
ANÁLISE  PRELIMINAR  

DA  ASSISTÊNCIA  SOCIAL

BAURU

Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

Diagnóstico Sócioterritorial:



Diagnóstico Sócioterritorial: 

Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

Volume I 

Análise preliminar da 
Assistência Social

BAURU/SP  
I



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Clodoaldo Armando Gazzetta

José Carlos Augusto Fernandes

BAURU/SP  

Bauru, 01 de Setembro de 2020

II



Ana Cristina Camargo                      - Assistente Social 
Lilian Felipe                                       - Assistente Social
Luciana Fázio                                    - Assistente Social
Marli Ralo                                          - Assistente Social
Michelle Ferreira                              - Assistente Social
Sandra Mara Rocha Thomazi         - Assistente Social
Sandra Antevere                              - Agente Social

Diretora de Departamento da Proteção Social Básica

Diretora do Departamento da Proteção Social Especial

Diretora de Divisão de Planejamento e Vigilância  Sócioassistencial

Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo

Rose  Maria Carrara Orlato

Adriana Rocha Grando  Puttinii

Equipe Técnica - Secretaria das Administrações Regionais -Sear

BAURU/SP  

Andreia Almeida Ortolani - Arquiteta e Urbanista

III

Equipe Técnica da Divisão de Planejamento e Vigilância
Sócioassistencial  -  SEBES

Equipe Acadêmica  - Professor do Curso de Serviço Social
Glauber Ricardo Oliveira Woida



Apresentação
O presente trabalho ter por objetivo apresentar o
diagnóstico sócioterritorial do município de Bauru, com
a finalidade de mapear as áreas de vulnerabilidade
e risco social do município, bem como a oferta dos
serviços sócioassistenciais, de forma a analisar se os
mesmos estão sendo ofertados de maneira a atender
a demanda apresentada nos territórios; nortear as
ações propostas no Plano Municipal de Assistência
Social (PMAS); apontar as demandas necessárias
para as diretrizes do financiamento da Rede
Socioassistencial; e propor ações conjuntas com as
demais políticas setoriais. Para tanto se faz
necessário uma breve conceituação do que venha a
ser o diagnóstico sócioterritorial e seu papel na
Vigilância Social, sendo esta uma das funções do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
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INTRODUÇÃO  
O diagnóstico sócioterritorial tem seu marco conceitual a partir da Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB – SUAS /
2012), onde a mesma dispõe no art. 20:

A realização do diagnóstico busca identificar as situações de vida
diferenciadas e desiguais que se encontram em uma única cidade, e que
muitas vezes não aparecem quando se conhece essa cidade somente
pelos números totais ou médios.

O mapeamento da realidade social, proporcionado por meio do
diagnóstico, possibilita o conhecimento estratégico da realidade, e
viabiliza a propositura de ações interventivas, objetivando o acesso aos
serviços, programas, projetos e benefícios sócioassistenciais, visando a
minimização da vulnerabilidade social e consequentemente a não
violação de direitos.

Na política de Assistência Social, o diagnóstico sócioterritorial, se dá por
meio do mapeamento do território dos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS), uma vez que, os mesmos materializam a
presença do Estado nos territórios, sendo a “porta de entrada” para os
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Cabe pontuar o conceito de território no viés da política de Assistência
Social, uma vez que, o mesmo está para além de uma delimitação de
terra ou espaço geográfico.

 Realizar uma análise interpretativa da realidade.
Implica em submeter a realidade a um “olhar” intencional, organizado
e sistemático.
É acompanhado de uma intenção de intervir; é a etapa de um plano.
Subsidia as ações / propostas da política de Assistência Social (PMAS /
Financiamento da Rede Socioassistencial), dando legitimidade as
decisões da gestão e do PMAS .
Sistematiza e organiza as informações do município.
Deve ser publicizado, para garantir a transparência da política de
Assistência Social.

O diagnóstico deve estar direcionado para realizar o mapeamento das
vulnerabilidades sociais do território, e tem como principais
características:

A realização do diagnóstico sócioterritorial, a cada quadriênio, compõe a
elaboração do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) em cada esfera de
governo.
 
Parágrafo único: O diagnóstico tem por base o conhecimento da realidade a partir
da leitura dos territórios, microterritórios ou outros recortes sócioterritoriais que
possibilitem identificar as dinâmicas sociais, políticas e culturais que os
caracterizam, reconhecendo as suas demandas e potencialidades.
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Segundo o Caderno de Orientações Técnicas dos CRAS (MDS, 2009): Cabe pontuar, que um dos métodos para garantir o acesso da população
usuária dos serviços socioassistenciais, é a instituição da busca ativa²,
uma vez que, a mesma potencializa o caráter preventivo das ações, ou, no
mínimo, evita o agravamento ou danos. 

No município de Bauru, para a realização do diagnóstico sócioterritorial,
uma das ferramentas   utilizadas foi o Mapa Falado, o qual adota uma
metodologia participativa, por meio do diálogo, reflexão e planejamento,
envolvendo os diversos atores da política de Assistência Social, sendo:
usuários,  as lideranças do território, a Rede de Serviços
Socioassistenciais, a gestão e os trabalhadores do SUAS.

O objetivo do Mapa Falado é mapear a demanda / oferta / e o existente,
de maneira a ressaltar as vulnerabilidades e risco dos territórios,
possibilitando: a) uma visão espacial do local, b) auxiliando na obtenção
de informações, e c) permitindo obter uma visão geral da realidade.

Nessa primeira etapa, foram realizadas Oficinas de Mobilização nos
territórios de CRAS, num total de 8 (oito), as quais tiveram a presença dos
usuários, lideranças, trabalhadores do SUAS que compõem a Rede de
Serviços Socioassistenciais e gestores.

“(...) Constitui um espaço humano, habitado. Não é somente uma porção específica
de terra, mas uma localidade marcada pelas pessoas que ali vivem. Abrange as
relações de reconhecimento, afetividade e identidade entre os indivíduos que
compartilham a vida em uma determinada localidade.”

¹ Segundo a PNAS/2004, a vulnerabilidade social, se caracteriza pela população que vive em
situação de privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre
outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social
(discriminação etária, étnicas, de género ou por deficiência, dentre outros). Já o risco social, se
caracteriza por situações onde ocorre o abandono, maus tratos físicos, e, ou, psíquicos, abuso
sexual, uso de substância psicoativa, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de
rua, situação de trabalho infantil, entre outras.

Mapear o território possibilita a leitura crítica da realidade, o olhar
coletivo diante das individualidades das famílias e dos indivíduos que
habitam no território. É através da expressão dessa realidade coletiva,
que podemos nortear as estratégias de enfretamento das situações de
vulnerabilidade¹ e risco social, por meio das políticas públicas, em
especial a política de Assistência Social, onde esta última deve ser
compreendida para além do aspecto da pobreza, ou seja, deve ser
compreendida de forma multidimensional.

A partir da leitura da realidade, da coleta de dados dos territórios e suas
especificidades, é papel da Vigilância Social, materializar os dados
quantitativos, com os dados qualitativos, ou seja, analisar os dados de
forma coletiva, com base no contexto econômico, político e social
vivenciado, sempre analisando a realidade apresentada com as diretrizes
do SUAS.

² De acordo com o MDS, a busca ativa refere-se à localização, inclusão no Cadastro Único e
atualização cadastral de todas as famílias extremamente pobres (entende-se por famílias
extremamente pobre, aquelas com renda per capita mensal de até R$ 89,00. – Decreto Federal
n.º 9.396/2018), assim como o encaminhamento destas famílias aos serviços da rede de
proteção social. A mesma se dá por meio de: mutirões, campanhas, palestras, atividades
socioeducativas, cruzamento de base de dados, visita domiciliar, dentre outros.
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Micro-informações: dados da Rede de Serviços Socioassistencial,
informações dos usuários, dados do território, dados das demais
políticas públicas, pesquisas de instituições de ensino, dentre outros.

Macro-informações: dados a partir de fontes oficiais das três
esferas de governo, tais como: MDS / IBGE / Data SUS, instituições de
ensino e pesquisa, dentre outros.

Em conjunto com os dados coletados pelo Mapa Falado, foram
acrescentados micro-informações  e macro-informações para a
construção do diagnóstico sócioterritorial, onde as mesmas se
constituem em:

Ressaltamos que haverá um item específico referente a metodologia de
trabalho adotada para a realização do diagnóstico do município de Bauru.

Figura 1 – Locais da Oficina de Mobilização 
Fonte: Equipe da Divisão de Planejamento e  

Avaliação, 2019 - Sebes.
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II BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE BAURU 

1906: Bauru foi escolhida como ponto de partida da Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil (NOB), com 1.622km de extensão, sendo

Bauru é um município do interior do  Estado de São Paulo, sendo o mais
populoso do Centro Oeste Paulista, e o 18º no Estado, contando com
343.937 habitantes, segundo o último Censo do IBGE de 2010. O mesmo
localiza-se a noroeste da capital do Estado, distante cerca de 326 km.

O município foi fundado em 1896, sendo que a Marcha do Oeste¹, foi
um importante fator de incremento populacional para a região.

No começo do século XX o município começou a ganhar infraestrutura e a
população aumentou com a chegada da ferrovia, e mais tarde, das
rodovias. 

O café no início do século, porem se desvalorizou e aos poucos Bauru se
industrializou, sendo que, a indústria foi a principal responsável pela
urbanização do município e hoje é, juntamente com o setor terciário, a
principal fonte de renda municipal, fazendo com que o município tenha o
68º maior PIB brasileiro. No campo ganhou força após a década de 1.950
com a cana-de-açúcar ¹ 

Segue alguns pontos marcantes da história bauruense:

1908: Criado o serviço telefônico.

1910: Fundação do Esporte Clube Noroeste, por um grupo

 1911: Criada a Comarca de Bauru em 09 de março. Neste mesmo

seu percurso de Bauru/SP a Corumbá/MS, sendo assim, considerado o
maior entroncamento ferroviário do país.

Neste mesmo ano foi criado o primeiro jornal “O Bauru”, de propriedade
de Domiciano Silva, que foi o segundo prefeito de Bauru. Figura
importante no município, que faleceu em janeiro de 1942.

Em outubro desse mesmo ano, é fundada a Sociedade Italiana Dante
Alighieri, o qual surgiu quando da imigração italiana, e tinha por objetivo
auxiliar os recém-chegados, bem como, preservação da cultural do país
de origem.

Inaugurado o prédio próprio da Câmara Municipal, qual funcionava em
frente o que hoje é a Praça Rui Barbosa.

Criação do Cemitério da Saudade.

de ferroviários.

Surgimento do primeiro estabelecimento bancário - Banco de Custeio
Rural.

ano foi instalado o serviço de iluminação pública.

¹ A Marcha do Oeste foi feita pelo Governo de Getúlio Vargas, em 1938, época da Ditadura
Militar, para incentivar o progresso e a ocupação do Centro Oeste, que organizou um plano
para que as pessoas migrassem para ocentro do Brasil, onde havia muitas terras
desocupadas, O movimento foi  influenciado pela expansão territorial norte americana)
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II BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE BAURU 
1913: Instalou-se o primeiro grupo escolar, o qual funcionava na
avenida Rodrigues Alves e, com o desenvolvimento da cidade, na
década de 1950, o grupo escolar, rebatizado como Rodrigues de
Abreu, foi transferido para um prédio moderno na rua Virgílio Malta,
próximo à Avenida Duque de Caxias, onde funciona hoje a ETEC. O
edifício original do 1º Grupo Escolar foi então cedido para a criação da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Sagrado Coração, a
primeira da cidade, hoje incorporado ao Colégio São José.

1914: Inauguração da Praça Rui Barbosa.

1918: Instalação do Banco do Brasil.

1926: Chegada das religiosas do Sagrado Coração do Jesus. Fundação
do Bauru Tênis Clube.

1927: Fato importante para a cidade, foi a chegada do 4º Batalhão de
Caçadores, que passou a colaborar com os poderes constituídos da
cidade em prol da ordem e da disciplina. (hoje 4º BPMI).

1928: Fundado o Hospital da Sociedade Beneficência Portuguesa.

1933: Criou-se o Asilo-Colônia Aymorés, onde eram internados os
portadores de hanseníase do Estado de São Paulo e Região. Nessa
época o tratamento ainda se dava como no tempo bíblico, ou seja,
por meio do isolamento da pessoa da sociedade.

1934: Criou-se a 1ª rádio, a PRC-8 (depois PRG-8), Bauru Rádio Clube.
E em abril desse mesmo ano, foi inaugurado o serviço de água.

1935: Criação do Liceu Noroeste, com direção de José Ranieri.

1936: Fundação do Rotary Clube, tendo como primeiro presidente o
Sr. Alfredo de Castilho, então diretor da E. F. Noroeste do Brasil.

1937: Surgiu o famoso Sanduíche Bauru, criado pelo bauruense
Casemiro Pinto Neto, o qual fazia direito na Faculdade de Direito na
Universidade de São Paulo. Foi criado no restaurante  Ponto Chic,
localizado no  Largo do Paysandu na cidade de São Paulo. Ganhou
fama devido também ao bar “Zé do Esquinão”, que durante décadas
ficou instalado no centro da cidade.  Inauguração dos serviços dos
Correios, o qual funcionava em prédio cedido pelo morador Duarte da
Silva, que ficava na Avenida Alfredo Maia.

1398: Inauguração do Cine Bauru, importante casa de espetáculo
cinematográficos. 

No ano de 1949, por meio da Lei 520, de 10/12, foi transformado em
Sanatório Aymorés. Somente em 1974, passou a ser chamado de
Hospital Lauro de Souza Lima, em homenagem a um dos maiores
hanseologistas do Brasil. Hoje, o ILSL é referência na área dermatológica
geral e em articular a hanseníase.

    
No mês de julho do corrente ano, Bauru recebeu a visita histórica, do
então presidente da República, Getúlio Vargas.
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FONTE: Wikipédia, a enciclopédia livre. Acesso: novembro/ 2019.

II BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE BAURU 
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1939: Ano marcante para a cidade, onde ocorreu:  Inauguração do
Automóvel Clube de Bauru, onde ocorreu uma grande noite de gala
para a então Capital da Terra Branca.

1946: Fundação da Associação Bauruense dos Professores, entidade
que congregava os mestres dos diversos setores, depois denominada
Centro do Professorado Paulista.

1947: 09/11, data histórica, onde foram realizadas as primeiras
eleições municipais após a queda de Getúlio Vargas. Bauru foi notícia
nacional, pois 7 candidatos pleitearam o cargo de prefeito.
Exatamente 10.643 eleitores foram as urnas, com 25% de abstenção,
elegendo o Sr. Octávio Pinheiro Brisola, o qual já havi sido prefeito no
período de 1918 - 1921, com 2.261 votos.

          
Ficou decidida a fundação do Aero Clube, o qual teve como 1º presidente
o Cel. Marinho Lutz, na época diretor da E. F. Noroeste do Brasil.
Inauguração do Ginásio do Estado (atualmente EEPSG Ernesto Monte),
qual tinha como diretor o Prof. Antônio Cristino Cabral. 

Em 01 de julho, ocorreu uma das datas mais significativas da história
bauruense, foi a inauguração da Estação Ferroviária Noroeste do Brasil
(NOB), que passou a servir também às ferrovias Sorocabana e Paulista.

Nesse ano também surge um dos maiores e luxuosos bordeis do país,
conhecido como Casa da Eny, o qual foi gerenciado pela própria Eny
Cezarino até 1982. Eny selecionava “a dedo” as meninas para trabalharem
em seu bordel. O local foi um dos mais conhecidos do país, e atraiu
celebridades e políticos, como: Jânio Quadros, João Goulart e Vinícius de
Morais.

1951: Fundação do Hospital Regional (hoje Hospital de Base). 

1952: Em julho, se deu a autorização para o funcionamento da
Faculdade de Direito, tendo como destaque o educador Antônio
Eufrásio de Toledo, que iniciou o seu trabalho em Bauru por meio da
Escola Técnica com os cursos de pontes, estradas e química
industrial.

1953: Nascia a Sociedade Hípica de Bauru, presidida pelo então
pecuarista Plinio Ferraz.

1948: Deu-se a criação da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), pela
Lei n.º 161, de 24/09, porém, por questões financeiras, somente em 1962
foi possível o início de seu funcionamento provisório no prédio do grupo
escolar “Silvério São João”. Em 1967, foi criado o Centro de Pesquisa e
Reabilitação de Lesões Labio-Palatinas da USP, o qual em março de 1976,
por meio do Decreto do Governador Paulo Egydio Martins, transformou-
se no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC),
atualmente referência internacional na área. No ano de 2017, foi
aprovado a criação do Curso de Medicina, primeiro da cidade.

        
Inauguração do Sanatório Noroeste, com 300 leitos, construído pela Cia
Nacional de Tuberculose. (hoje Hospital Manuel de Abreu).

         
Nesse mesmo ano, por meio do Decreto 34-291, criou-se o Instituto das
Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, recebendo autorização para o
funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFIL), com
os cursos iniciais de: Geografia, História, Letras e Pedagogia.
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1954: Deu-se a primeira aparição de Pelé (Edson Arantes do
Nascimento) ao público paulistano, no dia 21/03, quando jogava pelo
juvenil do Bauru Atlético Clube (B.A.C), na rua Javari. Nesse jogo, Pelé
marcou 4 gols.

1956: Fundação do Lions Clube de Bauru.

1976: Fundação da Universidade Estadual Paulista (UNESP) “Julio de
Mesquita Filho”, em decorrência da incorporação dos Institutos
Isolados de Ensino Superior do Estado de São Paulo, até então
situadas em diferentes pontos do interior paulista. Conta hoje com 19
cursos, 950 vagas, distribuídos nas 3 unidades universitárias, sendo:
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC); Faculdade de
Ciências (FL) e Faculdade de Engenharia (FEB). É a maior das 34
unidades do Estado,

1980: Criação do Zoológico Municipal, sendo este considerado um
dos melhores do país, com um acervo de 700 animais, de 170
espécies diferentes.

1987: Carta de Bauru, documento elaborado no II Congresso de
Trabalhadores em Saúde Mental, que marca a fundação do
Movimento Nacional da Luta Antimanicomial.

1994: Criação do Jardim Botânico, na área do antigo Parque Tenri
Cidade Irmã. Possui uma área de 321 hectares, com predominância
do cerrado.

Findada os pontos relevantes da história bauruense, segue alguns
momentos em fotos:
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III BAURU: PANORAMA DE INDICADORES

Bauru, cidade de grande porte, localiza-se no interior do Estado de São
Paulo, na região do Centro-Oeste Paulista, sendo considerado o
município mais populoso dessa região, e o 18º no Estado de São Paulo.
Está localizado a noroeste da capital do Estado, há a aproximadamente 
326 km.

Dados demográficos:
Área territorial: 673,488 km2

População: 374.272 habitantes (8% residem na área urbana) 
- CENSO  / 2010 Densidade demográfica: 555,72 hab/km2

Clima: tropical

Vegetação: predominante cerrado

Dados Estatísticos.

DEMOGRÁFICOS E DE DESENVOLVIMENTO 

Figura 16 – Bauru, População.
Fonte: IBGE.
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III BAURU: PANORAMA DE INDICADORES
DEMOGRÁFICOS E DE DESENVOLVIMENTO 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, Bauru possui os seguintes
indicadores:

Figura 17:  IDHM, Bauru.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. Acessado em Janeiro de

2020. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>

O índice do Desenvolvimento Humano do município é de 0,801, de
acordo com o Censo 2010 do IBGE, onde com base nos dados acima,
podemos constatar que o índice que mais contribuiu para o crescimento
do índice do Desenvolvimento Humano do município foi a Longividade,
com índice de 0,854, seguido pela Renda, com índice de 0,800, e por
último a Educação, com índice de 0,752.

Segue a evolução dos índices que compõem o IDHM:

Figura 18:  Evolução IDHM, Bauru.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. Acessado em Janeiro de

2020. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>

De acordo com os dados acima pontuados, Bauru ocupa a 37ª posição
entre os 5.565 municípios brasileiros. Nesse ranking, o maior IDHM é
0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0,418 (Melgaço).

O Atlas do Desenvolvimento Humano, pontua diversas estatísticas do
município, as quais serão de fundamental importância para a análise de
conjuntura que será realizada pelo presente trabalho.

13



III BAURU: PANORAMA DE INDICADORES
DEMOGRÁFICOS E DE DESENVOLVIMENTO 

Abaixo segue alguns dados que são de suma importância para
contextualizar o município no que se refere ao seu desenvolvimento.

Figura 19:  Evolução População, Bauru.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. Acessado em Janeiro de

2020. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>

Figura 19:  Evolução População, Bauru.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. Acessado em Janeiro de

2020. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>

Outro dado de suma importância para as ações da política de Assistência
Social, está relacionada com a evolução da Renda de nosso município.
Esse índice é medido pelo Coeficiente de Gini, o qual mede a
concentração de renda do município, onde 0 significa total igualdade e 1,
total desigualdade. Bauru possui o índice de 0,55%, segundo o Censo de
2010.

De acordo com os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano, Bauru
teve aproximadamente um aumento de 57,36% na questão da renda nas
últimas duas décadas, chegando a um valor médio de R$ 1.163,86 no ano
de 2010.

Figura 20:  Distribuição Etária da População por sexo, Bauru.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano.

Acessado em Janeiro de 2020. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>
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III BAURU: PANORAMA DE INDICADORES
DEMOGRÁFICOS E DE DESENVOLVIMENTO 

Abaixo segue alguns dados que são de suma importância para
contextualizar o município no que se refere ao seu desenvolvimento.

Figura 21:  Evolução da Renda, Bauru.
Fonte:  Atlas do Desenvolvimento Humano. Acessado em Janeiro de

2020. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>

Figura 22:  Distribuição Renda, Bauru.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano.

Acessado em Janeiro de 2020. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>

A evolução do índice Renda está atrelado ao desenvolvimento e inserção
da população economicamente ativa do município, desta forma segue os
indicadores referente ao trabalho. 

Figura 23:  População Economicamente Ativa de Bauru, Bauru.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. Acessado em Janeiro de 2020.

Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>
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III BAURU: PANORAMA DE INDICADORES
DEMOGRÁFICOS E DE DESENVOLVIMENTO 

Segundo os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano, entre os anos
de 2000 e 2010 a taxa de atividade no município teve um aumento
discreto, passando de 68,27% para 68,99%. Entretanto no que se refere a
taxa de desocupação, (ou seja, o percentual da população
economicamente ativa que estava desocupada) passou de 13,80% em
2000 para 5,64% em 2010.

Da população economicamente ativa em 2010, 18,5% estavam inseridos
no comércio e 53,81% no setor de prestação de serviços, dados que
comprovam que em Bauru a renda da população está vinculada ao Setor
Terciário da economia.

Figura 24:  Ocupação da População Economicamente Ativa de
Bauru, Bauru. Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano.

Acessado em Janeiro de 2020. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>

Segue abaixo dados referentes a Vulnerabilidade Social de Bauru nos
últimos anos.

Esses dados são de extrema importância para a análise das ações
propostas pela política de Assistência Social até o ano de 2010. Na
sequência desse trabalho,  esses dados serão analisados com indicadores
mais recentes, como a base de dados do Cadastro Único e o Censo do
IBGE de 2021.

Os  dados abaixo demonstram que houve uma redução no índice de
vulnerabilidade no município, uma queda de aproximadamente 10%, nas
duas últimas décadas.

Figura 25:  Vulnerabilidade Social, Bauru.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano.

Acessado em Janeiro de 2020. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>
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III BAURU: PANORAMA DE INDICADORES
DEMOGRÁFICOS E DE DESENVOLVIMENTO 

No que se refere a Política Pública de Assistência Social, Bauru, possui os
seguintes indicadores de acordo com o Ministério da Cidadania:

Figura 26: Panorama Geral de Bauru.
Fonte: Relatório de Ações do MDS. Acessado em Janeiro de 2020. 

Disponível em: <http://www.mds.gov.br>

Figura 27: População em Extrema Pobreza por
Faixa Etária, Bauru. Fonte: Relatório de Ações do MDS. Acessado em

Janeiro de 2020. Disponível em: <http://www.mds.gov.br>

Figura 28: Dados Gerais do Cadastro único, Bauru.
Fonte: Relatório de Ações do MDS. Acessado em Agosto de 2020.

 Disponível em: <http://www.mds.gov.br>

Figura 29: Dados Gerais do Programa Bolsa
Família, Bauru. Fonte: Relatório de Ações do MDS. Acessado em Agosto

de 2020. Disponível em: <http://www.mds.gov.br>
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III BAURU: PANORAMA DE INDICADORES
DEMOGRÁFICOS E DE DESENVOLVIMENTO 

Figura 29: Dados Gerais do Programa Bolsa
Família, Bauru. Fonte: Relatório de Ações do MDS. Acessado em Agosto

de 2020. Disponível em: <http://www.mds.gov.br>

Figura 31: Benefício de Prestação Continuada,
Bauru. Fonte: Relatório de Ações do MDS. Acessado em Agosto

de 2020. Disponível em: <http://www.mds.gov.br>

Figura 32: Rede de Equipamentos Públicos da
Assistência Social, Bauru. Fonte: Relatório de Ações do MDS. Acessado em

Janeiro de 2020. Disponível em: <http://www.mds.gov.br>

Figura 33: Rede de Equipamentos Públicos de
Segurança Alimentar, Bauru. Fonte: Relatório de Ações do MDS. Acessado em

Janeiro de 2020. Disponível em: <http://www.mds.gov.br>
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III BAURU: PANORAMA DE INDICADORES
DEMOGRÁFICOS E DE DESENVOLVIMENTO 

Podemos acrescentar aos dados estatísticos do município, os dados do
Censo Socioeconômico, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico (SEDECON), no período de 23 de abril a 31 de julho do
corrente ano, tendo como objetivo retratar as condições de vida da
população.

Os dados do Censo são coletados através do site oficial da prefeitura
municipal de Bauru, onde o munícipe se cadastra e acessa o cadastro.

Figura 34: Censo Socioeconômico, Bauru.
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Bauru (SEDECON). 

Acessado em Agosto de 2020.  Disponível em: <http://www.bauru. sp.gov.br>
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A construção do diagnóstico sócioterritorial se dá em decorrência da
escassez de dados para o fortalecimento e ampliação dos serviços,
programas, projetos e benefícios sócioassistenciais da política de
Assistência Social, de forma a atender a demanda da população em
situação de vulnerabilidade e risco social, propiciando assim a garantia de
direitos sociais.

O território, é a base para a extração de dados da realidade social, tanto
no aspecto quantitativo como qualitativo, sendo através dele que se
constrói a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios
sócioassistenciais que vão compor a Rede Sócio Assistencial da política de
Assistência Social.

Nesta perspectiva o órgão que representa o Estado no território, é o
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), este equipamento
público é o responsável pela articulação e gestão do território, no âmbito
da proteção social básica, a qual têm por centralidade o trabalho com a
família, de maneira a fortalecer a convivência familiar e comunitária e a
autonomia de renda, contribuindo para a prevenção de violação de
direitos.

IV - METODOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DO            
              DIAGNÓSTICO SOCIAL 



IV - METODOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DO               

CRAS Nova Bauru: 29 de abril - referência Regional Mary Dota
CRAS Ferraz: 06 de maio - referência as Regionais Independência e
Centro
CRAS Ferradura Mirim: 01 de agosto - referência Regional Redentor
CRAS Tibiriçá: 01 de agosto - distrito de Bauru, se localiza na zona
rural.

Os CRAS acabam por ser criados com a aprovação da Política Nacional de
Assistência Social (PNAS) em 2004, e do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) em 2005, que têm por princípio a descentralização das
ações da assistência social junto aos territórios considerados de
vulnerabilidade e risco social.

Diante das diretrizes da PNAS  (2004) e do SUAS (2005), o município de
Bauru implanta já no ano de 2005, 4 unidas de CRAS, tendo como base
para delimitação de território, as áreas que abrangiam as
Administrações Regionais do Município, criadas pela Lei n.º 4.192,
de 4 de março de 1997, as quais tinham por objetivo trabalhar com os
movimentos sociais, as lideranças comunitárias, as associações de
moradores, de forma a aproximar a população do poder executivo.
As unidades de CRAS implantadas em 2005, foram:

1.
2.

3.
4.

Dando sequência a referência das Regionais, e para atender o município
como um todo, foram criadas posteriormente as seguintes Unidades:

  5.CRAS Santa Cândida: 23 de fevereiro de 2006 - referência Regional
Falcão e Industrial.
  6.CRAS IX de Julho: 01 de julho de 2007 - referência Regional Bela Vista
  7.CRAS Godoy: 03 de agosto de 2010 - referência Regional São Geraldo
  8.CRAS Jd. Europa: 24 de agosto de 2017 - desdobramento do
território       do CRAS Ferraz.

Mapa 1 – Delimitação das Regionais Administrativas 1995
Fonte: Caderno de dados do Plano Diretor de 1996. 

Mapa 2 – Delimitação das Regionais Administrativas 2017  
Fonte: Orçamento Particiaptivo 2017 – SEAR. Acessado em Janeiro

de 2020.Disponível em http://bauru.sp.gov.br

              DIAGNÓSTICO SOCIAL 
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Com a implantação dos equipamentos públicos de CRAS, a gestão da
política de Assistência Social passa a ser executada de acordo com as
diretrizes nacionais, onde o território se dá como base de referência para
a demanda das ações dessa política.

No entanto, para a formulação e propositura de ações a serem
executados pelo órgão Gestor, faz-se necessário a leitura dos dados o
território com o objetivo de transcrever as demandas sociais em ações
executáveis.

Neste sentido, a leitura de dados do território estava sendo realizada de
forma presumida por meio dos informações disponibilizadas pelos
institutos federais e estaduais, tendo como referência principal Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do Censo, o que nos
dá um parâmetro geral do município, e os dados disponibilizados por
meio do Plano Diretor da cidade, que têm como referência de território as
demarcações das bacias hidrográficas do município, o que acaba
limitando a leitura de dados, diante da concepção de território trabalho
nas diretrizes da Assistência Social.

Diante dessa problemática, a Vigilância Sócioassistencial, função instituída
pelo SUAS, têm dentre suas atribuições, a construção do diagnóstico
sócioterritorial, de forma que retrate a realidade do público-alvo da
Assistência Social.

A coleta de dados e informações para a propositura de ações na política
de Assistência Social em âmbito municipal eram formuladas com base em
macro e micro-informações, ou seja, dados do IBGE e dados do Plano
Diretor Participativo de Bauru. 

Na necessidade de se presumir qual a população residente em um
determinado território, ou mesmo para formularmos o perfil de nosso
município, nos utilizávamos desses dados, que na realidade apenas nos
transcreve o dado absoluto da população por meio da divisão das bacias
hidrográficas do município.

A base principal de nossa fonte de dados sempre foi a abaixo identificada:

 
 

+           

Figura 35 – Dados do IBGE - Macro-informações / Dados Plano Diretor Participativo 2008
- Micro-informações. Acessado em Janeiro de 2020. Disponível

em<http://bauru.sp.gov.br> e <http://ibge.gov.br>
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Com base na figura apresentada acima, os dados extraídos eram de
forma absoluta, ou seja, cada vez que precisávamos mensurar a
população de um território de CRAS, o fazíamos pelo recorte de
loteamento das bacias hidrográficas, e os demais dados de forma
proporcional com base na macro-informação do IBGE.

Na gestão da política de Assistência Social sempre soubemos da
necessidade de mapear de forma não somente quantitativa, mas de
forma qualitativa nossos territórios, de maneira a retratar a realidade de
forma humana e não apenas enquanto números.

Nesta perspectiva, e com a necessidade de avançarmos na construção de
um diagnóstico sócioterritorial com o viés da política de Assistência Social,
inicialmente foi construído em parceria com a Secretaria de
Planejamento, a base cartográfica da área urbana do município, onde os
técnicos dos CRAS delimitaram os territórios de acordo com abrangência
atual de bairros de cada unidade, porém apenas a forma espacial, na
lógica do loteamento, o que ainda não nos traduzia a quem é realmente e
onde de fato está a população em situação de vulnerabilidade e risco
social.

Figura 36 – Visão dos CRAS - na perspectiva cartográfica por loteamentos 
     Fonte:Elaborado pela equipe da Divisão de Planejamento e 

Avaliação,2019 - SEBES
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Entretando, apenas a divisão espacial, ou seja geográfica por loteamento,
do território também não nos permitiu extrair dados quantitativos e
qualitativos da realidade vivenciada, onde decidiu-se reformular as
delimitações de território, tendo como base os setores censitários
utilizados pelo IBGE, pois através dos mesmo será possível a extração de
dados estatísticos, proporcionado a análise qualitativa dos mesmo, com o
objetivo de mapear:

A) As vulnerabilidades e as desproteções da proteção social básica e
especial.

B) O alcance das ações da Rede Sócioassistencial.

C) A Rede de Solidariedade.

D) A concentração do público-alvo da política de Assistência Social:
beneficiários dos Programas Bolsa Família e do Benefício de Prestação
Continuada para a pessoa idosa e pessoa com deficiência.

E) Os equipamentos públicos disponíveis no território.

Para a construção dessa nova etapa de trabalho, fez-se parceria com a
Secretaria de Administrações Regionais, para a cessão de profissional
especializado em leitura cartográfica com base nos setores censitários do
IBGE, bem como articulação com o setor de Geoprocessamento do
Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE), o qual viabilizou os
mapas cartográficos do município em impressão de papel, tanto da zona
urbana e rural, contendo os dados gerais e as divisas dos setores
censitários.

Desta forma iniciamos no final de 2019 a divisão por setor censitário da
zona urbana de Bauru, tudo teve início desta forma:

Figura 37 – Mapa impresso com Setor Censitários IBGE 2010. 
Fonte: Geoprocessamento do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE)
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territórios de CRAS



MAPEAMENTO A MÃO DOS TERRITÓRIO CRAS
ZONA URBANA 

Figura 38 – Trabalho da equipe técnica mapeando a
mão os territórios de CRAS por setor censitário zona Urbana.  

Fonte: Secretaria do Bem Estar Social / Sear
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MAPEAMENTO A MÃO DOS TERRITÓRIO CRAS 
ZONA RURAL

A construção metodológica adotada para a construção do mapeamento
territorial tanto da zona urbana, quanto da zona rural, se deu de forma
interdisciplinar entre assistentes socias, agente social e profissional da
área de arquitetura, que foi de fundamental importância para o
desenvolvimento desse trabalho.

Portanto, cabe aqui colocar as considerações da arquiteta Andréia
Ortolani, nesse processo, onde os produtos produzidos nessa fase
preliminar serão a seguir apresentados. 
  
Da interpretação do conceito de planejamento urbano ao longo do
período de Gestão Administrativa, foi possível estudar como esta nova
metodologia da Sebes e do seus conceitos inovadores está próximo de
representar e efetivar os desejos do cidadão comum que vive a cidade de
Bauru e suas realidades.

Esta metodologia inovadora dos micro-território criada pela Secretaria do
Bem-Estar Social permitiu refletir  sobre quais a definição dos limites
territoriais de cada bairro do cidadão, e como os Cras poderiam efetivar
como suas delimitações  uma Lei de abairramento do censo do IBGE.

Muito se confunde que o Abairramento do censo é um bairro, mas na
verdade o abairramento é trabalhar os setores censitários em
agrupamento e transformá-lo em lei Municipal para que o IBGE efetive na
sua base de dados.

Figura 39 – Trabalho da equipe técnica mapeando a mão  os territórios  de 
                        CRAS por setor censitário zona Rural.                 

Fonte: Secretaria do Bem Estar Social / Sear 26



MAPEAMENTO A MÃO DOS TERRITÓRIO CRAS 
ZONA URBANA E ZONA RURAL

 Os Setores Censitários são demarcações espaciais no território efetuadas
pelo censo do IBGE nos municípios Brasileiros. Essas demarcações devem
abranger em torno de 250 a 350 domicílios em áreas urbanas e rurais.

Na realidade, a cidade de Bauru acabou adquirindo no papel o
planejamento ideal, mas não funcional com seus diversos Planos
diretores adquiridos deste do primeiro 1960, segundo 1996, terceiro
2008 e último em elaboração de 2020.

Evidentemente percebe-se que a falta de integração está em trabalhar o
espacial sem conhecer o território, sem trabalhar com informações
censitárias, sem trabalhar com os territórios dos Cras na cidade Bauru,
pois é na escala local que tudo acontece.

Nesse sentido, autores como Del Rio (1990)¹, descrevem como os planos
diretores são peças chaves no planejamento urbanos, e como são
apresentados para sociedade depois de pronto.

Contudo, a metodologia inovadora criada pelas técnicas da Secretaria do
Bem-Estar Social, traz a cidade de Bauru, algo que mudará a forma de
trabalhar o território urbano e rural daqui frente. 

Ao  invés de intervir na escala espacial como mais uma proposta irrealista,
os micro-território, trabalharam os problemas do território com o
enfoque local, respeitando cultura e a história que cada região
abrangente do Cras que atua.

Além de pensar a cidade como um todo, a Secretaria do Bem-Estar Social
tem como meta trabalhar todas as políticas públicas sociais, as funções
sociais da cidade através da lei federal Estatuto da Cidade, com um olhar
na gestão da agenda 2030 das 17 ODS.

A metodologia adotada para a finalização destes dados teve início com o
estudo detalhado dos 543 setores censitários da malha utilizada pelo
IBGE para o Censo Demográfico de 2010 para cidade de Bauru, que a
partir daí nasceram os micro-território dos Cras de Bauru.
 
Através da interpolação de dados de população, o contorno dos setores
censitários e o limite dos Cras através do software Qgis de
geoprocessamento, cerca de 20% do trabalho estava concluído, contudo,
restavam ainda os 70% deverá ser concluído no ano de 2021,  quando a
Secretaria do Bem-Estar Social em conjunto com a coleta de dados censo
2021 com sua equipe técnica acompanhará os trabalhos de coletas de
dados do censo 2021.

¹ DEL RIO, 1990, p. 48.

“(...)   eram manchas coloridas em mapa escala, no mínimo, em escala 1:10.000,
tratadas em sua forma final até com a preocupação estética de uma pintura. Assim
as resultantes tinham pouco ou nenhuma relação com as características do local:
morfológica, topográficas, fundiárias ou sócio-culturais e polílicas. As identidades
dos bairros e o caráter das cidades não eram objetos de preocupação.”
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 A investigação criteriosa de cada  micro-território permitirá muitos
resultados estatístico e real que hoje a cidade de Bauru carece de
informações, tal como: Taxa de crescimento da cidade por região, as
regiões mais populosas, equipamentos públicos por regiões, aspectos
físicos por regiões, economia por regiões, renda por região, m² por região
entre outros.
 
Uma das principais funções destes dados micro-territórios será
possibilitar o cálculo percentual de alcance populacional aos serviços
disponibilizados pelos órgãos municipais, por exemplo, efetuados em
cada região de Cras, como saúde, educação, assistência social, etc, ou
seja, construir indicadores de atuação e serviços também pela Secretaria
do Bem-Estar Social de Bauru, que mais se aproxima com a identidade
local dos moradores de Bauru.

MAPEAMENTO A MÃO DOS TERRITÓRIO CRAS 
ZONA URBANA E ZONA RURAL

Figura 40 – Dados do IBGE - SINOPSE POR SETORESo 2008. 
Acessado em Janeiro de 2020. Disponível em <http://ibge.gov.br>

Figura 41 – Dados do IBGE - SINOPSE POR SETORESo 2008. 
Acessado em Janeiro de 2020. Disponível em <http://ibge.gov.br>
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METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO MAPA
COM AS TÉCNICAS: SEBES / SEAR

Figura 42 – Momentos da Equipe Técnica Trabalhando na construção do mapeamento cartográfico.
                                      Fonte: Secretaria do Bem Estar Social / Sear
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A equipe  técnica iniciou o mapeamento pela Zona Urbana do município,
onde cada território de CRAS foi mapeado pelos setores censitários do
IBGE, onde os mesmo foram agrupados em setores que compreenderam
20 mil pessoas, proporção essa que representa 5 mil famílias, população
está estimada para o atendimento de 1 (uma) Unidade de CRAS para
municípios de grande porte como é o de Bauru.

Adotando esse metodologia quantitativa, a qual se faz necessária em
decorrência das orientações do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome (MDS), que estabeleceu as diretrizes para a implantação
das Unidades de CRAS no que se refere a infraestrutura e equipe de
referência, podemos obter o nosso primeiro produto desse trabalho, a
quantidade de Unidade de CRAS que temos e quantidade de CRAS que
precisamos para proporcionar um atendimento qualificado e humanizado
a nossa população usuária, produto esse que descreveremos em capítulo
específico.

METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DOS 
MICROTERRITÓRIOS
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MICROTERRITÓRIOS
METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DOS 

Figura 43 – Construção dos Microterritórios , submicroterritório com familias 5.000 pessoas.  
Fonte: Secretaria do Bem Estar Social / Sear 31



MICROTERRITÓRIOS
METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DOS 

Mapa 3 – Mapa com Microterritório e submicroterritório no Google Earth.  
Fonte: Secretaria do Bem Estar Social / Sear 32



V - CRAS E O TERRITÓRIO PARA ALÉM DA VISÃO ESPACIAL



Com o mapeamento manual finalizado, foi possível dar visibilidade aos
resultados trabalhados de forma manual, e a partir deles iniciar o
geoprocessamento da política pública de Assistência Social no município. 
Abaixo apresentaremos a produção do presente do trabalho:

O município, no viés da política de Assistência Social, possui 20 (vinte)
microterritórios e 68 (sessenta e oito) sub-microterritótios, divididos entre
os 8 (oito) territórios de CRAS.

As sedes das Unidades de CRAS sempre estarão destacadas na cor   em
seu respectivo território.

V - CRAS E O TERRITÓRIO PARA ALÉM DA VISÃO ESPACIAL

CRAS FERRADURA MIRIM

CRAS JARDIM EUROPA

CRAS JARDIM FERRAZ

CRAS SANTA CÂNDIDA

CRAS IX DE JULHO

CRAS JARDIM GODOY

CRAS NOVA BAURU

CRAS TIBIRIÇÁ
                                                                                                                Mapa 4 – Mapa Zona Urbana e Zona  Rural de localização dos CRAS. 

                                                                                                              Fonte:Secretaria do Bem Estar Social / Sear
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