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Apresentação

Esta edição da Coleção “Presta Atenção!” vai falar dos CRAS - Centros de 

Referência da Assistência Social.

Os CRAS surgiram em 1999 com o nome de NAF - Núcleo de Apoio à 

Família e em 2005, com a nova Política de Assistência Social passaram a se 

chamar CRAS para institucionalizar, na ação diária, o real conceito de uma 

política pública que é direito do cidadão e dever do estado.

Os CRAS são espaços fundamentais para a organização do acesso ao 

direito social. 

O Brasil ainda está na construção e consolidação da Política de Assistência 

Social. 

Muitos ainda confundem o papel do CRAS e esta edição surgiu nos debates 

da equipe para que mais uma vez o AfroReggae pudesse colaborar com a 

construção da Política Pública de Assistência Social. 

Marcelo Reis Garcia



x
2- O CRAS não pode ser 

coordenado por uma ONG. 

1- O CRAS é um espaço público e 
governamental e de responsabilidade 

da Prefeitura. 

3- O CRAS responde pela Proteção Básica da família e 
da comunidade. 



6- O CRAS deve fazer reuniões comunitárias para 
conhecer e dialogar com a comunidade as prioridades 

sociais do território. 

5- O CRAS deve fazer a 
vigilância social do 

território. 4- O CRAS deve ter equipe técnica 
formada por Assistentes Sociais, 

Psicólogos e Pedagogos. 



8- O CRAS deve conhecer e articular
 a rede sócio assistencial do 
território, bairro e cidade. 

7- O CRAS deve sempre...

...dar atenção... 

...a toda a família.



9- O CRAS não deve substituir as 
demais políticas públicas como 

educação, saúde e trabalho e renda. 

10- O CRAS deve sempre buscar avaliar o resultado 
do seu trabalho com a família. 

x



Uma grande cidade do Brasil entre 2003 e 2006 realizou o ordenamento dos 

Centros de Referência da  Assistência Social.

Alguns desafios eram importantes ser superados como ideias de que o CRAS 

deveria fazer o atendimento integral das pessoas pobres oferecendo todos os 

serviços e buscando o trabalho voluntário de dentistas, médicos e professores para 

que o atendimento fosse realizado na própria unidade.

Os concursos e a chegada dos novos trabalhadores possibilitou que os CRAS 

buscassem, de fato, seu papel na vigilância sócio assistencial do território, no 

atendimento e acompanhamento da família e na construção de um trabalho em 

rede para que o direito à saúde se concretizasse nas unidades de saúde, a escola 

fosse o espaço fundamental e protagonista da educação e que capacitação 

profissional fosse realizada em espaços qualificados. 

O trabalho dos novos servidores garantiu que os CRAS daquela cidade fossem 

entendidos como equipamentos públicos e governamentais e não espaços de 

caridade, filantropia e voluntariado.

O grande desafio era deixar claro para as famílias e comunidades que os CRAS eram 

espaços de atendimento, acompanhamento e de referência para os problemas, 

privações e desproteções sociais vivenciadas no dia a dia pelas famílias e, mais do 

que tudo, era um direito de cada morador da cidade e não um favor.

Esta história segue se consolidando.

Uma história real...
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