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Resumo 

 

Tem se tornado cada vez mais comum, na área da Assistência Social, falar em 

Vigilância Socioassistencial. Mesmo tendo sido prevista desde o início no Plano 

Nacional de Assistência Social em 2004, é somente nos dias de hoje, que gestores e 

técnicos da assistência, parecem se dar conta da importância da consolidação de 

núcleos efetivos de Vigilância. O presente ensaio busca revelar a importância do 

percurso de desenvolvimento da própria política de assistência social, como também, 

a evolução do campo da Vigilância Socioassistencial. A manifestação comum tem sido 

sobre a importância deste campo, mas ao aprofundar suas práticas na política 

Estadual de Assistência Social de São Paulo, o que se percebe, é que estamos longe 

de pautar o planejamento das ações, a criação de programas, e a tomada de decisão 

com base em estudos territorializados e legitimização das demandas sociais. Muitas 

ferramentas foram criadas pelo Ministério de Desenvolvimento Social para a gestão 

das informações na implementação da política, no entanto, são escassas as 

alternativas de debate sobre o como fazer ou o como usar os dados coletados a favor 

da política. Procura-se considerar, nesta reflexão, a mudança de paradigma 

fundamental em relação à trajetória histórica na área da Assistência Social, marcada 

preponderantemente pelo assistencialismo, e atendimento descontínuo1.  

 

Palavras- chave: Política de Assistência social, Vigilância Socioassistencial, gestão 

do conhecimento, transparência, planejamento, tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

                                            

1 No processo de constituição das políticas sociais públicas, a Assistência Social cumpriu papel 
importante: significou a gênese da intervenção social do Estado moderno. Como diz Sônia Draibe 
(1990), a política assistencial constitui a forma ancestral da política social. Na qualidade de ação pública 
no campo social, a política de Assistência Social precedeu no tempo as outras formas de intervenção 
social do Estado. Por isso mesmo, sua ação assumia direções conflitantes e opostas, ora  caminhando 
pela via do assistencialismo, paternalismo, tutela, ora pela via oposta da emancipação e  conquista de 
direitos a educação, saúde e habitação.  



  

Abstract 

 

 It has become increasingly common, in the area of Social Assistance, to speak 

on Socio-Assistive Surveillance. Even though it was foreseen from the outset in the 

National Social Assistance Plan in 2004, it is only nowadays that care managers and 

technicians seem to realize the importance of consolidating effective Surveillance core. 

The present essay tries to reveal the importance of the course of development of the 

social assistance policy itself, as well as the evolution of the field of Socio-Assurance 

Surveillance. The common manifestation has been about the importance of this field, 

but when deepening its practices in the State policy of Social Assistance of São Paulo, 

what is perceived, is that we are far from to guide the planning of the actions, the 

creation of programs, and the taking Based on territorial studies and legitimization of 

social demands. Many tools were created by the Ministry of Social Development for 

the management of information in the implementation of the policy, however, there are 

few alternatives to debate on how to do or how to use the data collected in favor of the 

policy. In this reflection, I try to consider the fundamental paradigm shift in relation to 

the historical trajectory in the area of social assistance, marked predominantly by 

welfare and discontinuous care. 

 

Keywords: Social Assistance Policy, Social Assistance Surveillance, knowledge 

management, transparency, planning, decision making.  
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 1 Introdução 

 

Os modernos sistemas de proteção social não são apenas respostas 
automáticas e mecânicas às necessidades e carências apresentadas e 
vivenciadas pelas diferentes sociedades. Muito mais do que isso, eles 
representam formas históricas de consenso político, de sucessivas e 
intermináveis pactuações que, considerando as diferenças existentes no 
interior das sociedades, buscam, incessantemente, responder a, pelo menos, 
três questões: quem será protegido? Como será protegido? Quanto de 
proteção? (Yazbek e Di Giovanni, 2004, p. 16). 

 

  A Assistência Social foi reconhecida muito tardiamente como política pública 

no Brasil. Somente em 1988 com a carta constitucional é ratificada como política 

pública e direito do cidadão. 

Para esta política pública são direitos do cidadão2: 

- Segurança da acolhida: garantia de acolhimento pela via da escuta profissional 

qualificada, informação, referência. Nos casos de alta vulnerabilidade , o abrigamento 

de curta, média e longa duração.  

- Segurança social de renda mediante a concessão de benefícios temporários ou 

continuados aqueles indivíduos ou famílias que apresentem vulnerabilidades 

decorrentes do ciclo de vida e/ou incapacidade para a vida independente e para o 

trabalho; 

- Segurança de convívio: visam a construção, restauração e fortalecimento de laços 

de pertencimento e vínculos sociais de natureza geracional, intergeracional, familiar, 

de vizinhança, societários; 

- Segurança de desenvolvimento da autonomia: ofertam oportunidades diversas de 

desenvolvimento de capacidades e habilidades para que possam acessar, circular e 

usufruir de recursos e possibilidades presentes a sociedade contemporânea e 

construir projetos de futuro.    

  Essa perspectiva exige uma (nova) relação entre serviços, benefícios, 

programas e projetos para, de modo articulado, fazer frente às demandas sociais 

concentradas nos territórios de vida e de trabalho da população efetiva e potencial da 

assistência social. 

                                            

2Brasil, NOB/SUAS, 2005. 
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1.1 Vigilância Social como produtora de conhecimento sobre a prática da Assistência 

Social 

 

 

Para dar conta dessa nova perspectiva, a partilha da informação e do 

conhecimento constituem preciosa maneira de travar guerra contra as desigualdades 

, ativar a democracia , desenvolver a cidadania e elevar a qualidade de bem estar da 

população alvo da política de assistência social. 

 

Os dados registrados nos sistemas informacionais são simples fatos que se 
tornam informação se forem combinados em uma estrutura compreensível; a 
informação torna-se conhecimento quando colocada em um contexto que 
permita ser usada para fazer previsões. Uma informação é convertida em 
conhecimento quando um indivíduo consegue ligá-la a outras informações, 
avaliando-a e entendendo seu significado no interior de um contexto 
específico. (Tuomi ;1999 in Sergio Luiz da Silva pg.144 ). 

 

No Brasil, vivemos uma profusão de sistemas de informações 

consubstanciadas, sobretudo nos censos do IBGE , nos sistemas de informação das 

diversas políticas públicas , nas avaliações de resultados/rendimentos escolares dos 

alunos. (Saeb, Enem, Saresp, Prova Brasil, Pisa, dentre outros). Estas informações 

ganharam, na última década, continuidade, visibilidade e reconhecimento público.  

Este é sem dúvida um grande avanço. Consolidamos, assim, diversos sistemas de 

informação (na área de educação, na saúde, na assistência social) que permitem 

conhecer e comparar longitudinalmente, na linha do tempo, a evolução do 

desempenho das políticas sociais no país.   No entanto, escolher as informações 

oportunas, simples e sintéticas é tarefa complexa. Com as facilidades para se criar um 

sistema de monitoramento informatizado, quer-se abarcar todas as informações – e, 

muitas delas desnecessárias – tornando o sistema pesado; em consequência, gera 

resistência tanto entre os agentes que devem registrar as informações, quanto entre 

os que devem se apropriar delas; e acabam sendo descartadas para o que se 

pretende: identificar e compreender fatos, processos, resultados e impactos. 

No  contínuo do desenvolvimento da política da assistência: Quais informações 

quantitativas realmente precisamos registrar; Quais informações qualitativas cada 

técnico da operação deve informar ;Quais informações o monitoramento  deve agregar 
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, cruzar  para  produzir análises avaliativas oportunas; quais resultados quantitativos 

e qualitativos  a serem mensurados; há que se optar por resultados  instigantes, 

estratégicos que precisamos refletir , selecionar e publicizar, como condição indutora 

de aprimoramento e avanço da política: 

 

1. Como aponta Carola Arregui, 2013 ”O processo crescente de informações e 

vigilância da política em ação, ainda é construído sob o paradigma setorial, o 

que deriva em processos desconexos na produção e uso das informações”.  

2. Ainda segundo Arregui, 2013 “A tendência de homogeneização inerente ao 

processo de quantificação resulta na homogeneização da realidade, 

contrastando com o caráter multidimensional e multifacetado das questões 

sociais”.  

3. A leitura dos dados e da informação quase sempre põe acento nas 

vulnerabilidades sociais e muito pouco nas potencias , ganhos e avanços da 

população e de seus territórios. Este olhar “negativista “ reduz a confiança 

social pública que é a própria potência para o avanço social.  

4. O registro da informação é abertura para troca; é compromisso de 

compartilhamento. Por isso mesmo se fazem necessárias informações 

oportunas, simples e sintéticas para que todos os implicados na ação, 

sobretudo, executores e beneficiários, possam apreendê-las e utilizá-las para 

aprimoramento ou descarte de soluções. 

5. A dimensão participativa da gestão pressupõe a produção, publicização e 

transparência das informações relativas às ações públicas. A produção 

compartilhada de informações cria insumos essenciais para o conhecimento da 

realidade e para adensar a gestão pública contemporânea. 

6. Como facilitar e estimular a explicitação de conhecimentos tácito dos 

trabalhadores ? Como incentivar e premiar o compartilhamento do 

conhecimento (knowledge sharing) e desencorajar que as pessoas guardem o 

conhecimento para si próprias   ( knowledge holding ) . O conhecimento é 

valioso quando próximo da ação.    

 

A Vigilância Social como responsável pela gestão do conhecimento, é processo 

sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que 
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são estratégicos na vida da política de assistência social. Trata-se  da pratica de 

agregar valor a informação e distribuí-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Trajetória do Sistema Único de Assistência Social /SUAS3  e a 

gênese da Vigilância Social 

 

Muitos profissionais da área da assistência social costumam relacionar as 

dificuldades de implementação da política em âmbito nacional pelo fato de ser uma 

política relativamente nova. Sem dúvida, o tempo operacional da política é importante 

e desafiador para sua consolidação, mas, é preciso ampliar o debate sobre os 

                                            

3O Sistema Único de Assistência Social/SUAS é um sistema nacional que regula e ordena a gestão 
das ações socioassistenciais em obediência ao pacto federativo e reconhecimento dos direitos 
socioassistenciais de todo o cidadão; especifica os serviços socioassistenciais em dois grandes eixos, 
o da  proteção social básica de caráter preventivo e o da  proteção social especial destinados aqueles 
cujos direitos encontram-se violados . 

 



10 

 

  

enormes avanços que o SUAS tem atingido desde 2005, ano em que foi criado. 

Inaugurou neste período, uma nova forma de organização e implantação na oferta dos 

serviços, programas e benefícios assistenciais em território nacional,tendo como base 

critérios de transferência de recursos adequados à distribuição territorial das 

populações vulneráveis. Em 2009, propõe e implanta a Tipificação Nacional dos 

Serviços da Assistência Social, importante marco na padronização da oferta dos 

serviços socioassistenciais. Nos anos subseqüentes, ampliou sua oferta de serviços 

com a consolidação de equipamentos da assistencial social em todos os municípios 

atrelados à metas de desenvolvimento. 

A NOB – SUAS/ 2005, estabeleceu pisos de repasse por proteção (básica e 

especial), e passou a transferir recursos do fundo nacional da assistência social direto 

para os fundos municipais e estaduais, simplificando os mecanismos de financiamento 

e prestação de contas. Ainda em 2005, formalizou as responsabilidades do governo 

federal, estadual e municipal na implantação da política e criou o Sistema Nacional de 

Informações do Sistema Único de Assistência Social (Rede SUAS), a fim de 

impulsionar a gestão com base em planejamento e informações relativas aos serviços 

para tomada de decisão. É nessa época também, em que a criação de uma área de 

Vigilância Social começa a se fazer necessária para uma implementação mais efetiva 

da política:  

 

A instituição de monitoramento sistemático e a territorialização dos 
equipamentos de assistência social nas áreas de maior vulnerabilidade e 
risco resultaram em um grande desafio para a gestão do SUAS: a 
implantação da vigilância socioassistencial, estratégia fundamental para o 
reconhecimento e localização das vulnerabilidades e riscos e das violações 
de direito nos territórios, que oriente e avalie a oferta de serviços 
socioassistenciais de acordo com as necessidades de seus usuários. (NOB- 
SUAS/ 2005). 

 

A proteção social, a defesa de direitos e a Vigilância Socioassistencial, passam 

a ser as funções da política de assistência operadas na perspectiva territorializada 

com foco na matricialidade sócio familiar. É na integração dessas funções que se 

desenvolve um novo modelo assistencial. Uma ação que não integralize a proteção, 

vigilância e defesa social deixa de ser uma proteção social efetiva movida com 

processos e estratégias capazes de produzir redução de vulnerabilidades e inclusão 

social (Carvalho, 2014). 
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A vigilância sócio assistencial é uma área vinculada a Gestão do SUAS que 
tem como responsabilidade precípua a produção, sistematização e análise 
de informações territorializadas sobre as situações de risco e 
vulnerabilidades que incidem sobre famílias e indivíduos, assim como de 
informações relativas ao tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços 
ofertados pela rede sócio assistencial. (in Vigilância socioassistencial- texto 
base apresentado a CIT no processo de revisão da NOB SUAS, 2005, pag.3 
e 4 /SNAS , departamento de Gestão do SUAS).  

 

A Vigilância Socioassistencial não apenas produz e sistematiza informações 

mas as dissemina para a população local, agentes dos serviços e redes sócio 

relacionais do território. A disseminação de informações e conhecimentos gerados no 

e com o território é insumo dos mais importantes na mobilização social, no processo 

de conscientização e emancipação social desejadas no território. Com o uso de 

informações, a Vigilância Socioassistencial dos municípios produz um contínuo e 

atualizado mapeamento das situações de risco e vulnerabilidade nos micro territórios 

do município, dos serviços existentes e de suas potências protetivas. A Vigilância é 

assim, decisiva para o planejamento, aprimoramento e inovação  da ação da política.  

Em sua mais recente publicação, a Norma Operacional Básica dos SUAS, a 

NOB-SUAS 2012, que contou com uma participação ampla dos diferentes atores da 

política, introduziu novas estratégias de financiamento e gestão, baseadas em 

prioridades de atuação e metas para aprimoramento do Sistema. Em seu Artigo 2º, a 

NOB- SUAS 2012 reforça os objetivos do SUAS. São eles: 

I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, de modo articulado, 

operam a proteção social não contributiva e garantem os direitos dos usuários; 

II - estabelecer as responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de 

assistência social; 

III - definir os níveis de gestão, de acordo com estágios de organização da gestão e 

ofertas de serviços pactuados nacionalmente; 

IV - orientar-se pelo princípio da unidade e regular, em todo o território nacional, a 

hierarquia, os vínculos e as responsabilidades quanto à oferta dos serviços, 

benefícios, programas e projetos de assistência social; 

V - respeitar as diversidades culturais, étnicas, religiosas, socioeconômicas, políticas 

e territoriais; 
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VI - reconhecer as especificidades, iniqüidades e desigualdades regionais e 

municipais no planejamento e execução das ações; 

VII - assegurar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência 

social; 

VIII - integrar a rede pública e privada, com vínculo ao SUAS, de serviços, programas, 

projetos e benefícios de assistência social; 

IX - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social; 

X - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; 

XI - afiançar a Vigilância Socioassistencial e a garantia de direitos como funções da 

política de assistência social. 

É com base nesses objetivos, e com a própria evolução da Política de 

Assistência Social nos anos recentes, que a necessidade de consolidação da 

Vigilância Social, como estratégia transversal, se insere e se faz necessária. No 

entanto, ela só pode ser realizada como função da política pública, se estiver 

articulada com a realidade da gestão e da prestação de serviços da política de 

assistência social. Ela permite assim, criar referências para o planejamento, para o 

conhecimento das famílias, e pela oferta conectada com as necessidades e demandas 

da política. Não à toa, é nesta mesma Norma Operacional, que todo um capítulo foi 

dedicado à operacionalização da Vigilância Socioassistencial. O fortalecimento da 

capacidade de gestão estratégica passou a exigir cada vez mais, a produção, análise 

e disseminação de informações para qualificar o trabalho dos profissionais da política 

do SUAS, e garantir resultados mais mensuráveis junto a população em situação de 

vulnerabilidade social.  

 

O exercício da função de vigilância social tem escalas que compreendem 
desde o local, pode-se aqui incluir o cotidiano, o contexto de cidades, de 
regiões, o contexto nacional e mesmo o contexto institucional. Reconhecer 
essas escalas no âmbito do SUAS, significa objetivar o que cabe como 
responsabilidade a cada nível de gestão âmbito da vigilância 
socioassistencial. Significa, ter presente a complexidade das diversidades e 
desigualdades na sociedade brasileira, que se expressam em cada uma 
dessas escalas. (Capacita SUAS, Caderno 3 pg. 14, 2013). 

 

Ao atuar nos territórios de  vida da população usuária da Assistência Social , a 

Vigilância, reconhece situações conjunturais ou estruturais  que produzem    

vulnerabilidade e riscos sociais, como também, a presença ou ausência, das políticas 

públicas desses territórios e da oferta de serviços públicos. A Vigilância Social deve 
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orientar a produção, sistematização, análise e disseminação de informações 

territorializadas sobre4: 

 Mapeamento das necessidades e demandas por seguranças 

socioassistenciais expressas nas diversas escalas territoriais e institucionais; 

 Grau de adequação da oferta de serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais em função do reconhecimento de como as demandas se 

fazem presente e se configuram concretamente nos territórios; 

 Padrão de qualidade da oferta de serviços, programas e benefícios e 

acompanhamento dos processos e resultados operados e alcançados pela 

rede socioassistencial. 

Para que tudo isso aconteça, é necessário criar novas dinâmicas de trabalho na 

gestão e nas equipes para tecer respostas que tenham sentido para o planejamento 

das ações, a operacionalização da política e o controle social. Não basta assim, 

levantar apenas informações estatísticas é preciso complementar com dados que 

aparecem somente em contato direto com os beneficiários da política. Segundo Dirce 

Koga (2009 pg. 34), “o fato é que nem sempre os territórios dos sistemas de 

informação coincidem com os territórios de gestão e de vivência da população. O 

território conceitual parece longe do território real. Por seu turno, o território real pode 

não se revelar nos sistemas de informações gerados”. 

São várias as fontes de informação para a Vigilância Socioassistencial: a principal 

delas são os serviços sócio assistenciais operados no território tanto os serviços 

básicos de proteção social (CRAS e CREAS) quanto os demais serviços da rede sócio 

assistencial em geral operados por organizações  sociais vinculadas a assistência 

social ; outra fonte de informações e produção de diagnósticos territorializados  refere-

se ao Cadastro Único, importante base nacional de dados sobre famílias em situação 

de vulnerabilidade social.  

 

 

 

 

 

                                            

4Capacita SUAS, Caderno 3 pg. 29 
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3 Cadastro Único - uma ferramenta pouco explorada 

 

 

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é hoje, a principal 

ferramenta de trabalho para efetivação da Vigilância Social nas políticas Estaduais e 

Municipais de Assistência Social. Por meio do cadastro, é possível identificar e 

caracterizar as famílias e pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e 

necessitam de políticas específicas. Sua base de dados oferece informações mais 

atualizadas que outras fontes de estudos estatísticos, como por exemplo, o Censo, e 

seu diferencial está na possibilidade de criar uma análise nominal das famílias em 

diferentes situações de risco social. Por meio do cadastro único é possível localizar 

diferentes demandas de atuação da política de assistência.  

Criado em 2001,foi regulamentado em 2007 com a unificação de programas de 

transferência de renda (Bolsa Escola, Fome Zero, dentre outros), pelo Decreto nº 

6.135, e sua gestão regulamentada apenas em 2011. Deve atuar como porta de 

entrada para todos os programas sociais de âmbito federal5como o Programa Bolsa 

Família, de âmbito estadual, como o Programa Viva Leite e, em âmbito municipal, 

                                            

5Hoje são mais de 40 programas federais que se utilizam do Cad Único. 
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como programa de moradia popular. O esforço em todas as esferas é garantir que 

qualquer indivíduo beneficiário de um programa da política social, esteja inserido em 

sua base de dados para que o órgão gestor possa periodicamente monitorar a 

participação nos programas, as condicionalidades (escola e saúde), e possíveis 

situações de irregularidade na declaração das informações para cadastro. 

 

 

O cadastro deve ser o instrumento fundamental de sua implantação e, se bem 
gerenciado, é nele que encontram-se as informações necessárias para 
intervenções sociais de todos os níveis de governo e da própria sociedade. 
Com ele, torna-se mais fácil não "errar o alvo" das políticas sociais, evita-se 
a pulverização de ações ao dar mais eficiência ao gasto social, além de 
dificultar o clientelismo e o partidarismo das políticas públicas. (Guimarães, 
2004). 

 

O cadastramento é dirigido a famílias de baixa renda que possuem renda 

mensal por pessoa igual ou inferior a ½ salário mínimo, ou renda familiar de até três 

salários mínimos. O formulário de cadastro considera as seguintes questões para 

cada componente da família: 

1) Renda; 

2) Número de pessoas conviventes; 

3) Escolaridade; 

4) Condição de moradia; 

5) Condição de acesso ao trabalho, 

6) Presença de deficiência; e 

7) Presença de trabalho infantil. 

Apesar de se constituir em uma ferramenta robusta na caracterização da situação 

de vida das famílias de baixa renda, não é freqüente o uso das informações 

provenientes do cadastro por gestores públicos para identificação do público alvo da 

política de assistência e, nas tomadas de decisão. Dessa forma, se a Vigilância Social 

pretende se tornar uma área estratégica faz-se necessário a apropriação das 

informações geradas pelo cadastro único e disponibilizadas pelo MDSA para consulta. 
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 4 A Vigilância Socioassistencial na Política de Assistência Social do 

Estado de São Paulo 

 

 

A NOB – SUAS 2012, no Artigo 93, estabelece as responsabilidades específicas 

dos Estados acerca da área da Vigilância Socioassistencial: 

I - desenvolver estudos para subsidiar a regionalização dos serviços de proteção 

social especial no âmbito do estado; 

II - apoiar tecnicamente a estruturação da Vigilância Socioassistencial nos municípios 

do estado; 

III - coordenar, em âmbito estadual, o processo de realização anual do Censo SUAS, 

apoiando tecnicamente os municípios para o preenchimento dos questionários e 

zelando pela qualidade das informações coletadas. 

O Artigo 98 §2º, determina a responsabilidade dos Estados na gestão da 

informação do SUAS: 

I - coletar, armazenar, processar, analisar e divulgar dados e informações estaduais 

relativas ao SUAS; 

II - organizar e manter o sistema estadual de informações do SUAS; 

III - compatibilizar, em parceria com a União, os sistemas estaduais de informação 

com a Rede SUAS; 

IV - propor a padronização e os protocolos estaduais de registro e trânsito da 

informação no âmbito do SUAS; 

V - alimentar e responsabilizar-se pela fidedignidade das informações inseridas no 

sistema nacional de informação; 
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VI - produzir informações, estudos e pesquisas que subsidiem o monitoramento e 

avaliação da rede socioassistencial e da qualidade dos serviços e benefícios 

prestados aos usuários; 

VII - disseminar o conhecimento produzido pelo órgão gestor estadual para os 

Municípios, usuários, trabalhadores, conselheiros e entidades de assistência social; 

VIII - criar e manter canais estaduais de comunicação entre gestores, técnicos, 

conselheiros, usuários e entidades de assistência social;  

IX - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios na estruturação dos sistemas de 

informações locais; 

X - disponibilizar os bancos de dados ao órgão gestor dos Municípios. 

Apesar da NOB/ 2012 ser bastante clara sobre as expectativas de atuação dos 

Estados na área da Vigilância Social, o que se percebe nas Secretarias Estaduais de 

Assistência social, é que todas estão mais ou menos em fases parecidas na 

operacionalização da Vigilância, e que não sabem exatamente o que é este trabalho. 

Pela sua característica mais moderna, ela é considerada complexa para o modelo de 

atuação do poder público. Exige fazer análises mais objetivas com indicadores, que 

apõem o planejamento estratégico, e nesse sentido, podem contrapor interesses na 

sugestão de mudanças e formas de atuação dos técnicos envolvidos.  

 

O pé que a vigilância esta, em todos os entes da federação, é ainda uma fase 
de ver como faz no passo a passo. A conceituação esta feita, agora é ver 
como é. Estamos tentando falar o que são as atividades do dia a dia e as 
cíclicas, para conseguir dimensionar o tempo e mão de obra necessária. 
Queremos sair do básico. O básico a gente já faz. (Entrevista, SEDS 2017). 

 

Na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, o 

departamento que responde pela Vigilância Socioassistencial é a Coordenadoria de 

Gestão Estratégica (CGE). Desde 2015, os profissionais deste departamento realizam 

o trabalho de levantamento de informação e diagnóstico, e por conta da característica 

do trabalho, foram assumindo,  aos poucos a Vigilância. No processo de elaboração 

do PEAS no final de 2015, segundo os técnicos da CGE entrevistados, ficou evidente 

a dificuldade do Estado em operacionalizar a Vigilância, principalmente pela ausência 

de recursos humanos qualificados para o trabalho. No entanto, a necessidade de 

criação dos núcleos de Vigilância Social em cada uma das 26 DRADS, foi discutida e 

validada por todos os atores envolvidos na discussão do Plano, e assim, implantar e 
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desenvolver a Vigilância Socioassistencial, aparece como um dos objetivos gerais do 

Plano Estadual de Assistência Social estabelecidos até 2019. 

As ações e estratégias previstas para o período de 2016 e 2019 para a 

Vigilância Social6: 

 Implantar os Núcleos de Vigilância Socioassistencial no Estado de São Paulo; 

 Desenvolver, implantar e gerenciar sistema integrado de monitoramento e 

avaliação; 

 Produzir 

publicaçõessintéticaseanalíticasapartirdosdadosdoSUASedosprogramas,proje

tos e benefícios da Pasta; 

 Desenvolver informações georreferenciadas para estudos, análises e 

planejamento regional; 

 Propor e realizar a contratação de estudos e pesquisas de avaliação sobre a 

gestão do SUAS no Estado e sobre os programas, projetos e benefícios da 

Pasta; 

 Capacitar e subsidiar as DRADS e os municípios sobre elaboração de 

diagnósticos territoriais; 

 Elaborar diagnóstico regional junto às DRADS; 

 Coordenar e executar a gestão de um sistema que vise à unificação dos 

cadastros existentes na SEDS; 

 Tornar quadrienal o preenchimento do sistema PMASWeb, com atualizações 

anuais, adequando o sistema à legislação vigente; 

 Desenvolver e implantar o primeiro módulo do Sistema de Gestão Estadual da 

Assistência Social (SIGEAS), que corresponde ao sistema de tramitação dos 

Planos de Providência e Apoio; 

 Definir parâmetros e padrões dos serviços socioassistenciais. 

Para essas ações e estratégias citadas acima, esperam-se os seguintes 

resultados, segundo o PEAS: 

 Aprimoramento da Vigilância Socioassistencial no Estado; 

 Estabelecimento de base legal do Núcleo de Vigilância Socioassistencial das 

                                            

6PEAS, 2016. 
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DRADS na estrutura da sede e criação de uma carreira específica para 

Vigilância Socioassistencial; 

 Maior apropriação e uso das diversas fontes de dados que subsidiam a 

elaboração de diagnósticos que diferenciem estratégias, segundo porte, para 

a Política de Assistência Social; 

 Estudos e relatórios específicos com análise dos indicadores e identificação 

das necessidades regionais; 

 Maior acompanhamento técnico da Gestão do SUAS e de mais programas, 

projetos e serviços da Pasta; 

 Processamento de relatórios gerenciais, analíticos e desagregados que 

atendam também às necessidades dos gestores dos programas da Pasta; 

 Publicização dos dados e informações do SUAS e das ações desta Pasta, 

disseminação de informações cadastrais de órgãos públicos e privados, 

compartilhamento de dados sobre entidades executoras de programas e 

serviços socioassistenciais. 

É uma área super estratégica, vai demonstrar bons resultados no médio e 
longo prazo, mas exige um pessoal com dedicação exclusiva e poder de 
persuasão. Um dos objetivos gerais é a implementação da vigilância, mas a 
gente já faz bastante coisa. Mudamos nosso discurso para consolidar a 
vigilância. (Entrevista SEDS, 2017).  

 

A intenção de consolidar a Vigilância Socioassistencial no Estado de São Paulo 

depende diretamente, da criação de núcleos de Vigilância em cada uma das 26 

Diretorias Regionais de Assistência Social (DRADS). Estas por sua vez, para 

conseguir trabalhar de forma regionalizada e com base em demandas de acordo 

com as especificidades de seus municípios, dependem, essencialmente, da 

estruturação e ativação do departamento de Vigilância nas gestões municipais. 

Essa relação de interdependência entre as diversas esferas do governo 

apresentam-se como desafio nas diversas esferas de governo na oferta de 

serviços, de acordo com as necessidades sociais do território, evitando assim, 

ações desarmônicas causadas pelo desconhecimento da demanda. 

Cabe destacar, que um dos avanços da política Estadual de Assistência, foi a 

recente opção em vincular todos os seu programas  ao Cadastro Único, 

centralizando todas as informações das famílias beneficiárias das ações na base 

de dados do Cadúnico. Essa decisão, deve nos próximos anos, qualificar as 
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análises dos programas estaduais no que se refere a implementação junto aos 

municípios, e no estabelecimento de ações estratégicas com base nas 

informações das famílias. 

 

 5 Conclusão 

 

 

Existe um grande desafio na consolidação da Vigilância e como decorrência, a 

eficácia da política socioassistencial. Sem antes, capacitar às equipes técnicas e 

gestoras para que possuam competências e habilidades para um melhor 

conhecimento dos territórios e sua população, corre-se o risco, de continuar 

apresentando uma fraca efetividade na implementação da política, uma vez que ela 

ocorre por decisão dos próprios agentes implementadores (Lipsky, 1980). Consolidar 

a Vigilância Social no dia a dia da operação exige criar condições para que as equipes 

possam sistematizar e analisar informações para respaldar seu planejamento. A 

produção de conhecimento para a gestão da política pública não termina com a coleta 

de dados. A análise contínua pelos profissionais se faz imprescindíveis para agregar 

sentido às ações propostas. 

Cabe a Vigilância Social, o enorme desafio de responder em que medida as ações 

da política de assistência, de fato contribuem para a garantia dos direitos 

socioassistenciais, por meio de acesso a programas, serviços e benefícios e na 

geração de oportunidades de inclusão social em contextos heterogêneos. Há ainda, 

a necessidade de mecanismos de disseminação das informações geradas para 

viabilização do acesso ao conhecimento produzido, necessário para a tomada de 

decisões e co-responsabilização dos atores envolvidos. Nesse sentido, a Vigilância 

pode e deve ser entendida como uma ferramenta de transparência, uma vez que na 

política de assistência é a área responsável pela organização das informações dos 

serviços ofertados e da demanda existente. Para isso, a clareza de linguagem, 

simplicidade e fidedignidade dos diagnósticos gerados na Vigilância social devem ser 

mais efetivos, garantindo a possibilidade de inferência dos trabalhadores da 

assistência, e na medida do possível, dos próprios beneficiários dos serviços. Em 

consonância com Larsson (1998), e com as possibilidades de garantia de inferência 
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sobre as informações geradas pela Vigilância, a implementação da política deve ser 

o mais aberta possível para garantia de sua compreensão por parte de todos os 

envolvidos. Essa deve ser a diretriz fundamental para a consolidação da Vigilância 

Socioassistencial. 

Um aspecto negativo, e que parece consenso entre os técnicos que atuam em 

departamentos de Vigilância Social, é a conotação negativa do termo vigilância, que 

se remete ao ato de fiscalização. Em 1996, o termo vigilância já era utilizado pelo 

filósofo Foucault, em seu livro Vigiar e Punir, com o sentido de punição e o uso do 

poder para fins de controle dos indivíduos. 

 
A vigilância permite a produção de conhecimento sobre aqueles que são 
vigiados, aspecto fundamental para o exercício do poder. Nesse contexto, 
poder e saber são coadunados de forma a propiciar um controle ainda mais 
contundente, perene e profundo. Vigiar viabiliza a produção do saber e torna 
possível conhecer o objeto que está sob vigilância, uma vez que o saber 
produzido reforça as possibilidades de exercer poder sobre tal objeto. 
(Barrichello & Moreira, 2015 pg. 2). 

 

No presente ensaio verificou-se que ainda estamos engatinhando para 

consolidação da Vigilância Social. A conceituação teórica da necessidade da 

Vigilância para efetivação da política, se faz presente, mas no entanto, o desafio se 

coloca na prática, no como fazer. No caso do Estado de São Paulo, onde se pretende 

implantar núcleos de Vigilância Socioassistencial em todas as regionais, alguns 

desafios precisam ser superados: 

1) Investir na formação dos técnicos nas regionais para compreensão das 

atribuições e potencialidades da Vigilância Social, e definir com eles, 

propostas de disseminação junto aos municípios; 

2) Estabeler o perfil necessário para o trabalho na área de Vigilância Social. 

Nos municípios onde a Vigilância existe, o que se vê é que muitos 

profissionais “caem de paraquedas”, sem entender ao certo a importância 

da coleta de informações qualificada para melhoria dos serviços ofertados. 

O cuidado com o perfil profissional dos novos núcleos de Vigilância Social 

nas DRADS deve ser considerado para o sucesso da política; 

3) Definir as informações do Cadastro Único como base de dados para 

identificação e caracterização da população alvo da política. A partir daí, 

elaborar análises e estudos regionalizados sobre as demandas locais, 

possibilitando a priorização das ações e programas; 
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4) Publicizar periodicamente as informações coletadas para tomada de 

decisão no planejamento junto aos técnicos dos serviços ofertados. Garantir 

meios de divulgação das informações para os beneficiários da política; 

5) Vincular junto aos profissionais da assistência uma conotação positiva da 

Vigilância, como uma área estratégica de suporte e apoio na 

operacionalização da política; 

6) Reconhecer o trabalho realizado por alguns municípios no Estado de São 

Paulo como base de convencimento das equipes sobre a urgência de se 

qualificar a Vigilância Social no Estado, nas regionais e nos municípios. 

Neste sentido, a necessidade de divulgação do conhecimento produzido e 

das estratégias geradas a partir da identificação da demanda pode 

potencializar a consolidação e efetivação da Vigilância Socioassistencial na 

política de desenvolvimento social do Estado de São Paulo. 

 

Ainda é necessário mais estudos sobre a Vigilância Socioassistencial, e que esta, 

ainda que com uma conotação negativa, tem um enorme campo de trabalho muito 

pouco explorado pela a área da Assistência Social nos Estados e municípios. Mas, 

somente por meio da Vigilância e suas atribuições, é que a política da Assistência 

Social pode deixar de se pautar por práticas pouco respaldadas em informações e 

diagnósticos, e se tornar uma política efetiva, referenciada em evidências articuladas 

às demandas reais das populações que vivem em situação de vulnerabilidade social.  
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