílio estuda. A grande 

maioria das famílias (70,25%) está com todas as crianças da casa estudando. 

Neste caso, a situação é bem mais favorável do que a observada para a educação infantil, 

com elevado percentual de famílias com todas as crianças na escola. 

 

Tabela 56 
Informe a situação das crianças e adolescentes quanto à freqüência na Escola. 

  % % acumulada 

Não há crianças e adolescentes na família; 17,65 17,65 

   

Nenhuma das está crianças e adolescentes estão freqüentando a Escola; 13,09% 13,09% 

Parcial, especifique abaixo quantas crianças e adolescentes estão freqüentando a 
Escola; 13,09% 26,18% 

Todas as crianças e adolescentes estão freqüentando a Escola; 70,25% 96,43% 

Não informado; 3,57% 100,00% 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 57 
Quantidade de crianças e adolescentes que freqüentam Escola em função do total de crianças e 
adolescentes com idade entre 7 e 18 anos no domicílio 

Total de crianças e adolescentes Nº de crianças e adolescentes freqüentando a escola 

0 1 2 3 4 

1 0 32 0 0 0 

2 1 9 39 0 0 

3 1 1 5 13 0 

4 0 0 0 2 8 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

A Tabela 58 indica a situação dos jovens no ensino fundamental. Dentre os que 

responderam, 60,39% não têm jovens na família, 13,04% responderam que todos os jovens 

já completaram o ensino fundamental e 0,48% não informaram. Entre as famílias em que 

jovens não completaram o ensino fundamental, a presença na escola é bastante baixa. 

Destas famílias, 72% afirmam que seus jovens não completam os estudos, 13% indicaram 
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que apenas parte dos jovens que deveriam freqüentam as aulas o fazem, e menos de 15% 

das famílias tem todos seus jovens (que não concluíram o ensino fundamental) estudando. 

 

Tabela 58 
Situação de jovens do ensino fundamental 

  % % acumulada 

Não há jovens na família; 60,39 60,39 

Todos os jovens já completaram o Ensino Fundamental; 13,04 73,43 

Não informado 0,48 73,91 

      

Nenhum dos jovens está freqüentando a Escola; 72,24 72,24 

Parcial, especifique abaixo quantas jovens estão freqüentando a Escola; 12,96 85,2 

Todos os jovens estão freqüentando a Escola; 14,8 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 59 
Quantidade de jovens que freqüentam o ensino fundamental em função do total de jovens no 
domicílio 

Total de jovens no ensino fundamental Nº de Jovens freqüentando o ensino fundamental 

0 1 2 

0 2 0 0 

1 5 9 0 

2 1 4 2 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

A Tabela 60 indica a porcentagem da alfabetização de adultos. A opção ‘todos os adultos 

são alfabetizados’ atingiu um percentual de 70,73%, enquanto 4,88% das entrevistas não 

captaram esta questão. Assim, entre os 24,39% de famílias que tem adultos analfabetos 

entre seus membros, 76% respondeu que ‘nenhum dos adultos não alfabetizados está 

freqüentando a escola’. Apenas 4,02 % das famílias com adultos não alfabetizados 

apresentam todos freqüentando a escola. Outros 20% dos entrevistados são de casas onde 

somente parte dos adultos analfabetos freqüenta algum curso de alfabetização. 
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Tabela 60 
Alfabetização de adultos 

  % % acumulada 

Todos os adultos são alfabetizados; 70,73 70,73 

Não informado. 4,88 75,61 

      

Nenhum dos adultos não alfabetizados está freqüentando a Escola; 75,98 75,98 

Parcial, especifique abaixo quantos adultos estão freqüentando a 
Escola; 

20,00 95,98 

Todos os adultos não alfabetizados estão freqüentando a Escola; 4,02 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 61 
Quantidade de adultos que freqüentam curso de alfabetização em função do total de adultos 
analfabetos no domicílio 

Total de adultos analfabetos Quantidade de adultos em alfabetização 

0 1 2 

0 2 0 0 

1 1 5 0 

2 2 6 0 

3 0 0 1 

4 1 0 0 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Trata-se, portanto, de uma situação complicada do ponto de vista educacional. Somente o 

ensino fundamental apresenta uma elevada taxa de adesão por parte das famílias – 

entendida a adesão como o fato de todos os membros da família que devem estar 

estudando efetivamente o estejam. 

Por fim, cerca de 70% das entrevistadas afirmaram que o pai ou a mãe das crianças 

participa de atividades na escola dos filhos. Dentre as atividades, a reunião de classe é a 

que mais aparece (75%). Festas na escola e apresentações artísticas também são bastante 

freqüentes, com percentuais pouco acima de 45%. As participações em palestras e em 

reuniões do conselho da escola também se situam acima de 20% de respostas. As demais 

opções aparecem com menos de 20% de citações. 
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Gráfico 26 
Pai / mãe, responsável participa da escola das crianças / adolescentes? 

 
Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Gráfico 27 
Caso positivo, em qual atividade? 

 
Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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SAÚDE 

Com relação à saúde, é alto o número de domicílios atendidos pelo Programa de Saúde da 

Família. Esta informação aponta para a oportunidade de estabelecer estratégias de 

intervenções conjuntas. 

 

Tabela 62 
O domicílio é coberto pelo Programa de Saúde da Família? 

   % % acumulada 

Sim 60,48 60,48 

Não 39,52 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Com relação aos cuidados com saúde dos membros das famílias, não é surpresa constatar 

que as crianças e adolescentes são os que recebem mais cuidados médicos entre todos os 

membros das famílias. Quase 90% das famílias fazem o acompanhamento regular da saúde 

de suas crianças e adolescentes. E cerca de 98% das crianças estão com sua vacinação 

em dia. 

 

Tabela 63 
As crianças e adolescentes do domicílio fazem acompanhamento de saúde regular? 

   % % acumulada 

Não há criança(s) e adolescente(s) na família 5,77 5,77 

    

Sim 88,27 88,27 

Não 11,74 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Tabela 64 
As crianças entre 0 e 6 anos do domicílio estão com a vacinação em dia? 

   % % acumulada 

Não há crianças entre 0 e 6 anos 34,3  

    

Sim 97,79 97,79 

Não 2,71 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Outro grupo que deveria utilizar muito os serviços de saúde é o de pessoas com deficiência. 

E como esperado, mais de 77% das famílias com pessoas com deficiência mantêm o 

acompanhamento regular da saúde destes familiares. 

 

Tabela 65 
As pessoas com deficiência do domicílio fazem acompanhamento de saúde regular? 

  % % acumulada 

Não há pessoa(s) com deficiência na família 84,95  

    

Sim 77,42 77,42 

Não 22,58 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Por outro lado, os idosos têm comparativamente um pequeno grau de acompanhamento de 

saúde. Há menos idosos fazendo acompanhamento regular de saúde do que adultos em 

geral (ver Tabela 66). O baixo índice de atendimento a famílias com idosos deve ter algum 

reflexo neste resultado, mas de qualquer forma, entre as famílias com idosos, os índices não 

são tão altos quanto seria de se esperar. 

 

Tabela 66 
Os idosos do domicílio fazem acompanhamento de saúde regular? 

  % % acumulada 

Não há idoso(s) na família 85,17  

    

Sim 70,97 70,97 

Não 29,03 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

No caso das gestantes, a situação é mais grave ainda. Se é certo que há um número menor 

de famílias atendidas com gestantes, e isso se reflete no resultado13, não se pode negar que 

a expectativa é de um amplo acompanhamento das gestantes durante o período de 

gravidez. 

                                                           
13 Quanto menor o número de observações, maior o peso proporcional de cada uma delas. Assim, o fato de 

uma família com gestante ou idoso não ter cuidados de saúde regulares tem um impacto proporcional maior 
do que haveria se uma família com crianças (são 187 na nossa amostra) tivesse a mesma conduta. 
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Tabela 67 
As gestantes fazem acompanhamento pré-natal? 

   % % acumulada 

Não há gestante(s) na família 90,82  

    

Sim 47,37 47,37 

Não 52,63 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Os adultos da família também apresentam alto percentual de acompanhamento regular de 

saúde. Mais de 73% dos integrantes do domicílio que não fazem parte dos grupos 

tradicionalmente mais vulneráveis fazem este acompanhamento. Certamente, a cobertura 

do Programa de Saúde da Família ajuda no alcance deste resultado. Mas é inesperado que 

este grupo apresente uma taxa de acompanhamento de saúde superior a idosos e 

gestantes. 

 

Tabela 68 
Os demais integrantes do domicílio fazem acompanhamento de saúde regular? 

  % % acumulada 

Sim 73,89 73,89 

Não 26,11 100 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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BLOCO V – AVALIAÇÃO DO CRAS 

 

Este último bloco buscou levantar a opinião dos entrevistados sobre os serviços e 

programas oferecidos pelos CRAS. Inicialmente, há uma série de questões que procuram 

investigar a adequação dos Centros de Referência às orientações técnicas aprovadas pelo 

MDS em 2006. 

A primeira questão levantada é referente à forma de conhecimento do equipamento público. 

A indicação de amigos ou familiares é a forma mais comum de conhecimento sobre os 

serviços do Centro. A procura espontânea também é uma forma bastante usual de 

encaminhamento para os CRAS. Por parte de outros órgãos públicos, os serviços de 

assistência social são os mais freqüentes (porém, frise-se que estes encaminhamentos 

respondem por menos da metade daqueles feitos diretamente pela comunidade), sendo 

apontado por 20% das entrevistadas. Famílias encaminhadas por serviços da saúde 

também aparecem com algum destaque entre as formas de informação sobre os CRAS. As 

demais formas aparecem de forma bastante residual, inclusive os encaminhamentos feitos 

por serviços de Educação, Cultura ou Esporte. 

 

Tabela 69 
Como ficou sabendo do CRAS? 

 % % acumulada 

Familiares e/ou amigos 44,3 44,3 

Encaminhado por outro serviço da Assistência Social 20,0 64,3 

Viu o equipamento no bairro e se interessou (procura espontânea) 17,1 81,4 

Encaminhado pela Saúde 7,6 89,1 

Outros 5,2 94,3 

Encaminhado por ONG 2,9 97,1 

Encaminhado pela Educação 1,9 99,0 

Encaminhado pela Cultura 0,5 99,5 

Encaminhado pelo Esporte 0,5 100,0 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Este dado nos revela que, apesar do esforço por seguir as diretrizes da política, ainda há 

alguns pontos problemáticos, como a questão da intersetorialidade, já que poucos 
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equipamentos públicos tem a prática de encaminhar cidadãos para os serviços e programas 

do CRAS. 

O documento “GUIA DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL” foi apresentado em versão preliminar para discussão em junho 

de 2006, pelo MDS. Ele era, até 2008, um dos poucos documentos orientadores sobre a 

atuação dos CRAS. Foi a partir das diretrizes apresentadas neste documento que se 

definiram parâmetros utilizados nesta pesquisa. 

Com relação ao espaço físico, há no Guia algumas sinalizações sobre o que se esperava 

dos CRAS. 

 
“O espaço do CRAS deve ser compatível com os serviços nele ofertados. Abriga, no 

mínimo, três ambientes com funções bem definidas: uma recepção, uma sala ou 

mais para entrevistas e um salão para reunião com grupos de famílias, além das 

áreas convencionais de serviços. (...) O ambiente do CRAS deve ser acolhedor para 

facilitar a expressão de necessidades e opiniões, com espaço para atendimento 

individual que garanta privacidade e preserve a integridade e a dignidade das 

famílias, seus membros e indivíduos” (MDS, 2006: 15). 

 

Somente em 2008, no processo de expansão do co-financiamento do governo federal para o 

Programa de Atenção Integral à Família, são formuladas, dentro das “Regras de Aceite do 

PAIF 2008”, foram melhor definidos o entendimento sobre o que seria o “ambiente 

acolhedor” e o “espaço compatível” citados no Guia. Segundo as novas orientações, a sala 

de atendimento deveria ter as seguintes características: 

 

Quadro 1 
Descrição de atividades e características recomendadas à Sala de Atendimento do CRAS. 

Espaço Atividade Características Recomendadas 

Sala de 

Atendimento 

Entrevista e 
atendimento 
individualizado 
(famílias e/ou 
indivíduos) 

Ambiente destinado ao atendimento que requer privacidade 
assegurada. Destina-se à realização de entrevista de acolhimento 
e, de maneira pontual, para o atendimento individualizado. Não 
deve ser identificada como “sala do assistente social” e/ou “sala do 
psicólogo”, pois descaracteriza o trabalho interdisciplinar próprio do 
PAIF. 

Fonte: Regras de Aceite PAIF 2008. 
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A primeira questão sobre a Sala de Atendimento buscava investigar se havia privacidade no 

atendimento ou não. Esta informação foi considerada importante por estar ligada ao direito 

do usuário de dispor de um local adequado para seu atendimento, tendo o sigilo e sua 

integridade preservados, como apregoa o Guia de Orientações do MDS. O resultado 

apontou que a grande maioria dispõe de uma sala de atendimento com a privacidade 

recomendada. Entretanto, há um percentual de 19% que informaram terem sido atendidos 

junto a outros beneficiários. 

 

Gráfico 28 
Tipo de sala de atendimento 

71,78%

18,81%

9,41%

De uso exclusivo para o seu atendimento De uso coletivo Não se aplica

 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Outro direito dos usuários explicitado no Guia é referente ao acesso ao registro dos seus 

dados, se assim o desejar. Para tanto, foi necessário questionar primeiramente se o usuário 

sabia que estes registros eram realizados a cada atendimento. Pouco mais da metade das 

entrevistadas respondeu afirmativamente a esta questão. 

Uma vez que apenas 54% sabiam da existência do prontuário, outra pergunta foi feita, 

referente ao acesso às informações propriamente dito. A grande maioria (72%) afirmou 

nunca ter precisado ou se interessado em conferir seus registros – neste grupo estão 

incluídos aqueles que não sabiam da existência de um prontuário para cada família. 
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Gráfico 29 
Sabe da existência de um prontuário para acompanhamento de sua família? 

54,3

45,7

Sim Não

 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Gráfico 30 
Já utilizou este prontuário? 

 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Um terceiro direito investigado foi o de “receber explicações sobre os serviços e seu 

atendimento de forma clara, simples e compreensível”. Mais de 70% das entrevistadas 

afirmaram que entendem claramente as orientações dos técnicos que trabalham no CRAS. 

Um percentual de 15% afirmou que às vezes não consegue entender as explicações. E para 

8,3% não há compreensão sobre os resultados do atendimento. 
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Gráfico 31 

Você entende as orientações do técnico que lhe atende? 

 
Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Igualmente é importante que os usuários do CRAS tenham “seus encaminhamentos por escrito, 

identificados com o nome do profissional e seu registro no Conselho ou Ordem Profissional, de 

forma clara e legível”. Pelos dados coletados, apenas 60% dos encaminhamentos ocorrem por 

escrito. E pouco mais de ¼ destes encaminhamentos identificam o órgão ou o profissional 

destinatário (mais uma vez indicando problemas na questão da intersetorialidade). Quanto a uma 

informação mais detalhada, com a identificação do usuário ou o endereço correto do serviço para 

o qual se está encaminhando, observa-se resultados ainda piores. 

 

Gráfico 32 

Tipo de formalização do encaminhamento recebido? 

 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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O último direito pesquisado14 foi o de avaliar o serviço recebido, com mecanismos e espaços 

definidos para tal. A primeira informação relevante é que 16,4% das famílias não sabem 

como expressar sua opinião. Também se destaca o fato de 58% das entrevistadas 

declararem não ter sugestão ou reclamação sobre o serviço prestado. 

Porém, quando há intenção de formalizar uma sugestão ou reclamação, a formalização por 

escrito é a menos observada. A conversa direta com o técnico é a forma mais comum 

(16,8% das entrevistadas assim procedem), seguida pela conversa com o coordenador 

(7,2% das entrevistadas utilizam este interlocutor). Esta hierarquia é esperada, na medida 

que o técnico deve estar em contato mais direto com as famílias. Porém, ela reflete a 

ausência de um mecanismo mais institucionalizado de sugestão ou reclamação por parte 

dos usuários. 

Por fim, deve-se atentar que 85% das opiniões transmitidas aos técnicos geram um retorno 

ao usuário, contra apenas 80% de retornos quando as opiniões são dirigidas aos 

coordenadores. 

 

Tabela 70 
Forma de realizar sugestões ou reclamações sobre o atendimento 

 % 

Faz por escrito 0,5 

Fala com o técnico e tem retorno 14,4 

Fala com o técnico e não tem retorno 2,4 

Fala com o coordenador e tem retorno 5,8 

Fala com o coordenador e não tem retorno 1,4 

Não sabe as formas de fazê-las 16,4 

Não têm sugestões ou reclamações 58,7 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Dentre os serviços que devem ser ofertados pela equipe de profissionais do CRAS, 

destacamos a “proteção pró-ativa por meio de visitas às famílias que estejam em situações 

                                                           
14 Além dos direitos avaliados nesta pesquisa, o MDS ainda ressalta os direitos a conhecer o nome e a 

credencial de quem o atende (técnico, estagiário ou administrativo do CRAS); à escuta, à informação, à 
defesa, à provisão direta ou indireta ou encaminhamento de suas demandas de proteção social asseguradas 
pela Política de Assistência Social; a receber informações sobre como e onde manifestar seus direitos e 
requisições sobre o atendimento sócio-assistencial; a ter protegida sua privacidade, dentro dos princípios e 
diretrizes da ética profissional, desde que não acarrete riscos a outras pessoas e a ter sua identidade e 
singularidade preservada e sua história de vida respeitada (MDS, 2006) 



 Relatório Final  

 

Estabelecimento de linha de base para famílias atendidas pelos Centros de Referência da 
Assistência Social do município de Campinas 

78 

de maior vulnerabilidade (como, por exemplo, as famílias que não estão cumprindo as 

condicionalidades do PBF), ou risco”15. 

Segundo o Manual de Preenchimento da Ficha de Monitoramento dos CRAS, as visitas 

domiciliares têm por objetivo identificar famílias potenciais usuárias do SUAS, compreender 

a realidade do grupo familiar, suas demandas e necessidades, recursos, potencialidades e 

vulnerabilidades, fortalecer os vínculos familiares, vincular a família com o serviço sócio-

assistencial e/ou sócio-educativo e avaliar as mudanças ocorridas a partir da sua 

participação na rede de proteção social do SUAS (MDS, 2008). 

O Guia de Orientações aponta as circunstâncias em que deve se dar a visita domiciliar: 

 
“- [quando a ] família é moradora do território de abrangência do CRAS e necessita 

ser contatada para cadastro e mobilizada para a participação; 

“- [quando a] família foi indicada para visita por agentes dos serviços locais ou por 

entidades parceiras, em função de vulnerabilidades, riscos e potencialidades 

identificados; 

“- busca ativa de famílias e indivíduos em situação de maior vulnerabilidade e risco; 

“- [quando a] família demandou a visita domiciliar do técnico, com vistas à melhor 

identificação e avaliação de vulnerabilidades e dos procedimentos necessários para 

a sua superação; 

                                                           
15 Além da visita domiciliar, o MDS indica como serviços do CRAS: “a) recepção e acolhida de famílias, seus 

membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social; b) oferta de procedimentos profissionais em 
defesa dos direitos humanos e sociais e dos relacionados às demandas de proteção social de Assistência 
Social; c) vigilância social: produção e sistematização de informações que possibilitem a construção de 
indicadores e de índices territorializados das situações de vulnerabilidades e riscos que incidem sobre 
famílias/pessoas nos diferentes ciclos de vida. Conhecimento das famílias referenciadas e as beneficiárias do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Programa Bolsa Família (PBF); d) acompanhamento familiar: 
em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio-educativo para famílias ou seus representantes; dos 
beneficiários do PBF, em especial das famílias que não estejam cumprindo as condicionalidades; das 
famílias com beneficiários do BPC; f) encaminhamento: para avaliação e inserção dos potenciais 
beneficiários do PBF no Cadastro Único (CadÚnico) e do BPC, na avaliação social e do INSS; das famílias e 
indivíduos para a aquisição dos documentos civis fundamentais para o exercício da cidadania; 
encaminhamento (com acompanhamento) da população referenciada no território do CRAS para serviços de 
proteção básica e de proteção social especial – quando for o caso; g) produção e divulgação de informações 
de modo a oferecer referências para as famílias e indivíduos sobre os programas, projetos e serviços sócio-
assistenciais do SUAS, sobre o PBF e o BPC, sobre os órgãos de defesa de direitos e demais serviços 
públicos de âmbito local, municipal, do Distrito Federal, regional, da área metropolitana e ou da micro-região 
do estado; h) apoio nas avaliações de revisão dos cadastros do PBF e do BPC e demais benefícios” (MDS, 
2006: 31-2). 
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“- [quando] há necessidade de contato e/ou acompanhamento domiciliar da família a 

partir de encaminhamento feito e da avaliação de seus resultados na dinâmica 

familiar; 

“- para acompanhamentos específicos nos programas de transferência de renda; 

“- por descumprimento de condicionalidades das famílias beneficiárias do PBF, entre 

outras” (MDS, 2006: 36-7). 

 

O resultado da pergunta sobre a quantidade de vezes que a família recebeu uma visita 

domiciliar de um profissional do CRAS está no Gráfico 33. Quase 68% das famílias não 

receberam nenhuma visita deste tipo em 2007 – e aqui fica importante lembrar que a 

pesquisa de campo ocorreu nos últimos meses do ano. E somente 4,3% de famílias 

receberam mais de 3 visitas no decorrer do ano. Os percentuais são baixos frente à 

importância deste serviço no fortalecimento de vínculos com a família. 

 

Gráfico 33 
Quantidade de visitas domiciliares recebidas em 2007 

14,4
9,1

3,9 4,3

67,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

uma vez duas vezes três vezes mais de três vezes nenhuma

 
Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Uma vez levantados aspectos importantes quanto ao atendimento das diretrizes do MDS, as 

entrevistadas foram questionadas sobre a avaliação direta do atendimento, infra-estrutura, 

melhora no acesso de serviços públicos referentes à ação dos CRAS. 

O Gráfico 34 apresenta o resultado da avaliação do local de atendimento, entendido como 

todo espaço físico do CRAS, e não apenas a Sala de Atendimento. A avaliação negativa 
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(ruim e regular) não chega a 10% do total. Quase 60% das famílias consideram o serviço 

bom e quase ¼ o considera ótimo. 

 

Gráfico 34 
Avaliação do local de atendimento do CRAS 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Após o início de atendimento nos CRAS, a grande maioria dos usuários (71%) considera 

que melhorou a forma de tratamento em outros serviços públicos. A inclusão em Programa 

de Transferência de Renda e o acesso a serviços (educação, saúde, infra-estrutura, 

assistência jurídica) foram os aspectos que mais apresentaram melhoras, na visão das 

usuárias. O melhor acesso e qualidade dos atendimentos de assistência social também foi 

citado com destaque. 

 

Gráfico 35 
Houve uma melhora no atendimento de serviços públicos depois do início do atendimento no CRAS? 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Tabela 71 
Qual serviço apresentou melhora no atendimento após o início do atendimento no CRAS? 

  % % acumulada 

Inclusão em Programa de Transferência de Renda 19,9 19,9 

Acesso a Serviços (educação, saúde, infra-estrutura, assistência 
jurídica) 

19,9 39,7 

Melhor acesso e qualidade dos atendimentos de assistência social 16,3 56,0 

Acesso a Serviços (educação, saúde, infra-estrutura, assistência 
jurídica) + Documentação. 

7,1 63,1 

Inclusão em Programa de Transferência de Renda + Melhor acesso e 
qualidade dos atendimentos de assistência social 

5,7 68,8 

Acesso a cursos, oficinas e atividades de geração de renda 3,5 72,3 

Documentação 3,5 75,9 

Acesso a Serviços e Programas da Rede Sócio-assistencial 2,8 78,7 

Outros 21,3 100,0 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 

 

Como o trabalho da assistência social deve dar bastante importância à matricialidade sócio-

familiar, foi perguntado às entrevistadas qual a avaliação do apoio recebido por ocasião de 

algum problema familiar. Novamente as avaliações negativas (ruim ou regular) foram 

bastante baixas. O apoio foi considerado bom por 45% das famílias e ótimo por 23% delas. 

 

Gráfico 36 
Avaliação do apoio recebido quando precisou por conta de problemas com a família 

 

Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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Por fim, o CRAS é aprovado amplamente. Menos de 5% das famílias têm uma avaliação 

negativa do equipamento. 53% o consideram bom e quase 30% o classificam como ótimo – 

esta é a maior taxa de “ótimo” de todas as questões de avaliação mais diretas. 

 

Gráfico 37 
Avaliação do CRAS 
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Fonte: pesquisa de campo (outubro a dezembro de 2007) 
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CONCLUSÃO 

 

Este texto procurou apresentar os resultados da primeira rodada de pesquisa de 

monitoramento e avaliação dos Centros de Referência de Assistência Social de Campinas 

(SP). Esta pesquisa foi executada entre outubro e dezembro de 2007, junto a 

representantes das famílias atendidas pelos CRAS. Foram 211 entrevistas com 

representantes de famílias atendidas, selecionadas aleatoriamente em todos os 11 CRAS 

em funcionamento na cidade. 

O número de entrevistas realizadas assegura representatividade estatística para a amostra 

com intervalo de confiança e erro padrão considerados satisfatórios. Entretanto, não foi 

possível garantir a representatividade de informações para cada CRAS. Para conseguir esta 

representatividade seria necessário ter realizado um número superior de entrevistas e 

garantir uma determinada distribuição de entrevistas por Centro (CRAS). 

No tocante à avaliação dos serviços do CRAS, os resultados apontados são amplamente 

favoráveis, com elevado grau de satisfação em relação às instalações físicas, na melhora do 

atendimento junto à rede de serviços públicos, e ao apoio no trato de problemas familiares. 

Sintetizando estas avaliações positivas, quase 30% das famílias classificaram o serviço do 

CRAS como ótimo, e outros 54% de famílias avaliaram o serviço como bom. Menos de 5% 

indicaram o serviço como regular ou ruim. 

Se a avaliação das beneficiárias é positiva, uma leitura mais atenta dos resultados 

referentes ao perfil das famílias traz surpresas e aponta para questões importantes de 

serem trabalhadas pela equipe. 

No âmbito das surpresas, há que se destacar as condições de moradia das famílias 

beneficiárias. Mesmo as que moram em áreas de risco, já não vivem na situação precária a 

que inicialmente se associa a esta situação. As construções são de alvenaria, o piso é de 

cimento ou cerâmica e o teto é de laje ou telha. A realidade dos barracos de madeira, do 

uso de material reciclável ou o chão de terra batida ainda existe, mas em um percentual 

bastante minoritário. 

Há que se atentar, também, para a importância dos programas de transferência de renda no 

orçamento doméstico das famílias. É a fonte de renda mais freqüente junto às famílias, 

apesar dos valores transferidos não serem elevados. Com relação a este tema, ainda ganha 
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destaque o baixo grau de sobreposição de benefícios concedidos. Somente o Bolsa Família 

se articula com outros programas de maneira marcante. Sem contar o BF, os demais 

programas só se articulam para atender a casos pontuais de uma família. E mesmo assim, o 

número de famílias que recebe o Bolsa Família e mais algum outro programa é muito pouco 

maior do que as famílias que recebem apenas o Bolsa Família. Portanto, há uma dispersão 

de benefícios que acaba por aumentar a cobertura destes benefícios a um público maior de 

beneficiários. 

O grande número de benefícios não monetários recebidos pelas famílias também chama a 

atenção, especialmente pelo fato dos dados indicarem que o Governo é o grande 

responsável pela distribuição destes benefícios. Portanto, a idéia de que ONGs (ou, mais 

freqüentemente, a Igreja) são as que majoritariamente cuidam desta distribuição não é mais 

observada. E, mais positivo ainda, as famílias são as que reconhecem o Governo como 

provedor destes benefícios. 

O baixo índice de crianças e adolescentes sob medidas de proteção a situações de risco 

pessoal ou de adolescentes que cometeram atos infracionais também deve, a princípio, ser 

comemorado. Entretanto, este baixo índice pode ser reflexo de várias circunstâncias. Uma 

delas é que as famílias destes adolescentes e crianças estejam sendo acompanhadas por 

algum serviço de proteção especial, e não pelos CRAS. Outra possibilidade é que a família, 

por receio ou vergonha, tenha omitido a informação. Por fim, não se pode a priori 

desconsiderar que este número pode ser uma expressão de uma situação boa para a 

comunidade. 

Nem todas os destaques, entretanto, são positivos. O número de adultos e crianças sem 

documentação é bastante alto frente ao que seria de se esperar. Primeiro pela facilidade em 

conseguir estes documentos. Em segundo lugar, por não se tratar de um panorama geral da 

população, mas por ser um retrato da situação de famílias que são atendidas pelo CRAS. 

Ou seja, mesmo com o acompanhamento do CRAS, ainda há 11% de crianças que não 

foram registradas. 

A situação de trabalho das famílias também é complicada. A maioria dos trabalhadores que 

estão ativos faz bico ou biscates. Este tipo de inserção laboral é bastante precário, gerando 

uma remuneração bem mais baixa do que outras formas de inserção. O tempo de 

desemprego também é alto, especialmente se comparado com o indicador que o DIEESE 
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calcula para a região Metropolitana de São Paulo. Por outro lado, a segunda forma de 

inserção no mercado de trabalho mais comum é por meio de assalariamento com carteira 

assinada – exatamente a situação mais favorável entre as possíveis. 

Porém, a grande questão que parece despontar desta primeira rodada da pesquisa é bem 

mais sutil. Refere-se à concepção do serviço, da forma de atendimento, enfim, da atuação 

do CRAS. Já no Bloco I, foi apontada a problemática da ausência de ruptura com o modelo 

anterior de atendimento, segundo a percepção dos usuários do CRAS. Conforme visto, há 

um expressivo grupo de usuários que indicaram ser acompanhados desde antes da vigência 

da nova política de assistência social. Estes usuários não identificam uma nova postura, que 

marque uma diferença entre o serviço do CRAS e os serviços que eram disponibilizados 

anteriormente. 

Claro que a experiência prévia no trabalho descentralizado e no trabalho com família não fez 

com que houvesse o impacto da descentralização ou do oferecimento de um novo tipo de 

trabalho. Mas o CRAS foi concebido dentro de um novo contexto de política de assistência 

social, o que pressupõe uma nova postura, que seja condizente com as diretrizes e 

princípios desta nova política. E, além desta nova postura, é importante criar um marco que 

simbolize esta transição para a comunidade. 

Entre outras formas possíveis de marcar esta transição, uma idéia seria discutir e analisar 

os casos de famílias que são atendidas pelo CRAS há muito tempo, para avaliar qual das 

possibilidades levantadas para este longo acompanhamento é real. Grosso modo, este 

acompanhamento de longa duração pode significar que: 

 Estas famílias apresentam necessidades incompatíveis com a proteção básica, ou 

seja, seriam mais adequadamente atendidas pela proteção especial; 

 As famílias apresentam necessidades de proteção básica, mas o atendimento não 

está alcançando a eficiência desejada; 

 As famílias apresentam, ao longo do tempo, demandas distintas que surgem à 

medida que demandas anteriores são atendidas. 

 

Outra maneira de mudar a forma de atuação na comunidade é discutir, a partir do perfil das 

famílias atendidas, o que o CRAS pode oferecer, de maneira propositiva, para a 

comunidade. Infelizmente, o fato desta rodada da pesquisa não ser capaz de oferecer 
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informações estatisticamente válidas para cada CRAS não permite que este texto trace os 

distintos perfis de famílias atendidas. Mas a equipe do CRAS tem plena condição de aliar 

sua experiência cotidiana com a análise de seus registros e, assim, conseguir desenhar um 

plano mais adequado às demandas locais. 

Uma região onde as famílias são compostas por um grande número de crianças pequenas 

traz demandas específicas com relação aos serviços sociais e à própria convivência familiar 

e comunitária que são diferentes daquelas demandas oriundas de famílias com alta 

presença de jovens. Segundo os dados de acesso de serviços, por exemplo, sabe-se que a 

educação infantil e a creche constituem em gargalos de peso nas perspectivas de famílias 

com crianças pequenas. Que a incidência de idosos pode levar à alguma articulação com a 

saúde, já que os dados indicam que os idosos fazem menos acompanhamento regular de 

saúde do que as crianças, as pessoas com deficiências e, mesmo, os adultos da família. 

Porém, mais alarmante parece ser a falta de participação nas atividades do CRAS de 

famílias com idosos ou pessoas com deficiências entre seus integrantes. O percentual de 

famílias com presença destes grupos é muito baixo, o que indicaria para a necessidade 

(talvez generalizada) de um trabalho de busca ativa e atração desta população para uma 

convivência comunitária mais ativa, na posição de um sujeito de direitos. 

Dentro da proposta de moldar o atendimento às demandas da comunidade, chama a 

atenção (no Bloco sobre acesso a serviços públicos, Gráfico 23) o fato de haver uma 

discrepância entre as atividades que os usuários participam com as atividades que eles 

sabem que o CRAS oferece. Neste gráfico salta à vista o fato de haver pouco percentual de 

famílias que participam de oficinas ou de atividades de geração de renda, frente ao 

percentual que disse saber que o CRAS oferece estas atividades. Ao assumir o princípio 

que a população sabe o que lhe interessa, podemos presumir que há uma demanda forte 

por estes tipos de atividade, que poderiam ser incrementadas, em número de opções e 

número de vagas. 

A postura pouco ativa é evidenciada até na forma como a população fica sabendo do CRAS. 

A grande maioria vai por indicação de familiares e amigos ou por procura espontânea. Os 

serviços públicos que mais encaminham seus beneficiários são aqueles da própria 

assistência social. A saúde aparece como responsável pelo encaminhamento de 7% das 

famílias, enquanto educação, cultura e esportes têm papel marginal neste processo. 
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Ao fim de tantas consideração sobre pontos a serem aperfeiçoados, devemos ressaltar que 

há alguns limites da pesquisa que devem ser considerados. Primeiro, como já foi citado, 

houve dificuldade em atingir o número de entrevistas que garantiria à amostra uma 

representatividade para a situação de cada CRAS e para o todo. 

Em segundo lugar, muitas considerações são feitas com base em percepções sobre os 

números indicados. Não há, na maioria dos casos, um parâmetro que permita uma maior 

certeza sobre o que é muito ou pouco. Por se tratar de questões específicas para um grupo 

específico, fica difícil fazer analogias com outras cidades (somente se houvesse uma 

pesquisa em outra cidade com o mesmo questionário e o mesmo público alvo16) ou mesmo 

com a população geral do Município de Campinas ou do estado ou do país. Na época da 

formulação do desenho da pesquisa, esperava-se que fosse possível fazer uma 

comparação entre os diferentes CRAS. Outra opção seria comparar o perfil dos usuários do 

CRAS com os dados do CadÚnico, haja vista que procurou-se manter as mesmas 

categorias, dados e perguntas sempre que foi possível. 

Em terceiro lugar, a pesquisa tem como foco a percepção do usuário. Portanto, uma visão 

parcial do trabalho desenvolvido. Uma visão importante, mas ainda assim parcial. Com 

relativa agilidade seria possível utilizar técnicas de pesquisa que levantassem as visões das 

equipes técnicas, dos gestores, da comunidade, das instâncias de controle social. Com este 

esforço adicional, uma triangulação das visões de cada um destes atores sobre o processo 

de trabalho daria uma visão menos simplista da questão e eliminaria alguns vieses 

decorrentes da opção de pesquisar apenas em cima da percepção e expectativa dos 

usuários. 

Estas limitações da pesquisa não enfraquecem as questões aqui levantadas, pois elas 

abrem a possibilidade de grandes aperfeiçoamentos nos processos de trabalho e na eficácia 

e efetividade dos CRAS. Apesar da boa avaliação conferida pelos usuários no geral, há 

espaço para aperfeiçoar a ação intersetorial, para atrair idosos e pessoas com deficiência 

para uma melhor convivência comunitária e familiar, para definir uma atuação mais 

sintonizada com as demandas da população. 

                                                           
16 Em 2006 e 2007, o NEPP realizou uma pesquisa com um questionário bastante próximo para os municípios 

de Itaquaquecetuba, Monte Mor, Engenheiro Coelho e Ferraz de Vasconcelos. É necessário, porém, tratar a 
questão com certo cuidado, pois a pesquisa tinha um público-alvo diferente: famílias beneficiadas por 
programas de transferência de renda. 
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