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RESUMO 

 
O objetivo desta tese é analisar os sentidos das ações coletivas no processo de formulação e 
implementação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), no contexto da Proteção 
Social Básica (PSB), especialmente no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
(PAIF). Os procedimentos metodológicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica, a análise 
de documentos e as entrevistas semiestruturadas. Os dados foram analisados a partir da 
abordagem da análise crítica do discurso.  As pesquisas bibliográficas nos forneceram a base 
para a compreensão das condições de produção da assistência social no Brasil e dos 
referenciais teóricos metodológicos que fundamentam as ações coletivas. A análise dos 
documentos e das entrevistas revelou que a Política Nacional de Assistência Social é um 
campo ainda em formação, no qual se configuram importantes debates acerca do caráter das 
ações que devem ser realizadas na proteção social básica. Na formulação da PNAS, o coletivo 
emerge associado não só aos serviços socioassistenciais, mas também à concepção de família 
e de organização do trabalho como formação de redes. As ações socioassistenciais são alvo de 
mudanças discursivas no processo de elaboração da política, o que leva a tensões e disputas 
nos campos disciplinares da psicologia e do serviço social e nos diferentes referenciais que 
orientam as ações na PSB. O PAIF é o contexto socioinstitucional das ações coletivas. A 
constituição de sua identidade, como serviço público de caráter continuado, mobiliza também 
tensões tanto sociopolíticas quanto teóricas metodológicas que impactam na 
operacionalização das ações coletivas. Esta engloba, então, além dos desafios relacionados às 
condições objetivas de oferta do serviço, como equipe com formação adequada e em número 
suficiente para atender as demandas do território, aqueles socioinstitucionais de articulação 
entre o Programa Bolsa Família e as solicitações pertinentes ao trabalho social com famílias, 
como também os de superação do receio de se repetir a história tuteladora do serviço social ou 
individualizante da psicologia. As ações coletivas se configuram, assim, no discurso dos 
operadores da política, como um trabalho desafiador. Essa trama de tensões e debates resulta 
numa cisão entre teoria e prática, entre formulação e operacionalização, que pode gerar, na 
prática social, ações individualizantes em detrimento do trabalho coletivo. Desse modo, é 
necessária ainda a investigação sobre o uso do território, como espaço de construção política, 
sobre as concepções de família, de autonomia e de participação social que estão presentes no 
trabalho social com famílias do PAIF. Embora a dimensão coletiva da articulação intersetorial 
e formação de redes seja relevante na política, é preciso avançar na produção de orientações 
para sua operacionalização e promover espaços de produção de conhecimento pelos próprios 
trabalhadores. 
 
Palavras-chave: Política Nacional de Assistência Social. Serviço de Proteção e Atendimento 

Integrado à Família.  Grupos.  Comunidades.  Ações coletivas. 

  

 
 
 
  



ABSTRACT 
	  
The objective of this thesis is to analyze the meaning of collective action in the formulation 
and implementation of the National Social Assistance Policy (PNAS), in the context of Basic 
Social Protection, especially Protection Service and Integral Care to the Family (PAIF). The 
methodological procedures used were literature, document analysis and semi-structured 
interviews. Data were analyzed from the approach of critical discourse analysis. The 
bibliographic research provided us with the basis for the understanding of social care 
production conditions in Brazil and the theoretical and methodological frameworks that 
support collective action. The analysis of documents and interviews revealed that the National 
Policy for Social Assistance is an even field training, which constitutes important debates 
about the nature of the actions to be carried out in basic social protection. In the formulation 
of PNAS, the collective emerges associated not only to social assistance services, but also the 
design of family and work organization as networking. The social assistance actions are 
subject to discursive changes in the policy-making process, which leads to tensions and 
disputes in the disciplines of psychology and social work and the various references that guide 
the actions within the Basic Social Protection. The constitution of the identity of the PAIF, as 
continuous nature of public service also mobilizes tensions both socio-political and 
theoretical-methodological that impact the implementation of collective actions. This 
includes, then, in addition to challenges related to the objective conditions of service supply, 
as a team with proper training and sufficient to meet the demands of the territory, those 
socioinstitutional articulation between the Bolsa Família Program and the relevant 
applications to social work with families, as well as to overcome the fear of repeating the 
welfarist history of Social Work or individualizing psychology. Therefore, collective actions 
are configured in the discourse of political operators as a challenging job. This plot of tension 
and debate results in a split between theory and practice, between formulation and 
implementation, which can generate, in social practice, individualizing actions to the 
detriment of the collective work. Thus, it is still necessary to research on the use of the 
territory as a political construction space, promoting autonomy and social participation in the 
area of social assistance, as well as on conceptions of family, independence autonomy and 
social participation that are present in social work with PAIF families. Although the collective 
dimension of inter-agency coordination and networking training is relevant to policy, it is 
necessary to advance the production of guidelines for its operation and promote knowledge 
production spaces by the workers themselves. 
 
Keywords: National Policy for Social Assistance. Protection Service and Integral Care  
                    to the Family. Groups. Communities. Collective actions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em minha trajetória acadêmica e profissional, estive envolvida em atividades com 

grupos de trabalhadores da área da Assistência Social, seja na Proteção Social Básica, no 

contexto do Pro-Jovem Adolescente ou de instituições parceiras do CRAS, seja na Proteção 

Social Especial, ou no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e ao 

Indivíduo. Essas discussões aconteceram no círculo da formação profissional em trabalho e 

também no ensino de cursos de especialização, ao lecionar a disciplina Abordagem dos 

Processos Grupais e Comunitários no curso de pós-graduação lato sensu em Intervenção 

Psicossocial no Contexto das Políticas Públicas, do Centro Universitário UNA, em Belo 

Horizonte. Nesse percurso, junto com estudantes e trabalhadores, demos início a uma 

sistemática de questionamento sobre os elementos que estão em jogo e se combinam nos 

processos grupais, contribuindo para que alguma mudança se opere, bem como sobre os 

indicadores de que ela acontece em um sentido emancipatório.  

O registro dessas experiências profissionais em diferentes contextos foi feito na forma 

de relatórios ou anotações de trabalho, o que me permitiu identificar algumas percepções 

comuns e recorrentes sobre os serviços de Assistência Social em Belo Horizonte e Região 

Metropolitana: a falta de tempo e de infraestrutura para a realização de atividades coletivas 

nos serviços (material para as atividades coletivas, espaço adequado, recurso financeiro para 

lanche e transporte, por exemplo). Percebi também a necessidade de formação profissional 

para esse tipo de atuação, visto que, na graduação em psicologia e serviço social, nem sempre 

há oportunidade de estudar sobre intervenções coletivas no contexto das políticas públicas. 

Pude reconhecer, ainda, a dificuldade de comunicação entre técnicos e gestores para o alcance 

dos objetivos do serviço, igualmente daqueles com os usuários, que, muitas vezes, 

desconhecem a proposta da Assistência Social como promoção de direitos e continuam 

buscando por recurso ― uma cesta básica, um auxílio moradia ou outro. A experiência com 

os profissionais e a leitura de pesquisas que relatam outras experiências nesse campo ― 

como, por exemplo, a tese de Senra (2009) e a dissertação de Barone (2012) ― revelam 

também a necessidade de tempo e espaços coletivos para discussão e produção do trabalho na 

Assistência Social. 

Essas experiências me permitiram perceber que as ações coletivas podem ser 

estratégicas para o alcance dos objetivos propostos pela Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) de promoção da cidadania, não como um “estado” que se alcance 
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definitivamente, mas como um processo que acontece em diferentes níveis: individual, 

familiar e territorial.  

As ações coletivas, nesta tese, foram definidas inicialmente como ações grupais e 

ações comunitárias desenvolvidas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF), a saber: acolhida em grupo, oficinas com famílias e ações comunitárias. Constituem, 

pois, atividades que envolvem um pequeno grupo de indivíduos ou de famílias, ou ainda 

atividades desenvolvidas no território do CRAS que abrangem toda a comunidade local, como 

campanhas socioeducativas e eventos. Essa definição foi proposta nas Orientações Técnicas 

sobre o PAIF: Trabalho Social com Famílias, v. 2, texto organizado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), e instituiu o objeto de estudo deste 

trabalho. 

As ações coletivas podem ser estratégicas para o alcance dos objetivos da política, à 

medida que se constituam como metodologias participativas e se insiram no sistema de 

proteção social como um conjunto de práticas que possibilitam o fortalecimento de vínculos 

sociais, o trabalho com as identidades, o desenvolvimento de competências psicossociais 

(relacionamento interpessoal, autoestima, comunicação, negociação, resolução de problemas, 

tomada de decisões), a participação social e a construção da autonomia. As ações coletivas 

com as famílias poderiam ainda permitir o questionamento das relações de subordinação 

historicamente fundadas nas questões referentes às diferenças de raça, gênero e geração, e 

propiciariam a construção conjunta e participativa de novos conhecimentos e formas de agir 

para lidar com as dificuldades diante das relações e situações do cotidiano. 

O reconhecimento do papel estratégico das ações coletivas na promoção da cidadania, 

todavia, não exclui a relevância dos espaços de controle social nas políticas públicas, como 

lugar de interlocução com o Estado e também de formação para a cidadania, nem de outras 

formas de atendimento, como os individuais, por exemplo. Investigar os sentidos que podem 

assumir as ações coletivas na Política de Assistência Social é o objetivo desta pesquisa. 

Particularmente, meu objetivo é identificar os debates e as tensões presentes no 

discurso sobre as ações coletivas no contexto da formulação da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) no âmbito da Proteção Social Básica (PSB), em especial no 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Esta proposta difere de outros 

trabalhos que buscam descrever a atuação do psicólogo na assistência social ou, ainda, 

analisar sob uma perspectiva macropolítica a assistência social. Meu esforço será no sentido 

de investigar os sentidos das ações coletivas no processo de formulação e de implementação 

dessas ações no âmbito da Proteção Social Básica, a partir da análise de documentos e de 
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entrevistas com profissionais que participaram desses processos no município de Belo 

Horizonte. 

 

Objetivo geral: analisar os sentidos das ações coletivas no processo de formulação da PNAS 

e operacionalização dessas ações no contexto da Proteção Social Básica, principalmente no 

PAIF. 

Objetivos específicos:  

• pesquisar os sentidos das ações coletivas nos seguintes documentos: Política 

Nacional de Assistência Social; Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais; Orientações Técnicas sobre o PAIF: Trabalho Social com 

Famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF;  

• analisar as ações coletivas a partir da percepção dos atores sociais que 

participaram do processo de formulação da PNAS nacionalmente e dos atores 

sociais que realizaram as ações coletivas no período de implementação da 

PNAS (2004) em Belo Horizonte; 

• identificar os debates e as tensões acerca da representação das ações coletivas 

no entrecruzamento dos discursos, acadêmico e político, e da prática 

profissional. 

Essa discussão é fundamental no campo das Ciências Sociais e Humanas, 

especialmente no que se refere ao trabalho com grupos e comunidades, que é visto, não raro, 

por estudantes, e até mesmo por profissionais, como mero objeto de aplicação de técnicas ou 

“dinâmicas”. Na assistência social, por sua vez, o trabalho com grupos tem sido ainda tomado 

por rótulos genéricos que acabam por restringir seu objetivo ao sentido imediato das palavras, 

como a associação do grupo de convivência com o conviver e do grupo reflexivo com a 

reflexão, sem articulação com a finalidade da política ou do serviço no qual se inserem.  

A proposta é analisar as ações coletivas no serviço de Proteção e Atenção Integral à 

Família (PAIF) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), perguntando: quais os 

sentidos atribuídos às ações coletivas na assistência social? Como os documentos produzidos 

pelo MDS abordam esse tema? Como as ações coletivas foram formuladas e implementadas 

no contexto do PAIF?  

 As atividades coletivas estão previstas na Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais (2009b) e descritas de forma mais pormenorizada em Orientações Técnicas 

sobre o PAIF: Trabalho Social com Famílias do Serviço de Proteção Integral à Família – 
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PAIF, v. 2, (2012c). Esses dois documentos serão estudados mais detidamente nesta tese, mas 

encontramos também uma breve descrição dos tipos de atividades em grupo preconizadas 

pelos serviços nos manuais do Censo SUAS 2012, 2013, 2014 e 2015, disponíveis na página 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em Proteção Social 

Básica do Sistema Único de Assistência Social. Orientações Técnicas para o Centro de 

Referência de Assistência Social e Orientações para o acompanhamento das famílias 

beneficiárias do programa bolsa família no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, 

ambos de 2006. 

No CRAS, os grupos acontecem praticamente em dois serviços: Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que organiza suas atividades por ciclos 

de vida (crianças, adolescentes, jovens e idosos) e o PAIF, que privilegia os grupos com 

famílias. É válido destacar que o PAIF tem papel ordenador no Serviço de Proteção Social 

Básica, enquanto idealmente o SCFV deveria ter papel complementar ao PAIF, ou melhor, é 

pelo reconhecimento da situação de vulnerabilidade de uma família que a inserção dela ou de 

algumas pessoas que dela fazem parte deveria ser pensada.  

Não há consenso, porém, sobre as metodologias que orientam o trabalho com grupos 

nesses serviços, embora haja a recomendação (BRASIL, 2012c) de que a pedagogia 

problematizadora de Paulo Freire e a pesquisa-ação sejam abordagens teóricas metodológicas 

de referência para as ações coletivas do PAIF. Compartilho dessa recomendação, contudo 

considero igualmente importante o reconhecimento das práticas que têm sido utilizadas e as 

diferenças e semelhanças entre elas. Diferentes conjuntos de ideias e práticas se fundam em 

diferentes tradições e ações no campo social e não visam apenas à explicação e/ou 

transformação da realidade, mas se instituem como discurso, como um modo de 

argumentação frente à impossibilidade de uma verdade única. 

É necessário esclarecer que o trabalho com grupos e comunidades no contexto das 

políticas públicas não está restrito ao SUAS e ao seu surgimento, nem se constitui como 

prática exclusiva do psicólogo. Não posso prescindir, todavia, da minha formação em 

psicologia nem permanecer imersa nela para a produção desta pesquisa e, portanto, o 

exercício de aproximação e distanciamento, estranhamento e familiarização, enfim, de análise 

do meu posicionamento e implicação para produção dos dados fez-se necessário ao longo de 

todo o estudo. 

Trabalhar na produção do conhecimento, como ressaltam Kamler e Thomson (2006), é 

reconhecer algumas fronteiras e afinidades que o definem, mas também as indistinções dessas 

divisões, seus processos e as possibilidades de configuração de novos e diversificados 
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campos. Acerca da produção de conhecimento sobre ações coletivas na assistência social, é 

importante estar atento a quem está produzindo conhecimento e quem não está; como os 

conhecimentos são produzidos; onde são produzidos e onde não o são; quem tem acesso ou 

não a esse conhecimento e qual o discurso que o atravessa. Portanto, um dos procedimentos 

metodológicos é a pesquisa bibliográfica para contextualização da assistência social no Brasil. 

Ela foi realizada na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 

Superior (CAPES), nos artigos disponíveis no Scientific Library on Line (SCIELO), no banco 

de teses de diferentes universidades e na biblioteca da PUC Minas, buscando textos que 

tratassem das condições de produção da assistência social no Brasil e de ações coletivas 

realizadas no PAIF. Foram usados os seguintes descritores: Assistência Social; Trabalho 

social com Famílias; Intervenção Psicossocial. Outro procedimento metodológico utilizado 

para a pesquisa foi a análise de documentos. Dentre aqueles que se referem ao PAIF, 

selecionamos a Política Nacional de Assistência Social, de 1998 e de 2004; a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, de 2009; Orientações Técnicas sobre o PAIF. 

Trabalho Social com Famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – 

PAIF, v. 2, de 2012c. Esses documentos foram escolhidos tendo em vista o seu potencial para 

melhor compreensão dos sentidos das ações coletivas nos processos de formulação da PNAS. 

No decorrer da pesquisa, outros documentos de orientação técnica produzidos pelo MDS, 

especificamente os de consultoria e pesquisas, também foram incorporados à análise, 

considerando sua contribuição para o esclarecimento das questões problematizadas neste 

trabalho. 

Realizamos 11 entrevistas, tendo como critério o acesso aos técnicos participantes do 

processo de elaboração da PNAS (2004) ou citados nas referências bibliográficas da PNAS 

(2004). A partir dessas primeiras entrevistas, recebemos a indicação de profissionais que têm 

experiência de trabalho coletivo no PAIF, sobretudo em Belo Horizonte. A escolha deste 

município foi motivada pelo fato de que a experiência prévia com os Núcleos de Apoio à 

Família (NAF) foi referência para a construção das orientações nacionais sobre o trabalho 

social com famílias do PAIF. 

Realizaram-se quatro entrevistas com profissionais de diferentes áreas das ciências 

humanas (economia, serviço social, psicologia, ciências sociais) que atuaram na produção e 

formulação dos documentos que orientam tecnicamente as ações coletivas no PAIF. Esses 

entrevistados foram identificados com números de 1 a 4. As Entrevistadas 1 e 2 atuaram no 

MDS, na Diretoria de Proteção Social Básica. A Entrevistada 3 e o Entrevistado 4 

trabalharam como consultores para o MDS. Todos exerceram funções no período em que 
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Patrus Ananias era o Ministro (2004-2010), entretanto, na ocasião das entrevistas, nenhum 

deles estava mais diretamente ligado ao MDS. 

As Entrevistadas 1 e 2 atuaram na Secretaria Nacional de Assistência Social, na 

Diretoria de Proteção Básica, e participaram ativamente do processo de elaboração das 

Orientações Técnicas sobre o PAIF, volumes 1 e 2, aqui denominados Caderno I e Caderno 

II, respectivamente. Os entrevistados 3 e 4 foram consultores no MDS para a elaboração de 

documentos sobre o Programa Bolsa Família e o PAIF, como elementos do modelo de 

proteção social brasileiro.  Fizemos contato também com uma representante do Conselho 

Nacional de Assistência Social que respondeu a algumas questões apenas por e-mail, mas não 

se disponibilizou a participar da pesquisa.  

Realizamos seis entrevistas com profissionais que tinham, pelo menos, 10 anos de 

experiência na assistência social, em especial no desenvolvimento de ações coletivas no 

PAIF. Esses entrevistados foram identificados com letras, A, C, D, E, F, G, para facilitar a 

identificação daqueles profissionais que estão mais envolvidos com a operação do que com a 

concepção do serviço. 

Foi realizada também uma entrevista com uma profissional de um município de 

pequeno porte próximo a Belo Horizonte. Ela foi identificada como Entrevistada B.  

O quadro a seguir caracteriza os profissionais entrevistados.  

 
QUADRO 1  

Caracterização dos entrevistados que participaram do processo de implementação  
da PNAS (2004) 

 Formação Período de atuação na Assistência Social 

Entrevistado A Psicologia 1994-2011 – 17 anos (PBH) 

Entrevistada B Psicologia 2004-atual – 12 anos em município de pequeno porte 
próximo à Belo Horizonte 

Entrevistada C Psicologia 2006-atual – 10 anos (PBH) 

Entrevistado D Psicologia 2003-atual – 13 anos (PBH) 

Entrevistada E Serviço Social 2004-atual – 12 anos (PBH) 

Entrevistado F Serviço Social 1995-atual – 20 anos (PBH) 

Entrevistada G Psicologia 2005-2015 – 10 anos (PBH) 

FONTE:  elaborado pela autora 
 

O Entrevistado A participou das primeiras discussões sobre a assistência social como 

sistema descentralizado, na gerência de Simone Albuquerque1, em Belo Horizonte. Ele 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Concursada como analista de políticas públicas em Belo Horizonte, tem relevante papel na formulação do 
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graduou-se bacharel em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 

atuou na Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte de 1994 a 2011. A Entrevistada B graduou-se em psicologia pela UFMG e trabalha 

como coordenadora concursada no CRAS desde 2004, em uma cidade de pequeno porte, 

próxima a Belo Horizonte. A Entrevistada C também é graduada em psicologia pela UFMG e 

está lotada, desde 2006, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, tendo sido aprovada 

recentemente no concurso para analista de políticas públicas da Assistência Social. As 

Entrevistadas D e E participaram juntas da entrevista. Elas têm mais de 10 anos de 

experiência e trabalham atualmente na Gerência de Proteção Social Básica, sendo uma 

assistente social e a outra psicóloga. O Entrevistado F possui graduação em serviço social pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, atua há 20 anos na Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, já foi coordenador de CRAS, e atualmente trabalha em outra área da PBH. A 

Entrevistada G é psicóloga e esteve, de 2005 a 2015, na Assistência Social da PBH. Foi 

técnica do CRAS, mas desligada do serviço porque era contratada e não foi aprovada no 

último concurso para analista de políticas públicas da Assistência Social. 

Os entrevistados foram selecionados em razão de seu tempo de atuação na assistência 

social, da vivência do processo de implementação da nova política e das suas experiências 

com as atividades coletivas.  

A escolha de entrevistados com experiências diversas (concepção e operacionalização 

da política em Belo Horizonte e em um município próximo da capital) se relaciona com a 

ideia de contraponto. Este termo foi adotado não pelo viés de um ponto de vista diferente, mas 

pela possibilidade de tecer novas considerações a partir de uma ideia já estabelecida. 

Contraponto pode ainda ser entendido no sentido musical, quando a intenção não é buscar 

efeitos harmônicos, porém garantir uma interação melódica entre os sons e o silêncio, os quais 

se desenvolvem em uma sequência linear com identidade própria. Em outras palavras, ouvir 

perspectivas diferentes, que precisam se realizar simultaneamente na teoria e na prática. 

 A transcrição das entrevistas e os documentos foram examinados com técnicas de 

análise do discurso em três dimensões, como propõe Fairclough (2001): análise do texto, dos 

processos discursivos (produção, distribuição e consumo) e análise social dos eventos 

discursivos. O autor ainda incorpora ao seu método as ideias de Foucault sobre a natureza 

constitutiva do discurso: a primazia da interdiscursividade e da intertextualidade, a natureza 

discursiva do poder e a da mudança social.  

Segundo Fairclough (2001), a análise textual engloba: vocabulário, gramática, coesão, 

estrutura textual, os tipos de atos de fala, a coerência dos textos e a intertextualidade. A 
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análise das práticas discursivas envolve também a intertextualidade e a interdiscursividade, ou 

seja, é o estudo da produção e interpretação textual. Explorar a prática social à qual se refere o 

discurso implica o reconhecimento de como as relações de poder reproduzem, reestruturam ou 

desafiam as hegemonias existentes. 

Essa perspectiva da análise do discurso é interessante para a matéria em questão, visto 

que não se detém apenas na verificação das leis como documentos textuais, porém concebe a 

linguagem como prática social, numa proposta que, em nosso caso, visa à apreensão, de forma 

dinâmica e interdisciplinar, das ações coletivas no PAIF, destacando os debates e as tensões 

entre o discurso acadêmico, o discurso político e o discurso da prática profissional. 

A tese foi organizada desta forma: no primeiro bloco do desenvolvimento, abordamos 

a produção da assistência social brasileira. Trata-se de uma revisão da literatura com o 

objetivo de compreender as condições históricas em que estamos criando e transformando a 

assistência social brasileira.  

No seguinte, realizamos uma revisão teórica das ações coletivas nas ciências humanas 

e sociais, discutindo brevemente o contexto histórico de produção do conhecimento sobre 

pesquisa-ação e pedagogia problematizadora de Paulo Freire. Apresentamos ainda as 

metodologias de trabalho social com famílias, que se definem como práxis emancipatória que 

tem na autonomia e participação social sua principal finalidade.  

No capítulo 4, apresentamos a Análise Crítica do Discurso como o principal 

referencial teórico-metodológico para a análise das ações coletivas nos processos de 

formulação e operacionalização do trabalho social com famílias do PAIF. Essa abordagem 

nos permitiu compreender os documentos e entrevistas não apenas em sua arquitetura textual, 

mas também em sua dimensão de prática discursiva e prática social.  

O capítulo subsequente apresenta os três principais documentos analisados para a 

produção da tese: a PNAS (2004), a Tipificação (2009b) e as Orientações Técnicas sobre o 

PAIF, aqui denominado Caderno II (2012c). Foram estudados os processos de produção, 

distribuição e consumo dos textos, o que nos permitiu identificar a polêmica em torno da 

disputa pelo monopólio da autoridade científica acerca do trabalho social com famílias. A 

PNAS (2004) é um campo ainda em formação, no qual as práticas já existentes precisam 

superar o receio de se repetir a história tuteladora da assistência social e se configurar numa 

nova proposta de trabalho social com famílias do PAIF.  

Continuando, apresentamos o PAIF como o contexto institucional em que são 

desenvolvidas as ações coletivas, e a importância da história de sua constituição em cada 

município ou território específico para o desenvolvimento dessas ações. Para sustentar a sua 
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identidade, o PAIF tem um duplo trabalho: o de se estabelecer como um serviço público de 

caráter continuado, responsável pelo trabalho social com famílias na proteção social básica, e 

o de lidar com sua articulação ao Programa Bolsa Família. Embora no documento normativo 

o público-alvo prioritário do PAIF sejam as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, 

no discurso dos operadores da política são as mulheres que têm sido atendidas no serviço em 

maior número e frequência.  

O capítulo posterior enfoca a discussão sobre o trabalho social com famílias do PAIF e 

as ações coletivas que o compõem: acolhida, oficinas com famílias e ações comunitárias. O 

trabalho social com famílias é apresentado como um conjunto de ações que, em contraposição 

à lógica tutelar, se organiza como discurso de promoção de direitos, no qual são fundamentais 

os pressupostos éticos e os conhecimentos científicos que embasam a prática. É um trabalho 

que requer articulação da rede intersetorial, metodologias participativas e a integração de 

ações coletivas e individuais no território de atuação do PAIF. Para o desenvolvimento das 

ações coletivas como parte do trabalho social com famílias, é crucial, no discurso dos 

operadores da política, a análise da demanda articulada à leitura ou apropriação do território; a 

organização e gestão dos serviços; as condições adequadas para sua implementação, como 

número de técnicos coerente com os objetivos do serviço, com formação apropriada, tempo e 

espaço para sistematização e avaliação das experiências de trabalho. No discurso dos 

operadores da política, o coletivo emerge como uma forma de atendimento, em contraposição 

ao atendimento individual, enquanto no discurso normativo da PNAS (2004), o sentido do 

coletivo se expressa numa posição política que valoriza a participação como modo de 

consolidação das práticas democráticas. Dessa maneira, as ações coletivas assumem o sentido 

de um trabalho desafiador que precisa lidar com tensões teóricas metodológicas, 

socioinstitucionais e políticas.  

A Conclusão traz considerações sobre os sentidos das ações coletivas no PAIF.   

Constam como apêndices neste trabalho: (1) o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, que foi devidamente assinado pelos entrevistados; (2) o Roteiro de entrevistas 

semiestruturadas; (3) um quadro com os principais documentos consultados e outro 

comparativo sobre as seguranças afiançadas na PSB; (4) uma síntese das modalidades 

normativas na descrição das ações coletivas nas Orientações Técnicas sobre o PAIF: Trabalho 

Social com Famílias (BRASIL, 2012c). Um anexo reproduz as definições do CENSO SUAS 

2012 para as ações coletivas no contexto do PAIF. 

Tendo feito essas considerações introdutórias, passemos, então, à apresentação das 

condições de produção da assistência social brasileira. 
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2 O CONTEXTO DE PRODUÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA  
 

É preciso retornar ao passado para compreender o presente e imaginar o futuro? Ao 

refletir sobre as condições de produção da assistência social no Brasil, identificamos tensões 

entre um discurso assistencialista e um discurso emancipatório e a necessidade de retroceder 

aos tempos do Brasil colonial em busca de compreensão das origens das relações sociais e 

suas mudanças. Mais do que a sucessão de fatos no tempo, o objetivo desta revisão da 

literatura é a compreensão do processo histórico, do modo como, em condições determinadas, 

criamos os meios e as formas de nossa existência social, ou seja, em que condições estamos 

criando e transformando a assistência social brasileira. 

Ao buscarmos a mediação entre o social e o linguístico, encontramos nos clássicos 

da sociologia ― Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, e Raízes do Brasil, de Sérgio 

Buarque de Holanda  ―  significativas contribuições sobre o exercício do poder nas relações 

sociais do Brasil colonial. Experiências que marcaram a identidade nacional, cujos traços 

ainda hoje podem ser encontrados em nossas práticas sociais. 

De acordo com Castoriadis (1982, p. 241), o “social histórico” é um fluxo perpétuo 

de “autoalteração” inseparável de sua temporalidade e da análise de suas instituições. 

Segundo Machado (2005, p. 59), acompanhando o pensamento de Castoriadis (1987), o 

domínio social e histórico é definido segundo uma dimensão determinista e outra imaginária. 
A instituição de uma sociedade desenvolve-se nessas duas dimensões, 
indissociáveis uma da outra: a primeira opera segundo o esquema da 
determinação, mediante noções postuladas como distintas e definidas, tais 
como elementos, classes, propriedades, relações, categorias; a segunda é 
uma dimensão propriamente imaginária, formada por um “tecido 
imensamente complexo de significações  que impregnam, orientam e 
dirigem toda a vida daquela sociedade e todos os indivíduos concretos que, 
corporalmente, a constituem” (Castoriadis, 1987, p. 230). 

Por trás das descrições romanceadas e mesmo distorcidas da cultura negra, indígena e 

portuguesa, há na obra de Gilberto Freyre uma inovação nas análises sociais da época:  ele 

conseguiu demonstrar as  estruturas sociais e econômicas em processos vivenciados, em 

comportamento efetivo e não apenas em padrões culturais. Apresentou a colonização 

portuguesa do Brasil como a formadora de uma sociedade agrágria, escravocrata e híbrida. 

“Sociedade que se desenvolveria menos pela consciência de raça, quase nenhuma no 

português cosmopolita e plástico, do que pelo exclusivismo religioso desdobrado em sistema 

de profilaxia social e política” (FREYRE, 2003, p. 65). 

Segundo o autor, desde o século XVI, nem o indivíduo nem o Estado nem o comércio 

constituíam o grande fator colonizador do Brasil, mas a família: família escravocrata, da casa-
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grande, família patriarcal. “Vivo e absorvente órgão da formação social brasileira, a família 

colonial reuniu, sobre a base econômica da riqueza agrícola e do trabalho escravo, uma 

variedade de funções sociais e econômicas” (FREYRE, 2003, p. 85). 
As relações escravocratas no Brasil propiciaram uma convivência ao mesmo 
tempo “familiar” e cruel entre senhores e escravos que compartilhavam o 
mesmo espaço doméstico, gerando a cultura do chamado compadrio, do 
favor e da subserviência. Os filhos do senhor com as escravas ou os seus 
protegidos aprenderam que a docilidade era uma via de ascensão social ― 
que é assim entendida como favor e não como direito. Daí se desenvolve 
uma espécie de “cordialidade” que marca a cultura brasileira com uma certa 
aversão ao conflito (ALBUQUERQUE, 2006, p. 9). 

No ensaio de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, publicado pela primeira 

vez em 1936, os processos sociais, econômicos e políticos foram vistos também como 

fenômenos de cultura, articulados a modos coletivos de pensar, imaginar, sentir e atuar. Para 

Holanda (1995), a família patriarcal brasileira se constituiu por vínculos biológicos e afetivos 

que uniam ao chefe os descendentes, colaterais e afins. Esses membros familiares se achavam 

associados uns aos outros por sentimentos e deveres, nunca por interesses ou ideias. 
O quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente, que sua sombra 
persegue os indivíduos mesmo fora do recinto doméstico. A entidade privada 
precede sempre, neles, a entidade pública. A nostalgia dessa organização 
compacta, única e intransferível, onde prevalecem necessariamente as 
preferências fundadas em laços afetivos, não podia deixar de marcar nossa 
sociedade, nossa vida pública, todas as nossas atividades. Representando, 
como já se notou acima, o único setor onde o princípio de autoridade é 
indisputado, a família colonial fornecia a ideia mais normal do poder, da 
respeitabilidade, da obediência e da coesão entre os homens. O resultado era 
predominarem, em toda a vida social, sentimentos próprios à comunidade 
doméstica, naturalmente particularista e antipolítica, uma invasão do público 
pelo privado, do Estado pela família (HOLANDA, 1995, p. 82). 

A sociedade civil e política à época colonial era uma espécie de ampliação da 

comunidade doméstica; cabia ao governo amparar todos os seus “filhos”. Sua ação, vista 

como justa e poderosa, tinha como corolário a obediência voluntária e cordial dos filhos, 

assim como a sua mais sincera satisfação. Segundo Malerba (2000), apud Andrews e Bariani 

(2010), o paternalismo era uma característica peculiar da monarquia portuguesa, cabendo ao 

rei premiar e punir seus súditos com a incontestável autoridade de um pater familias. 

É essa concepção de família patriarcal que fornece o grande modelo em que vai se 

calcar a relação entre governantes e governados. Estereotipada por longos anos de vida rural, 

a mentalidade de casa-grande invadiu as cidades e conquistou as profissões. “Toda a ordem 

administrativa do país, durante o império e mesmo depois, já no regime republicano, há de 

comportar, por isso, elementos estreitamente vinculados ao velho sistema senhorial” 

(HOLANDA, 1995, p. 88). 
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Do Brasil Colônia até a República Velha, os funcionários da burocracia eram treinados 

na tradição do direito romano, no respeito à letra da lei. Embora os indivíduos pudessem ser 

injustos, os advogados, desonestos e as cortes, corruptas, a lei, a base mesma da sociedade 

era, por definição, boa. Ainda hoje os brasileiros dizem “é legal” para qualquer coisa que seja 

muito boa (SCHWARTZ, 1979, citado por ANDREWS & BARIANI, 2010, p. 2,). Em seu 

processo histórico, a administração pública brasileira e a política de assistência social 

combinaram o formalismo legal, que pressupõe impessoalidade, com um sistema de 

acomodação das demandas pessoais e troca de favores, base do clientelismo. 

Dessa maneira, nosso tecido social foi se impregnando de ações e significações que 

separam, da realidade, o que está previsto em lei; a teoria da prática. Nem o período em que se 

configurou a República Velha representou uma ruptura significativa com a política do período 

colonial ou do império. O diferencial foi uma reforma política partindo da própria estrutura do 

Estado ― dos militares: “a República representou o engajamento do Exército nas decisões 

políticas e administrativas do país” (ANDREWS & BARIANI, 2010, p. 31). 

A Guarda Nacional já existia desde o início do século XIX e fazia o policiamento 

local e regional, enquanto os funcionários públicos exerciam seu poder de forma mais 

centralizada. Os detentores do poder local, para terem o direito de ostentar altas patentes da 

Guarda Nacional, recebiam, ou compravam, já que eram geralmente pessoas abastadas e de 

grande prestígio social, títulos de “coronel”. Os assim nomeados, por sua vez, costumavam 

controlar o acesso aos serviços públicos, tendo como moeda de troca a lealdade política. “Na 

ausência de autonomia do poder público, os ‘coronéis’ assumem o controle dos recursos 

públicos e, com isso, buscam angariar a lealdade dos eleitores, necessária para conservação do 

poder” (ANDREWS & BARIANI, 2010, p. 32). 

O patrimonialismo, clientelismo e formalismo são características, portanto, da 

administração pública brasileira, cujas origens estão relacionadas a fatores políticos e sociais 

que remontam aos tempos do Brasil Colônia (1500-1822), tendo sido reforçados e 

modificados durante o período do Império (1822-1889) e da República Velha (1889-1930), 

como nos informam Andrews e Bariani (2010).  

Nunes (2003) afirma que, além do clientelismo, o corporativismo, o insulamento 

burocrático e a busca por procedimentos universais se constituem em uma gramática, no 

sentido de ser uma estrutura sempre vigente na política brasileira. Esses aspectos da política 

se organizam em diferentes momentos históricos e por diferentes governos, ora privilegiando 

um dos aspectos, ora outro, mas de alguma forma todos se fazem presentes. 
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Além das relações sociais, políticas e econômicas desse período, que marcaram 

profundamente a administração pública brasileira, identificamos a seguir algumas legislações 

e instituições que caracterizaram o processo histórico de configuração da assistência social no 

Brasil e que nos ajudarão a analisar o lugar das ações coletivas na política.  

A lei Eloy Chaves, implantada pelo Decreto Legislativo 4682/1923, foi o marco inicial 

da Previdência Social no Brasil. Ela estabelecia que deveria haver uma Caixa de 

Aposentadoria e Pensão (CAP)  em cada uma das ferrovias existentes no país para os seus 

empregados. Essas CAPs eram organizadas por empresas de caráter privado sob 

regulamentação do Estado (DEZOTTI & MARTA, 2011). A proteção social emerge, então, 

como um direito do trabalhador. Nesse sentido, uma cidadania “regulada”, visto que apenas 

uma parcela muito restrita da população tinha acesso a esse direito. 

O conceito de cidadania regulada foi proposto pelo sociólogo Wanderley Guilherme 

dos Santos (1979) como aquele cujas raízes encontram-se em um sistema de estratificação 

ocupacional e não em um conjunto de valores políticos. Assim, a cidadania está embutida na 

profissão e os direitos dos cidadãos restringem-se aos direitos do lugar que ela ocupa no 

processo produtivo, tal como reconhecido por lei (CARRETEIRO, 2001). 

A proteção social atrelada ao direito ao trabalho e às responsabilidades individuais e 

“ajudas” será determinante da precária organização histórica da assistência social como 

política pública no Brasil. “Referendada, de um lado, pelo pressuposto moral da filantropia, e 

de outro, pelo parâmetro ‘trabalho’, preside na assistência social o caráter residual e 

fragmentado de ação produzida por um mix de organizações sem fins lucrativos, que não 

configura a responsabilidade púbica” (MESTRINER, 2012, p. 42). 

As legislações relacionadas à assistência social foram sendo concebidas sob a forma 

de auxílios e subvenções a instituições que os patrocinavam.  
O conceito de amparo, ajuda e benemerência direcionou a natureza da 
assistência social no interior do Estado brasileiro. Em consequência, seu 
aparato institucional, mesmo propondo firmar-se e legitimar-se em um saber 
técnico, apoiado precisamente no serviço social, não conseguiu isentar-se 
dessas marcas ideológicas (MESTRINER, 2012, p. 42). 

É a organização sem fins lucrativos que vai se apresentar perante o Estado para ser 

reconhecida e receber o caráter de utilidade pública e, nesse sentido, é dela o reconhecimento, 

em detrimento do cidadão. O favor foi a forma consolidada de relação social no Brasil, dando-

se de forma verticalizada entre “um senhor e um apadrinhado”. A lógica do favor, assim, pode 

anular ou suplantar a lógica do direito.  
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Cabe destacar também a Legião Brasileira de Assistência (LBA), criada em 1942, 

pela, então, primeira dama Darcy Vargas. Primeiro órgão de proteção social, a LBA tinha por 

base o trabalho feminino na prestação de serviços assistenciais às famílias dos brasileiros 

convocados para a II Guerra Mundial. Mais tarde, por meio do Decreto-lei 593/1969, a LBA 

foi transformada em Fundação Legião Brasileira de Assistência, mantendo a mesma sigla e 

vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. A LBA caracterizava-se pela 

simbiose entre iniciativa pública e privada, presença da classe dominante como poder civil e 

pela relação benefício/caridade estreitando os vínculos clientelistas entre população mais 

pobre e o Estado (VIEIRA, 2008). 

A partir da década de 1930, o Estado passou a atuar pontualmente para suprir a 

atuação benevolente da sociedade ou por meio de mecanismos de incentivo à postura altruísta 

das pessoas ou, principalmente, mediante concessão de benefícios tributários. Mesmo com a 

presença estatal, todavia, a assistência social não é nem dever do Estado nem direito do 

cidadão nesse período (STUCHI, 2015).  

Segundo Mestriner (2012), ainda na época do Estado Novo, a assistência social, a 

saúde e a educação formataram-se oficialmente por meio da aliança entre Estado, Igreja 

Católica e burguesia.  A filantropia desse período era essencialmente disciplinadora, marcada 

pelo enquadramento físico, moral e social do pobre, visando à eliminação da “vadiagem” e 

tornando-o produtivo e bem-educado. O Estado era o último a responder pelas atenções 

sociais, atuando apenas nas situações de emergência, transferindo às organizações da 

sociedade civil as maiores responsabilidades da área social. Para controlar e regular as 

relações de parceria de serviços com financiamento estatal, foi criado, em 1938, o Conselho 

Nacional de Serviço Social (CNSS). Por décadas, foi responsabilidade do CNSS arbitrar sobre 

as subvenções do Estado para as organizações sem fins lucrativos. Certificadas como 

filantrópicas, essas organizações podiam receber “ajuda” do Estado, e suas práticas acabaram 

criando categorias próprias como: “o não lucrativo em uma sociedade de mercado; o 

voluntariado na formação da cidadania; a concessão da utilidade pública para as organizações 

que trabalham com os que são vistos perversamente como inúteis produtivos” (MESTRINER, 

2012, p. 43).  

De acordo com Castel (1998), citado por Lima (2012, p. 29), dois vetores se 

mantiveram na assistência social no período que se seguiu à Revolução Industrial: “a proteção 

máxima, ou relação de proximidade entre os que assistem e os que são assistidos; e o critério 

de seleção dos assistidos pautado na incapacidade para trabalhar”. Por sua vez, Lima afirma 

que a proteção social surgiu com o capitalismo, fortemente ligada às relações de trabalho: 
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Não por acaso, parte significativa das proteções oferecidas ainda hoje estão 
voltadas para a garantia de direitos trabalhistas e para assegurar renda 
àqueles impossibilitados de trabalhar, como o seguro desemprego, a licença 
maternidade, auxílio doença, aposentadorias por idade, por invalidez, entre 
outros (LIMA, 2012, p. 28). 

O conceito de assistência social no Brasil era amplo e inespecífico quanto ao conteúdo 

de suas atividades, confundindo-se com outras políticas como saúde, educação e cultura. Sua 

caracterização se dava pelo seu público, geralmente definido pela renda e quase sempre 

estigmatizado. A benemerência tomava muitas vezes a forma de regulação do favor ― “o 

toma lá, dá cá” ― quer pelo primeiro damismo, quer pela concessão de benesses por 

representantes políticos (MESTRINER, 2012). 

Segundo Stuchi (2015), havia iniciativas fragmentadas, eventuais, voluntaristas, 

personalistas, improvisadas e descontinuadas, além da ausência de responsabilização estatal e 

ausência de fundos públicos que orientassem e garantissem as ações. A assistência social 

poderia ser resumida na ideia de um indivíduo que pratica o bem e ajuda seu próximo. 

Desde então, 

Às subvenções estatais foram sendo acrescentadas imunidades e 
possibilidades de doações, eliminação de taxas e várias isenções de tributos, 
numa sequência crescente de apoios, de modo a impedir a interrupção do 
atendimento pela sociedade civil (MESTRINER, 2012, p. 48). 

Também a LBA promoveu suas ações por meio de instituições, utilizando atribuição 

de subvenções para implementar o trabalho voluntário, introduzindo novas técnicas e 

procedimentos, concepções e metodologias do serviço social. A partir de 1964, a ela será 

incorporada a Fundação Nacional do Bem-estar do Menor (FUNABEM), “que fará o elo entre 

assistência, filantropia e repressão. [...] Moldam-se reformatórios da ordem como espaços de 

ação assistencial” (MESTRINER, 2012, p. 49). 

A LBA permanecerá muito atuante no período da Nova República (1985-1990), mais 

até do que a Secretaria de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência 

Social, até ser a protagonista, junto com o presidente Fernando Collor, de grandes escândalos 

patrimonialistas e desvios de verba que identificaram a filantropia e a assistência social com a 

corrupção e o favorecimento patrimonial. Dessa forma, alcançar concretamente o patamar de 

política pública de seguridade exigirá não só uma reconceituação, como um conjunto de 

alterações institucionais e, também, a redefinição da relação dos usuários, historicamente 

mediada pelas instituições filantrópicas (MESTRINER, 2012). 

A década de 1980 foi iniciada com uma aguda crise econômica, social e política que 

pressionou a abertura do governo militar, autoritário e repressivo, que ocupou o poder até 

1984. O modelo econômico implantado ao longo dos anos de 1960 supunha dois mecanismos 
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básicos: a concentração de renda e a abertura ao exterior. Subjacentes, estavam aí o arrocho 

salarial e o endividamento externo.  
A partir de 1950, os países que só podiam solicitar empréstimos ao Banco 
Mundial e FMI, puderam obter créditos internacionais “por meio de 
financiamentos oferecidos diretamente por bancos comerciais e sem a 
exigência de contrapartidas. O endividamento do Brasil passou de 40 bilhões 
em 1967 para 375 bilhões em 1980. Esses números expressam a importância 
do endividamento externo para o “milagre econômico” e foi uma das causas 
da recessão em 1980 (ANDREWS, 2010, p. 86). 

Depois de 1980, o esforço do governo para administrar a crise concentrou-se na gestão 

da dívida externa, o que levou o país a sujeitar sua economia ao controle do Fundo Monetário 

Internacional (FMI).  A intensificação da pobreza e da espoliação da força de trabalho nesse 

período criou a condição política para rearticulação da sociedade civil. Houve greve de 

trabalhadores e multiplicação dos movimentos sociais que marcaram uma nova e ampla 

politização do povo (SPOSATI, 1998). 
Um vigoroso movimento de participação popular na Assembleia 
Constituinte propiciou o surgimento de uma nova sociedade civil 
democrática, articulando movimentos populares e associações profissionais 
que contribuíram para a sistematização das reivindicações populares. 
Reivindicações convertem-se assim em propostas de políticas públicas que 
visaram garantir, através do novo ordenamento constitucional, a 
universalização de direitos que jamais houvera na sociedade brasileira 
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 11). 

Nesse contexto, os cidadãos buscavam formas de participar mais ativamente das 

decisões políticas e a criação de novos canais de participação.  Participar significava interferir 

nas decisões e nos rumos do texto constitucional, assegurando a capacidade de intervir e 

opinar na vida pública para além das eleições. A educação popular― como método de 

atuação nos setores oprimidos da sociedade e como um conjunto de práticas de intervenção 

que visava à transformação social ― ganhou destaque, especialmente a de inspiração freiriana 

(SZWAKO, 2012). 

Segundo Freitas (2008), essas práticas têm relação com a cultura política democrática, 

vinculada aos movimentos sociais e civis antiautoritários. Ao lado dessa cultura, contudo, 

conviviam ainda práticas tutelares que reproduziam o padrão histórico de controle social dos 

atores políticos pelo Estado por meio do clientelismo. Dito de outra forma, conviviam lado a 

lado a cultura política democrática e a cultura política tradicional baseada no clientelismo. 

O marco mais significativo da assistência social no Brasil como seguridade social foi a 

Constituição de 1988 (CF88). Ela não se limitou ao aprimoramento das instituições já 

existentes; ela consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar as relações 

econômicas, políticas e sociais. Desde sua abertura, no Título II – Dos Direitos e Garantias 
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Fundamentais, acompanhava o constitucionalismo europeu dando a esse tema destaque ao 

apresentá-lo de forma precedente à organização do Estado e dos Poderes. Na Ordem Social, a 

temática inovadora foi a Seguridade Social dividida em Assistência Social, Previdência Social 

e Saúde (DEZOTTI & MARTA, 2011). 

O texto Constitucional exterioriza como objetivos da seguridade social: a 
universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalência 
dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; seletividade e 
distributividade na prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade no 
valor dos benefícios; equidade na forma de participação e no custeio; 
diversidade da base de financiamento; caráter democrático e descentralizado 
da gestão administrativa, mediante gestão quadripartite, com participação 
dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos 
órgãos colegiados (DEZOTTI & MARTA, 2011, p. 446). 

A CF88 é significativa também pelos processos de descentralização e participação 

estabelecidos no plano político e por estipular, pela primeira vez, a assistência social como 

direito.  

A assistência social pode ser compreendida de acordo com várias concepções de 

direito. A proposta por Muller (2005), citado por Stuchi (2015), é a de concretização 

constitucional: “Concretizar significa produzir, diante da provocação pelo caso de conflito 

social que exige uma solução jurídica, a norma jurídica defensável para esse caso no quadro 

de uma democracia e um Estado de Direito” (STUCHI, 2015, p. 109). 

Mesmo com a CF88, que em seu artigo 203 reconhece a assistência social como 

direito, não há condição suficiente para lhe dar concretude, para produzir efeitos imediatos na 

realidade, pois “trata-se de direito social prestacional, cuja interpretação e concretização 

dependem de normas de processo e de gestão governamental que lhe imprimam sentido real”, 

como nota  Stuchi (2015, p. 114). Mais do que isso, é um direito que precisa desconstruir uma 

série de relações sociopolíticas e culturais estabelecidas no período anterior a essa 

Constituição. 

A grande mudança trazida pela CF88, no entanto, é a presença obrigatória do Estado 

Democrático de Direito para sua concretização como direito e política pública. “Sua 

positivação foi decisiva para que ela entrasse na agenda, ou seja, adquirisse status de 

problema público” (STUCHI, 2015, p. 114). Isto é, a concretização do direito depende das 

condições reais nas quais o direito se efetiva, “é essencial que se aproprie das dimensões da 

política pública destinada a implementá-lo para analisar a efetividade do próprio direito” 

(STUCHI, 2015, p. 122). 

O reconhecimento da assistência social como direito, para Stuchi (2015), teria quatro 

dimensões: (1) dimensão substantiva, do direito prescrito em texto constitucional e em texto de 
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lei; (2) dimensão estruturante, do direito materializado na política de assistência social que 

prevê um arranjo institucional que a organiza; (3) dimensão instrumental, dos mecanismos de 

operacionalização do direito, ou seja, regras sobre serviços e benefícios que são ofertados e 

todos os insumos necessários à sua efetivação como recursos humanos, financeiro, 

conhecimento técnico, infraestrutura etc., e (4) dimensão legitimadora, de apropriação dos 

direitos pelos próprios cidadãos, que implica assegurar voz e protagonismo aos usuários e 

garantir mecanismos de controle das ofertas. 

Enquanto em 1990 foram aprovados o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a 

Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080) e o Sistema Único de Saúde (Lei 8.142), só em dezembro 

de 1993, após cinco anos da CF88, é que a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) foi 

promulgada (Lei 8.742). Ela estabelece normas e critérios para organização e gestão da 

assistência social conferindo as bases para a efetivação de sua política, mas sua incorporação 

pela sociedade brasileira e pelos próprios organismos governamentais será um processo 

difícil. Ressalte-se ainda o fato de que o primeiro projeto de lei aprovado pelo Legislativo foi 

vetado pelo então presidente da República, Fernando Collor. Sua aprovação, posteriormente, 

contou com a participação ativa de representantes dos conselhos profissionais e de 

pesquisadoras do campo do serviço social que estabeleceram uma interlocução com a Câmara 

Federal por ocasião do encaminhamento do projeto, já no governo Itamar Franco. A 

participação dos trabalhadores da área da assistência social e de intelectuais do meio 

universitário foi muito importante nesse processo, pois eles trouxeram à discussão as 

concepções, funções e características que assumia a assistência social no Brasil.  
A LOAS inovou ao apresentar novo desenho institucional para a assistência 
social, ao afirmar seu caráter de direito não contributivo (portanto, não 
vinculado a qualquer tipo de contribuição prévia), ao apontar a necessária 
integração entre o econômico e o social, e a centralidade do Estado na 
universalização e garantia de direitos e de acesso a serviços sociais e com a 
participação da população. Inovou também ao propor o controle da 
sociedade na formulação, gestão e execução das políticas assistenciais e 
indicar caminhos alternativos para a instituição de outros parâmetros de 
negociação de interesses e direitos de seus usuários. Parâmetros que trazem a 
marca do debate ampliado e da deliberação pública, ou seja, da cidadania e 
da democracia (COUTO et al., 2010, p. 34). 

Em 1995, todavia, a presidência do Brasil foi assumida por Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) que tinha como compromisso de governo o combate à fome e à pobreza pela 

estabilidade da moeda, crescimento econômico e redistribuição de renda. Em seu governo, foi 

extinta a LBA e criado o Programa Comunidade Solidária, cujos princípios eram: parceria, 

solidariedade, descentralização das ações, integração e convergência das ações (PELIANO et. 

al., 1995). 
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Em oposição às políticas sociais praticadas até a eleição do presidente FHC, 
o atual governo adotou a estratégia da parceria e corresponsabilidade entre 
os mais diversos atores sociais, para obter sucesso no combate à pobreza. 
Esta foi a maneira encontrada pelo governo para complementar os recursos 
do Programa com as contrapartidas oferecidas pelos estados e municípios. 
Será estimulada a captação de recursos adicionais junto aos mais diversos 
setores da sociedade, como empresas, sindicatos, universidades, igrejas, 
organizações não governamentais e cidadãos, bem como junto a agências 
nacionais e internacionais de financiamento e cooperação.2 

Ao invés de caminhar no sentido da consolidação do direito, será primordialmente no 

caráter assistencial que as políticas sociais irão se conformar. Será no enfoque da necessidade, 

e não da cidadania, que as elas irão se desenvolver, herdeiras de um sistema caracterizado por 
um alto grau de centralização, com definição de prioridades e diretrizes 
ditada pelo nível federal; oneroso, pela superposição de programas, 
clientelas e serviços intra e entre as esferas federal, estadual e municipal; 
acentuadamente privatizado, com parcela significativa dos serviços sendo 
prestada pelo setor privado — lucrativo e/ou filantrópico; discriminatório e 
injusto, porque nível de renda e/ou inserção no mercado de trabalho acabam 
por se transformarem, na prática, no principal critério de acesso aos 
benefícios e serviços prestados; com fontes instáveis de financiamento, 
provenientes de recursos fiscais e tributários complementados por outros de 
variada natureza, compondo um conjunto desarticulado e fragmentado, além 
de variável quanto à sua vinculação ou não a gastos específicos, entre outros. 
Somadas essas características, configura-se um sistema de proteção social 
composto por inúmeros programas e políticas setoriais apostos uns aos 
outros, de baixa eficiência e eficácia, de vida efêmera, e impermeável ao 
controle público (COHN, 1995, pp. 2-3). 

O maior desafio na década de 1990, ainda segundo Conh (1995, p. 4), era “superar o 

raciocínio contábil ― de caixa ― como critério exclusivo para formulação e implementação 

de políticas sociais” e, portanto, de extensão dos direitos sociais e do acesso aos benefícios 

aos setores mais pobres da sociedade. A insuficiência e a instabilidade de recursos disponíveis 

nas políticas e programas sociais no Brasil eram um mal crônico. As iniciativas de caráter 

social eram vistas como um custo econômico e não como um investimento no Brasil. Essa 

dicotomia entre o econômico e o social permaneceu ainda por alguns anos. 

Conforme Cotta (2009, p. 174), havia uma visão de proteção social associada ao 

paradigma do desenvolvimento econômico (VPS DE). Os principais valores que a orientam 

são a eficiência na relação entre insumos, processos e produtos, e a ausência de impedimentos 

à autonomia individual. 

Assume-se que o Estado deve garantir segurança física e jurídica, não sendo 
seu papel prover segurança material aos cidadãos, que devem buscá-la por 
meio de atividades produtivas realizadas no âmbito do mercado. Em 
consequência, sustenta-se que a provisão de segurança material pelo Estado 
deve-se manter em níveis mínimos e ter caráter temporário. Essa visão 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Cf. ITAMARATY, 2015: texto sobre o Programa Comunidade Solidária. 
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predominou nos documentos oficiais do PNUD até o início dos anos 90, e 
nos documentos do BM/BIRD e do FMI até 2000 (WORLD BANK, 1978; 
1990; apud COTTA, 2009). 

 

Destacam-se, ainda, no período do governo de FHC, além da extinção da LBA, o 

início do Benefício de Prestação Continuada, por força da Lei Orgânica de Assistência Social, 

e a criação do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), dos Fundos Nacional, 

Estaduais e Municipais de Assistência Social, assim como a criação dos conselhos e das 

conferências nas diferentes esferas do governo, conforme aponta Lima (2012). As 

conferências nacionais serão fundamentais para a elaboração da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS). 

A 1a Conferência Nacional de Assistência Social, em 1995, começou a ampliar o 

debate da política social pautada em direitos, mas o Estado ainda permanecia como 

financiador da filantropia, o que retardou a assimilação da assistência social como política 

pública no âmbito da seguridade social. “Ou seja, a institucionalização avançava no plano da 

descentralização política, mas não na oferta de serviços e benefícios como parte de um 

sistema” (VAITSMAN et al., 2009, p. 734).   

A dimensão substantiva da assistência social como direito estava clara nos textos 

legais, contudo não estava previsto ainda um arranjo institucional que a organizasse, nem 

mecanismos para operacionalização do direito. Estes últimos estavam começando a ser 

desenhados. Na primeira, segunda e terceira Conferência Nacional de Assistência Social, 

portanto, os temas se repetem: anúncio do sistema descentralizado e participativo, a 

municipalização, a renda mínima, a relação público/privado, o financiamento e o controle 

social. 

Em dezembro de 1998, foi aprovada a primeira Política Nacional de Assistência 

Social, cujos princípios eram: universalidade dos direitos, respeito à dignidade dos cidadãos, 

igualdade de direitos no acesso e promoção da equidade. Essa aprovação aconteceu cinco 

anos após a regulamentação da LOAS e ainda confrontada pela medida provisória 813 que 

instituiu o Programa Comunidade Solidária3 (COUTO et. al., 2010)  

Sposati (2003), em seu discurso de abertura da IV Conferência Nacional de 

Assistência Social sobre “A menina LOAS” destacou que em 1999, primeiro ano da reeleição 

do presidente FHC, a III Conferência não pôde ser realizada e, por ordem presidencial, foi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 O Programa Comunidade Solidária, conforme apontado por Peliano et al. (1995), tinha como princípios a 
parceria, a solidariedade, a descentralização das ações e a integração e convergência das ações, ou seja, 
princípios bem diferentes daqueles estabelecidos pela nova política de assistência. 
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reprogramada para 2001, rompendo com o que estava disposto em lei, a saber, sua realização 

a cada dois anos.  

Ainda nessa Conferência, a autora finalizou sua apresentação indicando que a “LOAS 

tem casa própria” ― o Ministério de Assistência Social, sob a coordenação da ministra 

Benedita da Silva, e que, para o avanço na constituição de uma política pública de assistência 

social que garanta direitos, as bases dessa nova casa precisam ser construídas sob alguns 

fundamentos essenciais, conforme cinco recomendações reproduzidas a seguir:  

1. substituir, por pilares, que sustentem a política de forma unificada, os materiais 

frágeis que ainda compõem o Ministério da Assistência Social:  

a. primeiro pilar: “não podem existir tijolos separados ONG a ONG, entidade a 

entidade”; para que haja política social e direito do cidadão, é preciso instaurar 

a relação rede/sistema, na qual a completude resulta da relação de intercâmbio 

e divisão conjunta do trabalho; 

b. segundo pilar: sistema único de cobertura, descentralizado, territorializado; 

c. terceiro pilar: serviços permanentes e continuados, acabando com nomes 

fantasia; necessidade de criar um padrão que atravesse governos; 

d. quarto pilar: pacto federativo da assistência social, no qual a gestão nacional 

opere sob o caráter democrático e reconheça as forças locais que possui; 

2. dar caráter substantivo à assistência social; como direito, ela é obrigação para com a 

coletividade e com o indivíduo. 

3. estabelecer para o usuário o direito a ter direitos; estes precisam ser reconhecidos 

em pelo menos dois pontos que os caracterizam: direito à subsistência da família e 

não do indivíduo e direito à proteção social básica e especial para prover apoios para 

a autonomia em situações de riscos e vulnerabilidades; 

4. afiançar a presença do Estado na consolidação dos direitos; 

5. romper o vínculo da assistência social com a noção de pobreza, que não alcança a 

cidadania. 
A força da assistência social não vem tão só da sua macro organização, mas, 
sobretudo da sua micro organização e isto em três sentidos: a) A força do 
Estado local, as Prefeituras, o comando único da assistência social 
municipal, os conselhos municipais e os fundos municipais. Temos uma 
estrutura capilar organizada que não tem recebido a importância que merece; 
b) A força das organizações sociais, que há muito tempo sabe e pratica o 
trabalho social, o trabalho socioeducativo, mostrando que a assistência 
social não é só acesso a cartão de benefício, mas organização de base, 
relação com o cidadão usuário e com sua família, com a vizinhança, com 
o bairro onde vive. Ela é organização social para além do destino 
singular. Ela é força comunitária; c) A força da própria população 
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demandatária e usuária, cuja voz passa a ser ouvida, para dizer dos serviços, 
dos seus direitos, de sua representação como hoje nesta IV Conferência 
Nacional que resulta de 5.000 Conferências Municipais, muitas delas 
desdobradas em Conferências Regionais e articuladas em Conferências 
Estaduais. Estas incisivas recomendações têm um grande propósito: 
direcionar a assistência social para a inclusão é antes de tudo tirá-la da 
condição de excluída do alcance de direitos (SPOSATI, 2003, [s.p.], grifos 
nossos). 

De acordo com Farah (2010), as novas políticas sociais, consideradas em seu conjunto, 

são baseadas na perspectiva de direitos, ou melhor, são orientadas para a universalização do 

acesso aos direitos, procurando romper com a segmentação e exclusão que marcaram o 

sistema de proteção social até então.  

A PNAS, de 2004, se insere nessa nova perspectiva. O contexto de sua produção é 

também aquele de disputas políticas, partidárias e ideológicas relacionadas aos governos de 

FHC e de Lula. É também um contexto impactado pelas ações de organismos internacionais, 

como o Banco Mundial.   

Nos anos 2000, todavia, as políticas assistenciais já se configuravam pelos programas 

de transferência condicionada de renda para famílias pobres, que começavam a ampliar o 

enfoque da necessidade envolvendo também “a formação de capital humano e redução da 

pobreza de longo prazo” (VAITSMAN, et. al., 2009, p. 732). Ainda segundo esses autores, o 

Banco Mundial passa a afirmar, nos anos 2000, que o combate à pobreza é um dos desafios 

mundiais e, sob sua chancela, assume-se que pobreza “abrange não apenas renda e consumo, 

mas também baixos indicadores de saúde, educação, nutrição e outras áreas do 

desenvolvimento humano”.  
À ampliação do conceito de pobreza corresponde a ampliação do conceito de 
proteção social, cujo foco torna-se tanto a provisão de renda, quanto a de 
serviços de educação e saúde para a formação de capital humano e redução 
da pobreza entre as gerações. Se nos anos oitenta a agenda dos bancos 
multilaterais girava em torno da reforma do Estado, desregulamentação, 
privatização, abertura comercial e financeira e no nível político, em temas 
como transparência e accountability da ação pública, no início da década de 
2000, o combate à pobreza adquire proeminência (VAITSMAN, et. al., 
2009, p. 733). 

O modelo de proteção social voltado para os riscos sociais foi concebido pelo Banco 

Mundial como Gestão dos Riscos Sociais (GRS), numa concepção que atendeu às demandas 

do G7, grupo dos sete países mais ricos do mundo. A solicitação era para que fossem 

formulados “princípios sociais e boas práticas de política social” para guiar as autoridades na 

busca pela melhoria das condições sociais mínimas das pessoas em tempos normais e em 
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períodos de crises e de tensões, especialmente em economias com escassos recursos públicos 

(LIMA, 2012, p. 72). 

A GRS tem por objetivo o alívio da pobreza extrema mediante a melhor administração 

dos riscos, seja pela estratégia de prevenção e redução dos mesmos antes de sua ocorrência, 

seja pela superação após a sua existência. A proposta é de uma abordagem do bem-estar 

social por meio de diferentes tipos de ativos, isto é, pelo empoderamento e pelo uso de 

recursos materiais e imateriais que as famílias possuem e que podem mobilizar em resposta 

aos riscos. Nessa perspectiva, é fundamental considerar a interação entre os diferentes tipos de 

ativos: trabalho, capital humano, moradia, relações familiares e capital social. Enfim, para 

lidar com as vulnerabilidades, é preciso levar em conta tanto a estrutura de oportunidades ― 

recursos, bens, serviços, programas e benefícios, quanto a dimensão psicossocial ― o 

conjunto de ações e não ações que as famílias podem desenvolver para prevenir, mitigar ou 

enfrentar os riscos (BRONZO, 2009). 

No Brasil, em 2001, os primeiros programas federais de transferência de renda foram 

lançados por três diferentes ministérios: Bolsa Escola, do Ministério da Educação (MEC); 

Bolsa Alimentação, do Ministério da Saúde (MS); Auxílio Gás, do Ministério de Minas e 

Energia (MME). Esses programas constituíram a principal estratégia do governo FHC na área 

de proteção social e foram agrupados na “Rede Social de Proteção Social”, ainda que 

alocados em diferentes ministérios: Bolsa Escola (MEC); Bolsa Alimentação (MS); Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) (MPAS); Programa Agente Jovem (MPAS); 

Bolsa  Qualificação (MT); Benefício Mensal–Idoso (MPAS); Benefício Mensal–Portadores 

de deficiência (MPAS); Renda Mensal Vitalícia (MPAS); Bolsa Renda (seguro safra) (MA); 

Auxílio Gás (MME); Aposentadorias Rurais (MPAS);  Abono Salarial (PIS/PASEP), Seguro 

Desemprego (MT), como elenca Lima  (2012). 

Conforme Cotta (2009), essa perspectiva deslocou o foco da produção, típico do 

paradigma de desenvolvimento econômico, para o foco na distribuição. A autora defendeu 

uma tese de doutorado sobre visões de proteção social e transferências condicionadas de renda 

no Brasil e no México, com a intenção de investigar a dimensão simbólica das políticas 

públicas. Ela caracteriza as visões com base na análise de argumentos sobre os objetivos das 

ações de proteção social, sobre os problemas aos quais se refere e as soluções propostas para 

resolvê-los ou amenizá-los. 

 A visão de proteção social associada ao paradigma de desenvolvimento humano (VPS 

DH) implica colocar o ser humano no centro do processo de desenvolvimento, criando uma 

distribuição mais equitativa dos benefícios do crescimento econômico. Esse paradigma está 
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presente em vários relatórios internacionais, que foram sintetizados no livro de Amartya Sen, 

Desenvolvimento como Liberdade (2000), citado por Cotta, 2009. Sob esse ângulo, o padrão 

de vida das pessoas decorre da combinação entre o tipo de coisa que elas podem realizar e os 

meios dos quais dispõe para fazer isso. Essa perspectiva resulta numa visão de proteção social 

que privilegia o desenvolvimento das capacidades e tem como valores a liberdade, a 

segurança material e a justiça social ou equidade. Para a visão de proteção social, segundo o 

paradigma de desenvolvimento humano, a pobreza é um fenômeno multidimensional o que 

implica, consequentemente, a necessidade de intervenções também multidimensionais. “Isso 

também explica a ênfase na ‘atenção integral’ aos indivíduos e famílias pobres, apresentada 

como única estratégia capaz de criar condições para que eles saiam da pobreza” (COTTA, 

2009, p. 181). Nesse sentido, as políticas para os pobres devem combinar transferências de 

recursos fiscais com serviços sociais básicos. 
A VPS DH [Visão de Proteção Social do paradigma de Desenvolvimento 
Humano] valoriza muito o fato dos PTRC [Programas de Transferência de 
Renda Condicionada] combinarem objetivos de temporalidade diferentes. 
No curto prazo as transferências monetárias dão “alívio imediato” à pobreza 
e criam uma rede de segurança para os segmentos mais desprotegidos da 
população. A médio e longo prazo elas induzem à formação de capital 
humano (ou de capacidades humanas como preferiria Sen), possibilitando a 
ruptura do círculo vicioso da pobreza entre gerações. Para alcançarem seus 
objetivos de longo prazo, contudo, as transferências devem ser focalizadas e 
condicionadas, isto é, dirigidas à população em extrema pobreza e 
associadas a contrapartidas comportamentais dos beneficiários (COTTA, 
2009, p. 183). 

Os programas de transferência de renda condicionada são experiências latino-

americanas que, por sua objetividade na identificação e seleção dos beneficiários, por sua 

transparência nos mecanismos de transferência de renda e pelos processos de monitoramento 

e avaliação que permitem, recebem apoio financeiro e técnico da comunidade internacional de 

desenvolvimento e acabam pautando as políticas sociais nos países latino-americanos 

(COTTA, 2009). 

A VPS DH situa a erradicação da pobreza como questão de direitos humanos e, 

portanto, direciona ações para focalização na extrema pobreza. Ao fazer isso, toma como 

critério para seleção do público-alvo da proteção social a necessidade e não o acesso ao 

direito ou a participação social para a conquista de direitos. Essa é uma diferença 

aparentemente sutil, mas que tem impactos na concepção de proteção social, especialmente 

quando comparada com uma visão de proteção social segundo o paradigma do 

desenvolvimento social. Sob este, o principal valor é a justiça distributiva/equidade. As 

formas participativas da democracia são a materialização desses valores, visto que supõem 
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cidadania ativa e responsabilização dos agentes públicos. Nessa perspectiva, a exclusão social 

manifesta-se sob a forma de relações de poder que geram barreiras à concretização de direitos 

pela discriminação, marginalização, desigualdade de gênero, raça etc. A pobreza é 

multidimensional e seu enfrentamento também deve sê-lo. Na VPS DS, contudo, a 

identificação correta das dimensões da pobreza só seria possível com uma abordagem 

participativa, pois somente os pobres podem dizer o que a pobreza realmente significa. A 

participação em instâncias decisórias também é fator relevante para materialização de direitos 

humanos e sociais, por isso defendem estruturas abertas à participação popular. A concepção 

de direito é normativa, isto é, direitos são reinvindicações legítimas que implicam processos 

de responsabilização. Seu modelo de ação se refere a grupos vulneráveis e excluídos 

socialmente ao invés de indivíduos. Além da participação popular, sugere como forma de 

empoderamento das populações vulneráveis o desenvolvimento de capital social4 e o 

exercício da cidadania ativa (COTTA, 2009). 

A VPS DH difere da visão de proteção social associada ao paradigma do 

desenvolvimento social (VPS DS) particularmente pelos critérios para seleção do público-

alvo da proteção social e pela hierarquia de valores que estabelece em sua concepção. 

QUADRO 2  
  

Valores associados a diferentes visões de proteção social 
 VPS DH VPS DS 

Valores: liberdade;  
justiça distributiva;  
segurança material 

cidadania ativa; 
justiça distributiva 

Critério de seleção do 
público-alvo: 

necessidade cidadania 

As intervenções são no 
sentido de: 

superar a insegurança econômica e 
promover a liberdade individual 

- ampliar a participação e a 
liberdade individual; 
- a ampliar a participação e a 
segurança econômica 

FONTE: elaborado pela autora com base em Cotta (2009) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Cf. NEVES et al., (2009). Bourdieu (1998) define o “capital social” como “o conjunto dos recursos reais ou 
potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 
interconhecimento e de interreconhecimento mútuos, ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como o 
conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo 
observador, pelos outros e por eles mesmos), mas também que são unidos por ligações permanentes e úteis”. Na 
segunda metade dos anos de 1990, organismos internacionais, como Banco Mundial e Unesco, “ressignificaram” 
o conceito para incorporá-lo à estratégia de desenvolvimento social proposta para os anos iniciais do século XXI 
na América Latina. Assim, “capital social” passou a ser definido como “conjunto de elementos da organização 
social, encarnados em normas e redes de compromisso cívico, que constitui um pré-requisito para o 
desenvolvimento econômico assim como para um governo efetivo. São elementos básicos do ‘capital social’ a 
autoconfiança que gera a confiança social, as normas de reciprocidade (associativismo) e as redes de 
compromisso cívico (responsabilidade social)”. Essa noção aponta para uma ação mais integrada entre Estado e 
Sociedade Civil.  
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 Na VPS DS, a política social deve se basear em acesso a direitos e não em mera 

satisfação de necessidades; ser intersetorial, envolvendo atores governamentais e não 

governamentais, e, sobretudo, a política social deve ser participativa. Assim, a cidadania 

precede a necessidade como critério de seleção do público-alvo da proteção social (COTTA, 

2009).  

Em 2003, o governo Lula, que defendia o fortalecimento da participação popular e, 

nesse sentido, tinha propostas de ações socioassistenciais mais próximas de uma VPS DS, 

enfrentou desafios para conciliar as agendas dos diferentes programas de transferência de 

renda já existentes e do carro-chefe de sua campanha, o Programa Fome Zero5.  

É importante demarcar como o contexto de produção da PNAS (2004) é atravessado 

pelas ações de organismos internacionais, como o Banco Mundial, e pela necessidade de 

conciliação de práticas relacionadas com diferentes visões de proteção social (PBF e PAIF) e 

apoiadas por diferentes governos (FHC e Lula). 

Mesmo com as críticas aos programas de transferência condicionada de renda, que 

transformariam direitos sociais (saúde, educação) em obrigações para as famílias, foi feita a 

unificação dos programas de transferência de renda federal no Programa Bolsa Família (PBF). 

Essa integração entre os programas, contudo, ganhou mais força com a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS, 2004) que 
vai explicitar e tornar claras as diretrizes para efetivação da Assistência 
Social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado, apoiada em 
um modelo de gestão compartilhada pautada no pacto federativo, no qual são 
detalhadas as competências e atribuições dos três níveis de governo na 
provisão de atenções socioassistenciais, em consonância com o preconizado 
na LOAS e nas normas operacionais (NOBs) editadas a partir das indicações 
e deliberações das Conferências, dos Conselhos e das Comissões de Gestão 
compartilhada (Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite – CIT e CIB). 
(COUTO, et al., 2010, p. 38). 

Merece destaque, também nesse período, a deliberação para a construção do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) pelo Conselho Nacional de Assistência Social.  

Embora o SUAS tenha sido gestado na década de noventa preservando em 
sua arquitetura institucional o lugar já consolidado das organizações 
filantrópicas, a PNAS estabelece a primazia da responsabilidade em cada 
esfera de governo na condução da política, sendo o papel do setor privado 
definido como complementar e submetido à regulação e coordenação 
estatais. Pretende- se, desta forma, romper com o viés filantrópico na oferta 
dos serviços, caracterizando-os como direitos socioassistenciais 
(VAITSMAN, et. al., 2009, p. 738). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Para uma discussão mais aprofundada sobre esses programas e suas visões de proteção social, recomendamos 
Cotta, 2009.   
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Cotta (2009) indica que as condicionalidades dos programas de transferência de renda 

passaram a ser apresentadas com a PNAS (2004), e mais especificamente no contexto do 

SUAS a partir de 2005, como instrumento de identificação das famílias com maior 

vulnerabilidade e risco social que deveriam ser acompanhadas pelo PAIF. Essa inflexão 

discursiva, que toma a condicionalidade não mais como obrigação das famílias, mas como 

instrumento de identificação daquelas que estão em situação de maior vulnerabilidade, 

permitiu conciliar as agendas de diferentes visões de proteção social no MDS. No que se 

refere ao PBF, a autora aponta que a VPS DH [Visão de Proteção Social segundo o paradigma 

do Desenvolvimento Humano] foi associada à VPS DSA/P [Visão de Proteção Social sob a 

perspectiva dos Direitos Socioassistenciais – Variante Assistência Social Protagonista6]. 

Assim, por uma necessidade política ou uma “inflexão discursiva”, como afirma Cotta, 

2009, o PBF e o PAIF, que, teoricamente, se estruturam sob diferentes perspectivas de 

proteção social, se articularam, tendo inclusive uma publicação organizada pelo MDS com 

orientações sobre o acompanhamento de famílias beneficiárias do PBF no SUAS7. 

Essa articulação entre visões de proteção social associadas a diferentes paradigmas de 

desenvolvimento está explicitamente apresentada na Norma Operacional Básica (NOB, 2005), 

quando é definida a proteção social como uma das funções da política pública de Assistência 

Social. 
A proteção social de Assistência Social, ao ter por direção o 
desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania, tem por 
princípios: 
- a matricialidade sociofamiliar; 
- territorialização; 
- a proteção proativa; 
- integração à seguridade social; 
- integração às políticas sociais e econômicas. 
A proteção social de Assistência Social, ao ter por direção o 
desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania, tem por 
garantias: 
- a segurança de acolhida; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Os principais defensores dessa visão de proteção social são os profissionais do serviço social, acadêmicos, 
políticos e gestores públicos em todos os níveis de governo. Essa é a vertente que trata a assistência social como 
protagonista de processos de emancipação social. Os principais valores que orientam essa perspectiva de 
proteção social são a segurança e a justiça, bem como a participação social materializada pela democracia. Nela 
a provisão de bem-estar a todos os cidadãos que não conseguem se sustentar por seus próprios meios é 
responsabilidade primeira do Estado. Nessa perspectiva, a pobreza está associada à privação de direitos e 
garantias, como, por exemplo, a segurança social de renda. O principal problema a ser enfrentado pela 
assistência social é a exclusão social, que desencadeia uma série de efeitos adversos que coloca as pessoas em 
situação de vulnerabilidade e risco social. Os problemas são complexos e estruturais e requerem soluções 
sistêmicas que envolvam ações articuladas na esfera econômica, política e social. Enfim, essa visão de proteção 
social está expressa na PNAS (2004), conforme Cotta (2009).  
7 Cf. BRASIL, 2006b. 
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- a segurança social de renda; 
- a segurança do convívio ou vivência familiar, comunitária e social; 
- a segurança do desenvolvimento da autonomia individual, familiar e social; 
- a segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais.  
(BRASIL, 2005, p. 23). 

A Norma Operacional Básica de 2012 (NOB, 2012), a atual, já não apresenta as 

funções da política pública de assistência social como um de seus itens em destaque. Ela 

busca ressaltar a organização do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) como sistema 

público não contributivo, descentralizado e participativo. Ao apresentar as seguranças 

afiançadas pelo SUAS exclui ― conforme destacado no QUADRO 6, do APÊNDICE C ―  

as aquisições socioeducativas como parte das ações profissionais na segurança de acolhida e 

as condicionalidades associadas à segurança de renda. Para as demais seguranças, o texto se 

mantém o mesmo.  

Essas diferenças, sutis a princípio, nas descrições das seguranças são indicações sobre 

as tensões que subjazem à formulação da PNAS (2004). A articulação complexa entre os 

diversos momentos históricos que constituíram processos e eventos concretos não possui 

necessariamente fronteiras rígidas, mas contribuem para o reconhecimento do discurso que 

fundamenta a política.  

Se, por um lado, as relações sociais no Brasil foram marcadas pela lógica do favor e 

pelo clientelismo, o Estado, por outro lado, insurgiu como aquele que transfere às 

organizações da sociedade civil as maiores responsabilidades pela área social, o que 

contribuiu para a caracterização das práticas do campo da assistência social como pontuais e 

fragmentadas. Esse processo histórico, de constituição da assistência social como seguridade 

social, associado a diferentes formas de conceber a cidadania e a proteção social marcou o 

método de formulação da PNAS, e já indica a existência de obstáculos socioeconômicos, 

culturais e políticos para sua efetiva implementação.  

No discurso de abertura da IV Conferência Nacional de Assistência Social é anunciado 

que o trabalho social tem relevância na organização das bases sociais. Ele é representado 

como “força comunitária”, o que traz uma indicação das expectativas de transformação 

social associadas às ações coletivas como ações de promoção de direitos por meio de 

participação popular. 

Como as condições de produção da assistência social brasileira atravessam e marcam o 

discurso sobre as ações coletivas no PAIF? Antes de responder a esse questionamento, faz-

se necessário esclarecer alguns sentidos das ações coletivas no discurso acadêmico. Assim, 

apresentaremos uma breve revisão teórica sobre o conceito de ações coletivas nas ciências 
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humanas e sociais e, mais especificamente, como parte do trabalho social com famílias no 

âmbito da proteção social básica. 
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3 AÇÕES COLETIVAS: UMA BREVE REVISÃO DA LITERATURA 
 

As ações coletivas, nesta tese, foram tomadas inicialmente como ações grupais e 

comunitárias desenvolvidas no domínio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF), considerando que essa foi a definição proposta nas Orientações Técnicas 

sobre o PAIF: Trabalho Social com Famílias, v. 2, 2012c, organizado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nesse documento, as ações coletivas constituem 

atividades que envolvem um pequeno grupo de indivíduos ou de famílias, ou ainda atividades 

desenvolvidas no território do CRAS que abrangem as pessoas que vivem ali, como 

campanhas socioeducativas e eventos. Essas ações, sejam particularizadas ou grupais, foram 

designadas como atendimento ou acompanhamento, conforme o caráter pontual ou 

sistemático que assumem no serviço. Dentre os atendimentos em grupo estão: acolhida, 

oficinas com famílias e ações comunitárias. O acompanhamento, por sua vez, pode ser 

familiar particularizado ou em grupo. No aludido documento, também constam a pedagogia 

problematizadora e a pesquisa-ação como referenciais metodológicos para o trabalho social 

com famílias, tendo em vista as possibilidades de aproximação de seus elementos com os 

objetivos do PAIF. 

De modo a contribuir na busca de abordagens metodológicas para o trabalho 
social com famílias no âmbito do PAIF, serão apresentadas duas abordagens 
metodológicas: a) Pedagogia Problematizadora, de Paulo Freire e b) 
Pesquisa-Ação. A escolha de tais abordagens deve-se à sua adaptação ao 
desenvolvimento do trabalho social, bem como por conter elementos que 
coadunam com os objetivos do PAIF. Todavia, reconhece-se que a 
apropriação pela política de assistência social dessas abordagens ainda é um 
processo de aprendizagem e que sua adoção demanda 
adaptações/modificações, a partir das peculiaridades de cada território 
(BRASIL, 2012c, p. 88). 

Após essas considerações iniciais sobre as ações coletivas, como foram propostas no 

Caderno II, o caminho percorrido para a construção de um referencial teórico para 

compreensão das ações coletivas foi identificar nas ciências sociais e humanas os sentidos que 

o termo ação pode assumir: como ação coletiva, como pesquisa-ação e como trabalho com 

grupos e comunidades. Esse mapeamento dos conceitos se valeu principalmente de 

dicionários de filosofia, de ciências humanas, de análise do discurso e de psicossociologia. O 

debate teórico foi também incrementado pela teoria dos movimentos sociais (GOHN, 1997), 

pela teoria de campo e sua relação com a dinâmica dos grupos (LEWIN, 1988) e pela 

Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1980).  

Os referenciais teóricos e metodológicos discutidos neste capítulo guardam forte 

correlação com o contexto histórico-social de sua produção, seja o período entre guerras 
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(pesquisa-ação), seja o período da ditadura militar (pedagogia do oprimido), e revelam valores 

concernentes à valorização da liberdade e participação social, e, do mesmo modo, à 

organização coletiva e política como forma de acesso aos direitos. Esses valores são 

retomados nos referenciais teóricos metodológicos sobre o trabalho social com famílias no 

âmbito da Proteção Social Básica no contexto pós PNAS (2004), de maneira que o discurso 

acadêmico acerca dos processos de formulação das ações coletivas no PAIF assume uma 

grande preocupação com o sentido ético e político das práticas. Esses referenciais citados 

apresentam nuances e ênfases em diferentes aspectos da intervenção profissional. Há 

concepções que enfatizam, por exemplo, as condições objetivas de trabalho e de acesso aos 

direitos, e outras que destacam, por outro lado, a discussão sobre os processos de subjetivação 

correlacionados às práticas sociais. Há consenso, contudo, quando se trata de criticar o 

assistencialismo que marcou a história da assistência social no Brasil e o desenvolvimento de 

práticas com a finalidade de promoção da autonomia e participação social. 

3.1 O conceito de ação coletiva nas ciências humanas e sociais 

Ferreira Neto (2011b), com base em Deleuze e Guattari, afirma que a compreensão de 

um conceito exige o conhecimento de qual é o campo problemático que o produziu. Assim, o 

trabalho com um conceito envolve tanto acompanhar o movimento lógico que o mesmo 

comporta, apreendendo suas conexões internas, quanto analisar a relação entre o conceito e o 

campo problemático que o constituiu. É dessa relação conceito/problema que um pensamento 

estabelece sua relevância e as condições para seu uso.  

O conceito de ação coletiva, obviamente, não assume um sentido único nas ciências 

humanas e sociais, nem no discurso dos documentos oficiais ou dos operadores da política8. É 

possível atribuir um sentido à ação coletiva quando se leva em consideração o contexto 

histórico-social e socioinstitucional em que se desenvolve. 

De acordo com o Dicionário de Análise do Discurso, de Charaudeau e Maingueneau 

(2006), a noção de ação é central na área das ciências humanas, mas pode ser considerada de 

maneira diferente segundo as perspectivas psicológica, pragmática, da análise 

“conversacional”, da sociofilosofia de Habermas, da psicologia social da linguagem e da 

linguística do discurso. 

Tomemos como referencial a perspectiva de uma psicologia social da linguagem: “a 

ação humana é considerada desde sempre como atividade social, porque é sempre orientada 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Os operadores da política, nesta tese, são os profissionais que nos concederam entrevista e participaram da 
formulação ou da operacionalização das ações coletivas do PAIF. 
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para uma significação socialmente relevante. Seus fundamentos são interacionais e 

intersubjetivos” (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 26). 

Segundo o Dicionário de Filosofia, de Abbagnano (2012, p. 8), ação é um termo de 

significado muito geral que “denota qualquer operação considerada sob o aspecto do termo, a 

partir do qual a operação tem início ou iniciativa. Nesse significado, a extensão do termo é 

coberta pela categoria aristotélica do fazer, cujo oposto é a categoria do sofrer ou da afeição”. 

E ainda:   
O conceito clássico de ação voltou à tona com a chamada “reabilitação da 
filosofia prática” de H. Arendt, em especial, retomou e atualizou as 
distinções aristotélicas entre práxis e poiésis, distinguindo na “atividade do 
trabalho” o “operar”, e no “agir” as dimensões fundamentais da atividade 
humana. Enquanto o trabalho é a atividade cujo fim é a sobrevivência, e o 
operar coincide com a atividade técnica cujo fim é a produção de 
instrumentos e artefatos, a ação coincide com a atividade “política” (em 
sentido lato), ou seja, com o agir interpessoal que coincide com o âmbito da 
pólis como comunidade de homens livres. O limite da modernidade, segundo 
Arendt, consistiria na insistência no trabalho e na produção, em detrimento 
da atividade humana por excelência, que é a ação (ABBAGNANO, 2012, 
pp. 8-9). 

Ação, portanto, é um termo muito geral que pode ser compreendido como uma 

atividade humana na qual a dimensão da interação e a intersubjetividade são relevantes. Ação 

social, por sua vez, é uma atividade humana na qual, além da interação, são relevantes os 

valores associados aos objetivos da ação. 

O Dicionário Geral de Ciências Humanas, de Thines e Lempereur [19--], apresenta o 

conceito de ação social como toda atividade que manifesta uma atitude organizada e 

finalizada, antecipações e planos, papéis e expectativas em função de grupos de referência e 

realizações simbólicas de objetivos (valores). Nesse dicionário, são apresentadas diferentes 

concepções de ação social, dentre as quais destacam-se aquelas baseadas nos trabalhos de 

Parsons, nos Estados Unidos, e Alain Touraine, na França.  

O teórico norte-americano dos anos 50, Parsons, apud Ghon (1997), concebe ação 

social como toda atividade humana, individual ou coletiva, consciente ou inconsciente, de 

reação biológica ou simbólica (linguagem e pensamento). Essa concepção funcionalista foi 

revisada na década de 90 e deu ensejo a uma nova teoria da ação social, a teoria de 

mobilização de recursos.  
O paradigma norte-americano, na matriz nacionalista, passou a destacar o 
lado positivo dos movimentos, como construtores de inovações culturais e 
fomentadores de mudanças sociais. [...] A teoria comportamentalista-
funcionalista norte-americana passou por uma revisão crítica, dando origem 
a uma nova teoria: a da mobilização de recursos. [...] As mobilizações 
coletivas foram analisadas segundo uma ótica econômica, em que os fatores 
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tidos como objetivos são a organização, os interesses, os recursos, as 
oportunidades e as estratégias (GHON, 1997, pp. 330-331). 

Na Europa, a onda dos chamados novos movimentos sociais, a partir dos anos 1960, 

deu origem a um outro paradigma da ação social que se baseava nas teorias neomarxistas ou 

na teoria dos novos movimentos sociais. Alain Touraine, com seu trabalho Sociologie de la 

action (1965), teorizou sobre os movimentos sociais, sendo um dos autores com maior 

volume de produção a respeito desse tema (GOHN, 1997). Para ele, a ação não pode definir-

se apenas como uma resposta a uma situação social; “ela é acima de tudo criação, inovação, 

atribuição de sentido. Toda ação social está orientada para valores, inserida em formas sociais 

e campos de decisão, emprega modos de expressão simbólicos. Esta concepção tenta 

sintetizar os aspectos objetivo e subjetivo da ação social” (THINES & LEMPEREUR, [19--], 

pp. 26-27). 

A ação social, na perspectiva de Alain Touraine, está orientada para valores, ou 

melhor, emprega modos de expressão simbólicos, formas diferentes de organização social e 

está inserida em campos de decisão. Nesse sentido, ação social pode ser tomada como 

equivalente a movimento social. 

Todo movimento social é formado por agrupamentos humanos, coletivos sociais e 

instituições sociais. O movimento social pode ser associado à ação social, mas difere das 

ações coletivas. Estas, conforme Gohn (1997), podem ser estratégias dos movimentos sociais 

quando se estruturam como um protesto, uma rebelião, uma reunião ou uma assembleia, 

porém as ações coletivas, por si sós, não são movimentos sociais.  

Interesses comuns de um grupo são componentes de um movimento social, todavia, 

não bastam. Esse grupo precisa estar constituído como coletivo social e para tal necessita de 

uma identidade em comum. Ser negro, ser mulher, por exemplo, são atributos que qualificam 

os componentes de um grupo e dão a eles objetivos comuns para a ação. O meio onde ocorre a 

ação também é fundamental para sua definição como movimento social. Trata-se de um 

espaço não institucionalizado, nem na esfera privada nem na pública, e que cria um campo 

político. Movimento social refere-se à ação dos homens na história e envolve um fazer ― 

conjunto de procedimentos, e um pensar ― conjunto de ideias que motiva ou dá fundamento 

à ação. A luta social é um de seus elementos. Diferentemente da luta de classes, é uma luta de 

atores sociais, numa concepção mais ampla e abrangente do que aquela de agentes produtores 

e reprodutores socioeconômicos. A luta de atores sociais pode envolver as questões de raça, 

gênero, dentre outras, o que implica necessariamente uma dimensão subjetiva da ação social 
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relativa aos valores dos grupos sociais, que não se reduzem à macroanálise econômica. 

(GOHN, 1997). 

No final dos anos 1970 e durante toda a década seguinte, os países do terceiro mundo 

emergiram como uma nova fonte de estudos sobre os movimentos sociais. “Apresentando em 

cena novos atores, novas problemáticas e novos cenários sociopolíticos, mulheres, crianças, 

índios, negros e pobres em geral se articularam com clérigos, intelectuais e políticos da 

esquerda para gerar ações coletivas que foram interpretadas como uma nova ‘força da 

periferia’” (GOHN, 1997, p. 333). 
O paradigma latino-americano concentrou-se, em sua quase totalidade, nos 
estudos sobre os movimentos sociais libertários ou emancipatórios (índios, 
negros, mulheres, minorias em geral); nas lutas populares urbanas por bens e 
equipamentos coletivos, ou espaço para moradia urbana (nas associações de 
moradores e nas comunidades de base da Igreja), e nas lutas pela terra, na 
área rural. As teorias que orientaram a produção a respeito foram as dos 
paradigmas europeus, tendo predominância nos anos 70 a vertente marxista e 
nos anos 80 a abordagem dos Novos Movimentos Sociais (GOHN, 1997, p. 
15) 

Para uma revisão sistemática sobre as teorias clássicas da ação coletiva e dos 

movimentos sociais, recomendamos o trabalho de Gohn (1997). Para os objetivos desta tese, 

contudo, destacamos apenas os principais aspectos do paradigma latino-americano para 

compreensão dos movimentos sociais: 

o diversidade de movimentos sociais existentes, cuja diferença centra-se entre os novos 

movimentos sociais (luta pela moradia e equipamentos coletivos em geral) e antigos 

movimentos populares, nos quais imperavam práticas de cunho populista e 

assistenciais; 

o hegemonia dos movimentos populares e luta por direitos sociais básicos e direitos 

econômicos, elementares à sobrevivência; 

o destaque e reconhecimento internacional dos movimentos populares ligados à ala 

progressista da Igreja Católica e à Teologia da Libertação; 

o ideologias, como conjunto de ideias que dão suporte a projetos estratégicos de 

mudança da ordem das coisas na realidade social, no campo das práticas sociais, e que 

são fundantes da própria ideia de movimento social na América Latina; 

o exclusão social, cidadania e direitos que constituem repertórios históricos de certo 

período e vão se consolidando no discurso e nas práticas dos atores sociais em 

movimento. 
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Os movimentos sociais no Brasil, especialmente os populares para educação 

democrática no Nordeste no fim da década de 1950, foram fundamentais para o 

desenvolvimento da pedagogia problematizadora de Paulo Freire. 
Com a emergência de um governo reformista e popular em Pernambuco, o 
Nordeste brasileiro tornou-se um laboratório para o surgimento de novas 
demandas por participação pelo povo em seu próprio desenvolvimento. Dois 
movimentos em particular formaram o contexto para o programa de 
educação popular e alfabetização do qual Freire fazia parte. Um desses era o 
crescimento dos sindicatos rurais ou associações de camponeses conhecidas 
como Ligas Camponesas. Em 1960, a estimativa era de que oitenta mil 
trabalhadores já pertenciam a essas ligas no Nordeste. Entre suas 
reivindicações, além do direito de organizar cooperativas para um programa 
de reforma agrária, estava o direito de voto para analfabetos e analfabetas, 
um direito que à época era negado aos camponeses porque não sabiam ler e 
escrever. O segundo movimento surgiu dos militantes católicos, e incluía o 
Movimento de Educação de Base, ou MEB, e grupos radicais católicos, tais 
como a Ação Popular e a Juventude Universitária Católica, a qual Freire 
tinha pertencido (BELL et al., 2009, p. 28). 

A redemocratização do país foi pauta de reivindicação de muitos movimentos sociais. 

O modelo de seguridade social da CF88 transformou previdência, saúde e assistência social 

em direitos sociais universais, rompendo com a cidadania regulada. Esse modelo 

constitucional, contudo, não foi plenamente implementado e a seguridade social permaneceu 

na pauta de movimentos e lutas sociais universais, conforme assinalou Cotta (2009). 

Embora sejam relevantes as contribuições dos movimentos sociais para o 

desenvolvimento da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, e para a institucionalização da 

assistência social no Brasil, não é possível transpor as teorias dos movimentos sociais como 

ações coletivas para o âmbito do PAIF. Há impasses tanto teóricos quanto políticos que criam 

obstáculos à constituição de movimentos sociais no contexto das políticas públicas. A 

compreensão, todavia, do contexto e do paradigma latino-americano dos movimentos sociais, 

em sua perspectiva histórica e multidisciplinar, pode contribuir para o esclarecimento dos 

sentidos atribuídos às ações coletivas do PAIF. 

Em vista das metas desta pesquisa, gostaríamos de destacar que o conceito de ação 

tem uma dimensão política e intersubjetiva. É o agir interpessoal na comunidade de homens 

livres que visa a determinados fins que estão associados a um conjunto de ideias e valores que 

motiva e dá fundamento à ação. Se bem que não haja uma definição unívoca de ação coletiva 

na área das ciências humanas e sociais, a intersubjetividade e a transformação promovida por 

agentes sociais, em função de realizações simbólicas de objetivos (valores), são elementos-

chave para sua compreensão. 
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Cabe ressaltar ainda que as ações e movimentos sociais latino-americanos tinham em 

pauta a seguridade social e a luta pelos direitos sociais universais, visto que suas dimensões 

estruturais e instrumentais não existiam ainda e, portanto, não havia efetividade do direito.  

	  
	  
3.2 Pesquisa-ação e metodologias participativas no Brasil 
	  

A palavra ação associada à pesquisa foi utilizada pela primeira vez por Kurt Lewin, 

que usou o termo pesquisa-ação para designar uma experimentação na vida real, fora do 

laboratório universitário. De acordo com o Dicionário de Psicossociologia, as pesquisas 

conduzidas na perspectiva da pesquisa-ação estão ligadas a práticas de mudança e 

representam simultaneamente um caminho original de pesquisa e um método de intervenção 

que visa às mudanças individuais e coletivas (BARUS-MICHEL et al., 2005). 

Em seu artigo Pesquisa-ação e problemas de minoria, de 1946, Lewin (1988) indica 

que a pesquisa necessária à prática social é aquela que leva à ação social, no sentido de que 

pesquisas que produzem apenas livros não são o bastante. Em sua concepção, a ação social 

avança numa espiral de fases, cada uma das quais composta de um ciclo de planejamento, 

ação e averiguação de fatos referentes ao resultado da ação. Essa proposta exige de seus 

atores um importante esforço de educação e aprendizagem, à medida que promove interação 

entre conhecimento teórico e contexto social. 

Ao descrever o exemplo de um experimento de mudança de problemas de minoria, o 

autor destaca que a ação, a pesquisa e o treinamento configuram um triângulo que deve se 

manter uno para o benefício de qualquer um de seus ângulos. “O treinamento de grande 

número de cientistas sociais, que estejam preparados para a delicada tarefa de organizar 

equipes produtivas de clínicos constitui uma condição prévia para o progresso da ciência 

social, bem como para a administração social de relações intergrupais” (LEWIN, 1988, p. 

225). 

Mais tarde, entre 1946 e 1949, os chamados Grupos T, ou Grupos de Treinamento 

(Basic Skills Training Groups), produziram experiências em dinâmica de grupo que foram 

métodos de formação e fontes técnicas importantes para a intervenção psicossociológica, para 

as pedagogias ativas e a educação popular. A invenção dos Grupos T deu uma nova dimensão 

à pesquisa-ação e às práticas de consulta e intervenção. 

Ressalte-se como Lewin já discutia a questão dos valores para os quais as ações eram 

dirigidas ou seu significado ético e político, aproximando seu trabalho da perspectiva clínica 
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ao considerar a necessidade de diagnóstico e planejamento da ação, para cada condição 

existente, em determinado local e momento.  

Infelizmente, nada há nas leis e na pesquisa social que constranja o clínico 
no rumo do bem. A Ciência proporciona mais liberdade e poder tanto ao 
médico quanto ao assassino, tanto à democracia quanto ao fascismo. 
Também com respeito a isso, deve o cientista social, reconhecer sua 
responsabilidade (LEWIN, 1988, p. 227).  

Além da dimensão política da ação social prevista na pesquisa-ação, há uma outra, 

subjetiva, relacionada a certos aspectos da conduta e do sentimento do grupo minoritário que 

se faz presente na discussão de Lewin. É preciso realçar, todavia, que em nenhum momento o 

autor se baseia em uma abordagem clínica restrita à psicoterapia individual. Para ele, é 

preciso reconhecer e mudar o status do grupo minoritário na sua relação com a maioria e não 

o de cada indivíduo isoladamente. 
Um dos obstáculos mais sérios ao melhoramento parece ser a notória falta de 
confiança e de amor próprio da maioria dos grupos minoritários. Estes 
tendem a aceitar o julgamento implícito dos que têm status, mesmo quando o 
julgamento se volte contra eles próprios. Há muitas forças que tendem a 
desenvolver nas crianças, nos adolescentes e nos adultos de minorias 
profundos antagonismos contra seu próprio grupo. Segue-se um elevado 
grau de submissão, culpa, emotividade e outras causas e formas de 
comportamento ineficaz. Nenhum indivíduo, nenhum grupo em luta contra si 
mesmo pode viver de maneira normal ou feliz com outros grupos. O cientista 
social deve ter consciência de que é inútil enfrentar este problema 
proporcionando suficiente amor próprio a membros individuais dos grupos 
minoritários. A discriminação que estes indivíduos sentem não se volta 
contra eles como indivíduos, mas como membros do grupo e a questão só 
pode ser tratada elevando-se até o nível normal seu amor próprio, como 
membros do grupo (LEWIN, 1988, p. 228). 
 

A produção de Lewin sobre a pesquisa-ação se deu no período entre as duas guerras 

mundiais, ou seja, uma época na qual as mudanças em prol de maior democracia, participação 

e solidariedade eram desejáveis e significativas. É célebre seu experimento sobre liderança 

democrática, autoritária e laissez-faire, e a maior correlação entre agressividade e liderança 

autoritária ou laissez-faire.  

A liderança democrática liberta a energia criadora e a autonomia construtiva. 
[...] Facilita a comunicação e a repartição dos papeis entre os membros do 
grupo, assim como as tomadas de decisão comuns, regula as tensões de 
ordem emocional e afetiva (BARUS-MICHEL, et al., 2005). 

Em síntese, a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa que visa a transformar a realidade e 

não só conhecê-la. Implica o envolvimento dos participantes no processo de produção de 

conhecimento; eles não são objeto de conhecimento, nem simplesmente alvo da ação, mas 

participantes do processo. Implica também uma análise das pessoas e do grupo em seu 
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contexto, o grupo não sendo uma entidade que pode ser entendida isoladamente. Disso 

conclui-se que a participação e o contexto da ação são essenciais à pesquisa-ação. 

A pesquisa-ação, proposta por Lewin, e a pedagogia problematizadora, de Paulo 

Freire, foram produzidas sob a influência de fenômenos históricos relevantes como a Segunda 

Guerra Mundial e a ditadura militar brasileira, respectivamente. Em sua acepção ética e 

política, portanto, a proposta de Freire e Lewin guardam semelhanças. 

No contexto brasileiro, constituíram-se valores fundamentais da produção de Freire a 

liberdade das pessoas e o direito de elas conseguirem essa liberdade por meio da própria 

emancipação. Sua proposta era de participação popular mediante uma prática educativa que 

visa à mudança social (BELL et al., 2009).  

A pedagogia do oprimido “não é uma seita que se fundamenta na intolerância”, ela se 

justifica na busca da afirmação dos homens como sujeitos de decisão, como seres inacabados 

e inconclusos. É uma pedagogia feita com os oprimidos, que faz da opressão e suas causas 

objeto de reflexão. É uma pedagogia que reconhece o limite imposto pela realidade opressora 

e tem nesse reconhecimento o motor de sua ação libertadora e transformadora (FREIRE, 

1980). 

 No caso específico do Brasil, foi só no fim dos anos 1980, com a abertura política e o 

fim da ditadura militar, que os cidadãos encontraram formas de participar mais ativamente das 

decisões políticas.   

A pedagogia do oprimido e a perspectiva de Paulo Freire influenciaram fortemente a 

pesquisa-ação latino-americana. Nesse horizonte, a educação era entendida como um processo 

de tomada de consciência do sujeito sobre o mundo e sobre si mesmo no mundo, em um 

processo basicamente dialógico (BATISTA, 2003). 

A década de 1980 coincide com o período em que despontam, na psicologia social 

brasileira, as críticas à dependência teórica e à utilização de abordagens teóricas 

metodológicas norte-americanas na compreensão de questões nacionais. Buscava-se uma 

psicologia social crítica e influenciada pelo pensamento marxista. Ainda conforme Batista 

(2003), houve uma grande receptividade para os modelos de intervenção psicossociológica e 

de pesquisa-ação. 

A Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO), fundada em 1979, surgiu 

nesse contexto, com o objetivo de constituir uma psicologia social realmente latina e 

rompendo com aquela positivista, de linha comportamentalista que existia até então. 

Tornaram-se clássicos da psicologia social, de acordo com Batista (2003), os trabalhos de 

Sílvia Lane (2006) sobre a interação social e o papel dos grupos na compreensão das relações 
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entre sujeito e sociedade; a obra de Ciampa (1994), que demonstra como a identidade se 

constitui de grupos sociais aos quais pertencemos; e os estudos sobre exclusão social e 

sofrimento ético político de Sawaia (2001). Destacam-se ainda os nomes de Maria Elizabeth 

Bonfim, Marília da Mata Machado e Regina Helena Freitas Campos, que faziam parte do 

Setor de Psicologia Social, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e que se 

engajaram na criação da ABRAPSO. 

Em Minas Gerais, devemos evidenciar também as contribuições produzidas no 

Laboratório de Grupos, da UFMG, coordenado pela professora Lúcia Afonso, responsável por 

uma série de pesquisas-intervenções que resultaram na sistematização das “oficinas como 

método de intervenção psicossocial” (AFONSO, 2000; 2006; 2010; 2012). E o trabalho do 

professor Wiliam Castilho Pereira, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC 

Minas), sobre intervenções comunitárias (PEREIRA, 2001)9.  

As práticas relacionadas à pedagogia do oprimido (FREIRE, 1980), à pesquisa-ação 

(LEWIN, 1988), à psicologia comunitária (PEREIRA, 2001) e às oficinas em dinâmica de 

grupo como método de intervenção psicossocial (AFONSO, 2000) são metodologias 

participativas que tomam os pequenos grupos como estruturas sociais intermediárias, nas 

quais as relações pessoa/sociedade são mais facilmente observáveis (do ponto de vista 

metodológico) e como meios de ação que se encontram na base da construção da sociedade e 

dos processos de subjetivação. Daí a relevância dos pequenos grupos nas propostas de 

intervenção profissional no contexto das políticas públicas, especialmente do SUAS. 

Se, de um lado, a intersubjetividade e a transformação promovida por agentes sociais 

constituem os elementos-chave para compreensão da ação social, o estudo das ações coletivas 

pode ser associado a comunidades, multidões ou pequenos grupos de interação face a face. 

Em nosso trabalho, tendo em vista o que está previsto nas orientações sobre o trabalho social 

com famílias, interessa-nos a análise dos pequenos grupos e comunidades. 

3.3 Grupos e comunidades 
 

O conceito de grupo para as ciências humanas é tomado muitas vezes como um 

conjunto de pessoas que interagem umas com as outras. O núcleo dessa noção é a interação e, 

portanto, muitos dos estudos sobre os chamados pequenos grupos ocorreram no âmbito da 

psicologia social (THINES & LEMPEREUR, [19--]). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	   Cabe mencionar que, dentre outros, ambos foram referência obrigatória no último concurso público para 
analistas de políticas públicas da assistência social na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, setor onde se 
desenvolveu esta pesquisa. 	  
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Os primeiros estudos sobre grupos humanos foram produzidos no fim do século XIX e 

centravam-se na polêmica entre o sociologismo de Émile Durkheim e o psicologismo de 

Gustav Le Bon e Gabriel Tarde. Foram denominados estudos sobre a psicologia das massas 

ou das multidões. Já aqueles sobre pequenos grupos, por sua vez, tiveram início em torno de 

1930, com os trabalhos de Moreno sobre o teatro da espontaneidade e o psicodrama, e os de 

Kurt Lewin sobre os problemas de dinâmica de grupo. Também no contexto da Segunda 

Guerra Mundial, destaca-se a experiência com grupos do psicanalista inglês Bion, como bem 

nos explicam Borges et al. (2011).  

O período entre guerras, como dito anteriormente, é relevante para a contextualização 

de algumas teorias sobre grupos e a compreensão de seu aspecto epistemológico (forte 

articulação entre teoria e prática) e ético político (promoção da autonomia e participação 

como forma de consolidação da democracia). As principais teorias de grupo na América 

Latina foram desenvolvidas em situação semelhante, no período dos governos ditatoriais.  

 O principal expoente da produção sobre grupos latino-americanos é o médico e 

psicanalista Enrique Pichon-Rivére, que teorizou sobre os grupos operativos. Sua experiência 

chegou ao Brasil na bagagem de psicanalistas exilados da Argentina. O grupo operativo é 

definido, então, como espaço de tomada de consciência, “desalienação” e transformação. 

Cabe destacar também a formulação de análise e intervenção grupal fundamentada no 

materialismo histórico dialético que irrompe em um cenário de mobilização popular contra o 

regime ditatorial, em especial os trabalhos de Sílvia Lane, no Brasil, e Ignácio Martin Baró, 

em El Salvador (BORGES et al., 2011). 

O conceito de grupo é central na pesquisa-ação e na proposta pedagógica de Paulo 

Freire, particularmente por seu caráter de mediação entre o indivíduo e a sociedade, e por 

permitir o incremento de ações que visam a mudanças, no sentido de consolidação da 

democracia. Cabe mencionar que o grupo, por si só, não garante uma ação emancipatória, mas 

que assumiu esse caráter na pesquisa-ação e na pedagogia do oprimido principalmente pelo 

contexto histórico de sua produção e desenvolvimento. 

Enquanto o núcleo da noção de grupos é a interação, o de comunidade é a 

unanimidade no nível dos valores. Numa comunidade há relações de interdependência vividas 

de um modo profundamente afetivo, com uma forte coesão em relação às agressões do 

exterior, mas também grandes entraves para resolução de conflitos internos (THINES & 

LEMPEREUR, [19--]). 
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A filósofa Agnes Heller discute, em seu livro O cotidiano e a história, a conexão entre 

indivíduo e comunidade, e apresenta como núcleo do conceito de comunidade a noção de 

valores. 
A comunidade é uma unidade estruturada, organizada, de grupos, dispondo 
de uma hierarquia homogênea de valores e à qual o indivíduo pertence 
necessariamente; essa necessidade pode decorrer do fato de se “estar 
lançado” nela ao nascer, caso em que a comunidade promove posteriormente 
a formação da individualidade, ou de uma escolha relativamente autônoma 
do indivíduo já desenvolvido (HELLER, 2000, pp. 70-71). 
 

A contraposição entre comunidade e indivíduo, para Heller (2000, p. 73) surgiu como 

consequência da separação entre o pertencimento a uma classe e o pertencimento a uma 

comunidade, “na qual o indivíduo passou a estar submetido enquanto tal às leis do movimento 

das classes, na qual o homem converteu-se em ser social não necessariamente comunitário”. 

Esse processo acarretou uma alteração básica na hierarquia moral dos valores e na 

relação do indivíduo com essa hierarquia. Nas comunidades naturais, imperava uma ordem 

fixa de valores. Na Antiguidade, por exemplo, eram virtudes fundamentais a coragem, a 

temperança e a justiça. 
O desenvolvimento da autonomia do indivíduo era medido por sua 
capacidade de avaliar individualmente o caso singular oferecido ao seu 
julgamento, bem como aplicar segundo sua individualidade os valores dados 
a cada correta situação de escolha. A explicitação da sociedade burguesa 
acarretou também a dissolução das hierarquias axiológicas, fixas, inclusive 
das comunidades naturais. A partir de então, a tarefa do indivíduo não 
consiste apenas em aplicar uma hierarquia de valores já dada a cada ação 
concreta (embora isso também seja imprescindível), mas igualmente em 
escolher os valores e construir sua própria hierarquia valorativa no interior 
de certos limites, mais ou menos amplos. Assim, com a escolha dos valores, 
aumentam de modo particular as possibilidades da individualidade 
(HELLER, 2000, pp. 75-76). 
 

O argumento de que as escolhas de valores — e, portanto, a escolha de uma 

comunidade —  aumenta as possibilidades da individualidade é o que a autora desenvolve em 

seu texto, para concluir que o pertencimento a uma comunidade não é um fato obrigatório; 

quando se chega a pertencer a uma, trata-se de uma comunidade construída e livremente 

escolhida. Ela parte do reconhecimento de que fenômenos históricos, como o fascismo, e 

fenômenos contemporâneos de manipulação das massas recolocaram a questão: qual 

comunidade deve o homem escolher? 

Para responder a isso, Heller (2000, p. 78) apresenta o conceito de valor. O valor 

objetivo, ou seja, aquele independente da avaliação humana é “o conjunto de todas as 

relações, produtos, ações, ideias, etc. sociais que promovem o desenvolvimento da essência 
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humana no estágio histórico tomado em consideração”. Como essência humana, Heller 

compreende as qualidades essenciais que já estão dadas no processo de hominização. 
São de valor positivo as relações, os produtos, as ações, as ideias sociais que 
fornecem aos homens maiores possibilidades de objetivação [atividades de 
trabalho], que integram a sua socialidade, que configuram mais 
universalmente sua consciência e que aumentam sua liberdade social. 
Consideramos tudo aquilo que impede ou obstaculiza esses processos como 
negativo, ainda que a maior parte da sociedade empreste-lhe valor positivo 
(HELLER, 2000, p. 78). 
 

 Considerando que as comunidades organizadas, tendo em vista determinados fins 

históricos, solicitam, sobretudo, determinadas capacidades dos indivíduos e que a coerência 

entre as metas da comunidade e as capacidades do indivíduo permitem maiores possibilidades 

de desenvolvimento de sua individualidade, a filósofa argumenta que o valor axiológico 

objetivo (aquele que promove o desenvolvimento da essência humana) e a intenção de 

explicitar, na comunidade e por meio dela, a própria individualidade são os dois motivos que 

podem estar na base da escolha da comunidade. Ela acrescenta que  
o primeiro motivo [valor objetivo] tem sempre primazia com relação ao 
segundo. Essa primazia não é um mero postulado, não se situa na categoria 
do “dever ser”, mas provém da essência própria da individualidade. [...] A 
distância é essencial à individualidade: distância com relação à própria 
particularidade [subjetividade] e, ao mesmo tempo, com relação à própria 
integração [ao que é humano-genérico] (HELLER, 2000, p. 80). 
 

O conceito de comunidade defendido pela autora apresenta duas dimensões que já 

foram destacadas em nossa revisão sobre a pesquisa-ação e a pedagogia problematizadora: a 

necessária relação entre subjetividade e coletividade e a dimensão dos valores para os quais as 

ações são dirigidas. 

No Brasil, o termo comunidade aparece como referencial analítico nos anos 1970, 

quando um ramo da psicologia social se autoqualificou de psicologia comunitária, para 

apresentar-se como ciência comprometida, especialmente, com os excluídos da cidadania 

(SAWAIA, 2001).  

Existiram, contudo, em nosso país, duas concepções de psicologia comunitária que se 

diferenciam essencialmente pela noção de mudança social que propõem. Na concepção mais 

ligada à tradição norte-americana, o conceito de mudança está relacionado “à modernização 

dos setores atrasados e pobres, visando sua adaptação ao capitalismo avançado”. A psicologia 

comunitária propriamente latino-americana, por seu turno, concebe a mudança como 

“transformação de uma sociedade exploradora e, portanto, como revolução socialista ou 

cidadã” (SAWAIA, 2001, p. 47).  



54	  
	  

Nessa vertente latino-americana, as primeiras experiências práticas com a psicologia 

comunitária se deram no ambiente da educação popular e da medicina psiquiátrica 

comunitária, sob orientação e proteção do Estado, por meio de políticas desenvolvimentistas 

propagadas por organismos internacionais. 
Comunidade era entendida como unidade consensual, sujeito único e 
homogêneo, lugar de gerenciamento de conflito e de mudanças de atitude. 
Sua prática visava a união de esforços entre o povo e autoridade 
governamental para melhorar as condições de vida de comunidades e, 
através delas, integrar a sociedade nacional, construindo a prosperidade do 
país. E sua delimitação era espacial/geográfica (SAWAIA, 2001, p. 45). 
 

Comunidade pode ser compreendida também como um agrupamento de pessoas que 

vive em uma determinada área geográfica ou território (rural ou urbano). Não é o espaço de 

uma “comum unidade”, mas da diversidade socioeconômica, política, cultural e ideológica, na 

visão de Pereira, (2001). 

Os grupos podem ser formados por casualidade, objetivos, interesses e atividades 

comuns. Um indivíduo pode pertencer a vários grupos. Há atividades e interesses importantes 

e outros que são secundários, o que implica que há uma certa hierarquização entre os grupos.  

Na comunidade não há uma hierarquização desse tipo. Ela é uma unidade estruturada, 

organizada, formada por grupos, dispondo de um conjunto de valores. Implica alta integração 

social. Integração dentro da diferenciação (HELLER, 2000). 

Uma comunidade, portanto, é diferente de um grupo, embora seja constituída de vários 

deles. Assim, uma ação coletiva que envolva pequenos grupos ou uma ação coletiva que 

envolva a comunidade compreenderá processos também diferentes, conquanto possam 

assumir finalidades semelhantes. 

Os processos grupais são atravessados tanto por fatores internos quanto por externos 

que não podem ser compreendidos isoladamente. Dentre os processos que constituem a 

dinâmica interna dos grupos, destacam-se os de afiliação, pertencimento e constituição da 

identidade, ao lado dos processos de desfiliação, estranhamento e exclusão; os de cooperação 

e competição; os de comunicação e aprendizagem, bem como os entraves à sua concretização; 

e os processos de coesão e de dispersão. Os fatores externos que guardam relação com a 

dinâmica dos grupos referem-se à conjuntura histórico-social e à institucional em que se 

realizam, isto é, às políticas públicas e ao plano de ação que as orienta (AFONSO, 2000; 

2010). 

Os processos comunitários, por sua vez, implicam uma familiarização ou inserção na 

comunidade; aproximação de informantes-chave ou lideranças; observação, diálogo e 
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participação em reuniões e associações; problematização da realidade com propostas de ação, 

avaliação e revisão (PEREIRA, 2001). 

O que se ressalta aqui é que comunidade é mais que uma categoria científica analítica, 

“é uma categoria orientadora da ação e da reflexão e seu conteúdo é extremamente sensível ao 

contexto social em que se insere” (SAWAIA, 2001, p. 50). 

Uma revisão da Psicologia Comunitária no Brasil não pode ser feita fora do 
contexto econômico e político do Brasil e da América Latina. Sem dúvida, o 
golpe militar de 1964 tem muito a ver com o seu surgimento, pois se num 
primeiro momento (1968-75) vivemos um período de extrema repressão e 
violência, quando uma reunião de cinco pessoas já era considerada 
subversão, ele fez com que, individualmente, os profissionais de psicologia 
se questionassem sobre a atuação junto à maioria da população e qual seria o 
seu papel na conscientização e organização (LANE, 1996). 

 

As metodologias participativas, especificamente a pesquisa-ação, a pedagogia do 

oprimido e a psicologia comunitária no Brasil, se desenvolveram no contexto de lutas e 

movimentos populares que tinham em pauta a superação da exclusão social e a promoção da 

cidadania. O cerne dessas propostas é uma mudança cultural de valores associados à 

consolidação da democracia e ao fomento da participação popular. 

A formação de psicólogos, todavia, tem enfatizado o trabalho com grupos como uma 

especialidade teórica, técnica e profissional, de modo que grupos de amigos, familiares, 

políticos e profissionais não são considerados parte da experiência grupal. O trabalho com 

grupos pode se configurar, assim, como monopólio de exercício de dominação teórica e 

técnica, no qual os profissionais são tomados como meros consumidores de técnicas grupais 

(RODRIGUES, 2004).  

A comunidade, por seu lado, é muitas vezes tomada como sinônimo de periferia, isto 

é, de um espaço geográfico habitado por pessoas pobres e excluídas dos direitos sociais. 

Nesse sentido, ela pode se aproximar da noção de espaço geográfico como instância social, a 

saber, como categoria de análise social. 

Milton Santos (1997), citado por Faria e Bortolozzi (2009), compreende o espaço 

como processo e produto das relações sociais resultantes de ações e técnicas, isto é, de um 

conjunto de meios instrumentais com os quais os homens produzem a vida e criam o seu 

espaço.  

O território, por sua vez, é uma totalidade dinâmica, produto das sobredeterminações 

históricas e o uso do território, e não o território em si, é que faz dele o objeto de análise 

social. O uso do território se dá pela dinâmica dos lugares. Lugar como espaço geográfico é o 

espaço do acontecer solidário, que define usos e gera valores culturais, econômicos e sociais. 
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Lugar como espaço da existência e da coexistência, no qual há possiblidade real e efetiva de 

comunicação e construção política (SANTOS, 2005). 

Na própria PNAS (2004) é possível notar uma intertextualidade explícita com o 

discurso acadêmico, especialmente com os trabalhos de Milton Santos sobre território, na 

discussão acerca da descentralização político-administrativa. 

Importantes conceitos no campo da descentralização foram incorporados a 
partir da leitura territorial como expressão do conjunto de relações, 
condições e acessos inaugurados pelas análises de Milton Santos, que 
interpreta a cidade com significado vivo a partir dos “atores que dele se 
utilizam”. Dirce Koga afirma que os direcionamentos das políticas públicas 
estão intrinsecamente vinculados à própria qualidade de vida dos cidadãos. É 
no embate relacional da política pública entre governo e sociedade que se 
dará a ratificação ou o combate ao processo de exclusão social em curso. 
Pensar na política pública a partir do território exige também um exercício 
de revista à história, ao cotidiano, ao universo cultural da população que vive 
neste território (PNAS, 2004). 
 

Dois outros autores consideram o conceito de território estratégico na assistência 

social. Mais do que uma lógica político-administrativa, os territórios devem ser tomados 

como espaços de vida, de produção e desenvolvimento de capacidades coletivas: 

A dimensão territorial deve fortalecer a lógica de proteção social, 
enquanto direito de cidadania, voltada para a prevenção de 
vulnerabilidades e riscos sociais, de modo a fortalecer vínculos sociais 
e a capacidade de participação política, para além de uma localização 
ou proximidade do CRAS, apenas. (NASCIMENTO & MELLAZZO, 
2013, p. 85). 
 

 Esta revisão teórica dos conceitos de ação coletiva, pesquisa-ação, grupos e 

comunidade nos permitiu compreender melhor as conexões internas relacionadas à definição 

de ação coletiva e o campo problemático que a constituiu.  

A ação coletiva tem na intersubjetividade e na transformação promovida por agentes 

sociais, em função de realizações simbólicas de objetivos (valores), seu principal caráter. Essa 

característica, todavia, assume nuances diferentes quando conectada ao trabalho com 

pequenos grupos, grandes grupos, comunidades ou territórios.  

No contexto brasileiro, as ações coletivas podem ser associadas a metodologias 

participativas (pesquisa-ação, pedagogia do oprimido, psicologia comunitária, entre outras) 

que se desenvolveram no seio de movimentos populares, cujos valores ou realizações 

simbólicas almejadas estavam ligados à promoção da cidadania por meio da participação 

social. No discurso acadêmico, há também, entretanto, perspectivas que tomam a ação 

coletiva como o manejo de pequenos grupos, como especialidade teórica e técnica, mais 

focada no uso de técnicas grupais. 
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Na discussão acerca das metodologias de trabalho social com famílias no âmbito da 

proteção social básica, que apresentaremos a seguir, destacam-se as perspectivas associadas à 

promoção da cidadania mediante práticas socioeducativas e de fomento à autonomia e 

participação. 

 
 
3.4 Metodologias de trabalho social com famílias na Proteção Social Básica 

 

A revisão da literatura sobre as metodologias de trabalho social com famílias ― 

muitas vezes denominadas de ações socioeducativas ou acompanhamento psicossocial ou 

intervenção psicossocial ―  nos indicou que a produção nessa área pode assumir um caráter 

meramente técnico, prescritivo e regulador das ações ou, ainda, um caráter ético político que 

tem na autonomia e na participação social as finalidades das ações na Política de Assistência 

Social.  

Afonso (2010), em revisão da mesma literatura no campo da Assistência Social, 

buscou identificar a coerência entre as abordagens metodológicas relatadas e os princípios das 

matricialidades sociofamiliares e territorialização na superação das vulnerabilidades sociais, 

bem como o nexo dessas metodologias com o objetivo do PAIF de fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária. A pesquisa bibliográfica incluiu livros, artigos e trabalhos 

acadêmicos completos (teses, monografias, dissertações), além de resumos publicados em 

anais de congressos no período de 2000 a 2009. A grande maioria dos textos encontrados 

apresenta uma discussão teórica contendo análises críticas ou proposições gerais para a 

prática, sem relatos de experiências que analisam ações já realizadas.  

A autora destaca cinco formas de compreender família e proteção social. Em quatro 

delas é apresentada a adesão aos princípios de matricialidade sociofamiliar e de 

responsabilidade do Estado, sendo que, em apenas uma, esses princípios foram mostrados de 

maneira diferente daquela prevista pela PNAS (2004): 

1. ênfase no apoio socioassistencial e crítica sobre a possibilidade de desenvolvimento de 

ações socioeducativas para superação das vulnerabilidades em contextos nos quais a 

rede de atendimento e organização dos serviços é precária; 

2. limitação das ações com famílias a atividades de capacitação para o mercado e/ou 

geração de renda, muitas vezes limitando-se a uma “oficina” na qual um grupo de 

mulheres desenvolve uma habilidade técnica relacionada ao artesanato, por exemplo; 
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3. limitação da descrição a intervenções realizadas no âmbito socioeducativo, com 

privilégio do processo subjetivo das famílias, ou seja, atribuindo uma importância 

excessiva à mudança de atitudes, representações e interações  da família na superação 

de vulnerabilidades;  

4. discussão sobre as limitações das ações socioeducativas em função da precariedade da 

rede de serviços, e também o seu papel na promoção do protagonismo e potencial para 

resolução de questões relevantes para as famílias e territórios atendidos. Enfatiza-se a 

importância de fortalecimento do sistema de proteção social em todas as suas 

dimensões, a existência de articulação intersetorial e de planejamento de ações no 

município, evitando a fragmentação de ações;  

5. observação de posturas que confundem os princípios de matricialidade sociofamiliar e 

de responsabilidade do Estado com reprodução de práticas assistencialistas e ações 

fragmentadas (AFONSO, 2010). 

A intersetorialidade e a produção em rede também são amplamente reconhecidas 

como essenciais ao trabalho social com famílias para a promoção da proteção social, porém, 

há dificuldades na construção de práticas condizentes com as diretrizes. Essas ações 

dependem não apenas de iniciativa e conhecimento do técnico, mas também da articulação 

com as políticas no município. São também pouco explorados nos textos a contextualização 

das ações no território e o conhecimento da realidade local, que raramente inclui diagnóstico 

ou planejamento participativo com a população referenciada, ainda de acordo com Afonso 

(2010). 

Continuando, em sua revisão das metodologias ela sugere que um fator importante 

para que as mudanças sejam mais consistentes seria o funcionamento mais articulado e 

eficiente da rede de serviços, permitindo a sustentabilidade do trabalho de promoção da 

cidadania ativa nas famílias. Nesse sentido, “o trabalho com a demanda precisa ir além 

(embora inclua) do trabalho socioeducativo com as famílias, da ‘escuta’ de elementos 

relacionados à dinâmica familiar e incluir as demandas relacionadas à rede de serviços, à 

sociedade e ao Estado” (AFONSO, 2010, p. 156). Isso implicaria planejamento no contexto 

socioinstitucional e articulação de rede, bem como a participação do usuário e possibilidades 

de vislumbrar as consequências e resultados dessa participação.  

O SUAS busca um modelo de proteção social no qual são combinados benefícios 

assistenciais, transferência condicionada de renda e serviços socioassistenciais de proteção 

básica e especial. Para a sua implementação, dentre as diferentes dimensões e passos 
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necessários, está o desenvolvimento de metodologias de trabalho com famílias e com o 

território de ação, visando ao fortalecimento de laços familiares e comunitários. Embora no 

modelo brasileiro exista uma opção metodológica para o trabalho com grupos e formas 

coletivas, não há ainda um conhecimento sistematizado sobre como as metodologias, nos 

programas de proteção social, podem contribuir para a criação de capital social 

(MAGALHÃES, 2009, apud AFONSO, 2010). 

Ao incluirmos em nossa revisão, prioritariamente, as produções acadêmicas 

disponíveis no período de 2005 a 2015, de psicólogos e assistentes sociais, observamos que o 

caráter das publicações, dispersas por todas as regiões do Brasil, com poucos relatos de 

experiência sobre o trabalho social com famílias e muitas proposições gerais para a prática, 

permanece semelhante ao que foi apresentado por Afonso em 2010. 

As pesquisas que selecionamos para compor esta revisão baseiam-se, em grande parte, 

em experiências locais sobre a atuação do psicólogo no SUAS. Dentre elas, podemos citar a 

inserção dos psicólogos nos CRAS do Ceará (XIMENES et al., 2009); do Rio Grande do 

Norte (MACEDO & DIMENSTEIN, 2009); de Minas Gerais (ANDRADE & ROMAGNOLI, 

2010), e de Campinas, SP (SENRA & GUZZO, 2012). Essas experiências, de certa forma, 

reconhecem e prescrevem que a atuação dos profissionais de psicologia não deve ser pautada 

pelos procedimentos psicoterapêuticos nem na forma de atendimentos individuais.  

Macedo e Dimenstein (2009), Senra e Guzzo (2012) e Raichelis (2010) discutem ainda 

a relevância do posicionamento ético político dos profissionais para atuação no campo da 

assistência social. Posicionamento que está relacionado ao sentido que as ações 

socioassistenciais devem assumir, de promoção da autonomia e participação social na 

Proteção Social Básica. Essa perspectiva é apresentada de forma mais sistemática nos artigos 

das assistentes sociais e psicólogas Teixeira, 2010; Lima e Carloto, 2009; Afonso et. al., 

2011, 2012, 2013; Afonso e Fadul, 2015, que se fundamentam em referenciais teóricos 

metodológicos de diferentes práxis emancipatórias (pedagogia problematizadora e 

intervenção psicossocial).  

Resumindo, os artigos discutem a atuação do psicólogo no CRAS, o posicionamento 

ético político dos profissionais e a autonomia e a participação social como finalidades das 

metodologias de trabalho social com famílias. Dessa forma, o discurso acadêmico reafirma o 

discurso normativo da política e propõe uma direcionalidade também política para as práticas 

profissionais no âmbito da assistência social. 

Ximenes et al. (2009, p. 688) apontam para as contribuições da psicologia comunitária 

para atuação no SUAS, especialmente para “o desenvolvimento de trabalhos grupais que 
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primem pelo fortalecimento da convivência familiar e comunitária”. Elas ressaltam que a 

proteção social exige uma maior aproximação do cotidiano da vida das pessoas e atuação em 

seu contexto comunitário. Nesse aspecto, 
o deslocamento do psicólogo dos espaços tradicionais para as vicissitudes 
existentes em espaços de convivência comunitária não se justifica, então, 
pela extensão do serviço psicológico, nos seus moldes tradicionais, a 
parcelas socioeconomicamente desfavorecidas da população; explica-se, 
sim, pela premissa segundo a qual as comunidades possuem uma gama de 
redes interativas que perpassam ― junto com outros vetores ― a complexa 
construção de pessoas e grupos que ali vivem, podendo, assim, servir de base 
para que a práxis psicológica se constitua de modo diametralmente oposto a 
vieses psicologizantes (XIMENES et al., 2009, p. 692). 

Silva e Corgozinho (2011) também buscaram relacionar a psicologia ao SUAS/CRAS 

por meio de conceitos da Psicologia Social Comunitária, apontando um modelo de atuação 

que visasse à autonomia dos sujeitos. Para elas, a inserção do psicólogo na comunidade deve 

se efetivar tal qual uma pesquisa participante, na qual o pesquisador e o grupo trabalham 

juntos, buscando definir ações prioritárias. Estas serão o projeto do grupo para o momento, 

que deverá assumir as atividades com responsabilidade compartilhada com o profissional que, 

paulatinamente, deverá fomentar a independência ou a autonomia do grupo. 

O desenvolvimento de ações no espaço comunitário, contudo, não implica 

necessariamente ampliação dos vínculos sociais nem, tão pouco, delineamentos 

transformadores. As ações profissionais podem se afiliar a diferentes matizes conceituais e 

políticos, numa perspectiva assistencialista, tecnicista ou comunitária libertadora. 
Na primeira, a relação entre o agente externo ― nesse caso, o psicólogo ― e 
a comunidade é “paternalista, distanciada e não favorece o processo de 
análise e reflexão”. Tal prática se limita à satisfação de necessidades 
imediatas e favorece a dependência e a submissão da comunidade. Na 
atuação tecnicista, há uma relação hierárquica entre o saber do profissional e 
os erigidos localmente, o que torna a despotencializar práxis emancipatórias. 
Finalmente, o tipo de atuação comunitário-libertador baseia-se na construção 
compartilhada de conhecimentos de maneira dialógica e colaborativa, na 
qual se destaca a problematização de saberes e de relações de poder 
alinhavados e, por vezes, naturalizados no cotidiano (XIMENES et al., 2009, 
p. 692). 
 

A atividade comunitária, com atuação dos profissionais na perspectiva comunitária 

libertadora, assim, poderia contribuir para a ampliação e o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários, bem como para o planejamento, em conjunto com as famílias, de 

estratégias para a superação das vulnerabilidades sociais conforme preconiza a PNAS (2004), 

segundo as autoras. 

Elas argumentam que a psicologia social comunitária, sob aquela perspectiva, poderia 
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se constituir em uma metodologia participativa coerente com a visão de proteção social, que 

se propõe a superar a exclusão social e a promover a participação. De acordo com Cotta 

(2009), com um significado de proteção social associado ao paradigma do desenvolvimento 

social. 

Embora não faça uma associação direta com a atuação na área da assistência social, 

Afonso (2011) indica os sentidos que podem assumir uma intervenção psicossocial de forma 

semelhante ao que foi apresentado por Ximenes et al. (2009). A autora se apoia no texto 

clássico de Jean Maisonneuve, de 1977, ao assinalar que a intervenção psicossocial pode ser 

classificada como autoritária (ou tecnocrática), quando os especialistas determinam o tipo de 

mudança social necessária, à revelia dos sujeitos nela envolvidos; demiúrgica (ou populista), 

quando eles se limitam a responder às demandas feitas pelo grupo, e democrática (ou 

maiêutica), quando os especialistas buscam estabelecer uma relação menos hierarquizada e, 

numa proposta reflexiva com os sujeitos envolvidos, visam à elaboração das demandas, dos 

sentidos e dos projetos de mudança. 

Assim, tanto Afonso (2011) quanto Ximenes et al. (2009) demonstram que há uma 

dimensão ética e política no trabalho com grupos e comunidades que se refere à postura do 

profissional na relação com os participantes ou usuários dos serviços, mas também às 

condições socioinstitucionais para implementação das ações.  

 Afonso (2011, p. 447) ainda esclarece, com base em Machado (2004), que o principal 

objetivo da intervenção psicossocial não é a realização de um projeto pré-definido 

tecnicamente, mas o desenvolvimento da autonomia dos participantes nele envolvidos. “Não 

se trata de definir qual é a ‘mudança certa’ para um dado grupo social e sim de construir com 

ele as possibilidades de transformação que ampliam e desenvolvem sua autonomia”.  

 No discurso acadêmico, temos que a participação social e o desenvolvimento da 

autonomia, numa perspectiva emancipatória, configuram o sentido ético político da 

intervenção social. 

 Ximenes et al. (2009) designam alguns eixos que poderiam orientar as atividades 

comunitárias: familiarização com o contexto comunitário; identificação, em conjunto com os 

usuários, das necessidades e potencialidades, com aportes participativos (conforme Montero, 

2006; e Góis, 1994, citados pelas autoras) e realização no cotidiano do trabalho de entrevistas 

individuais e/ou coletivas; visitas domiciliares; participação em atividades da comunidade; 

registros em diários de campo; conhecimento da história do lugar por meio de conversas 

informais com os moradores; contato com lideranças; levantamento de produções locais, 

além, claro, dos acompanhamentos de grupos.  
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 Se bem que não tenha sido mencionado pelas autoras, as atividades comunitárias 

podem ser tomadas como formas de interrogar a constituição do território e de analisar o seu 

uso com vistas à promoção da intervenção social. Entretanto, elas destacam que há tensões 

entre a psicologia comunitária e o diálogo com a Proteção Social Básica, especialmente 

quando consideramos que esta última é um campo muito mais amplo que a outra, e que a 

suplantação de práticas tutelares por práticas que promovam direitos encontra ainda entraves 

culturais.  

Como uma nova prática social na assistência social, as atividades desenvolvidas no 

plano comunitário mobilizam uma correlação de forças que é muito diferente daquelas que 

perpassa a saúde, por exemplo: a legitimidade da atuação do psicólogo em outros contextos 

que não apenas o da clínica tradicional, a superação da tutela e do assistencialismo, entre 

outras marcas que impregnam o tecido histórico social da assistência social no Brasil.  

Ximenes et al. (2009) ainda apontam que a crescente ampliação do campo de atividade 

dos psicólogos nas políticas públicas ocorreu sob inseguras condições de trabalho, que vão 

desde a fragilização de vínculos empregatícios até a precariedade das instalações físicas. 

Oliveira et. al. (2011) indicam também a necessidade de avanços na consolidação do sistema 

de garantia de direitos e a superação das condições instáveis de trabalho relacionadas ao tipo 

de contrato profissional, infraestrutura disponível para o trabalho e formação deficitária dos 

profissionais. Cruz e Schiefferdecker (2011) também ressaltam que há uma correlação muito 

estreita entre assistência social e proteção social, e o risco de que seja atribuído à primeira 

toda a responsabilidade sobre a proteção, o que é reforçado pela inexistência das redes de 

serviços de proteção social ou do sistema de garantia de direitos articulado nos municípios. 

Mesmo que a psicologia comunitária seja apontada como um dos referenciais 

possíveis de atuação profissional para psicólogos que trabalham no campo da assistência 

social, as pesquisas de Fontenele (2008) e Nery (2009), referidas por Oliveira et. al. (2011), 

mostram que os profissionais continuam repetindo os modelos de atuação tradicionais, 

embora reconheçam que os atendimentos psicoterápicos não deveriam ser realizados no 

CRAS. 

Portanto, o discurso acadêmico nos aponta os limites e as possibilidades do uso de 

metodologias participativas na condução de ações para grupos e comunidades no âmbito da 

Proteção Social Básica, com destaque para o aspecto ético político emancipatório que eles 

devem assumir, e de promoção da autonomia e participação social. Os principais desafios 

apresentados nas discussões acerca da atuação do psicólogo na política de assistência social 

foram as precárias condições de trabalho, a formação inadequada, a inexistência da rede de 
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serviços de proteção social que dê sustentabilidade às práticas, e a prevalência de modelos de 

atuação tradicionais, individuais e psicoterápicos. 

Com o objetivo de oferecer parâmetros para a atuação profissional dos psicólogos e 

assistentes sociais na PNAS (2004), os Conselhos Federais de Psicologia e de Serviço Social 

produziram documentos, em conjunto e individualmente, que orientam quanto aos princípios 

da intervenção profissional. Há, portanto, um discurso normativo para a prática profissional 

de psicólogos e assistentes sociais.  

O documento produzido pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2011) 

apresenta os parâmetros para atuação dos assistentes sociais na Política Nacional de 

Assistência Social, e as dimensões da intervenção profissional são assim caracterizadas: 

1. abordagens individuais, familiares ou grupais na perspectiva de atendimento às 

necessidades básicas e acesso aos direitos, o que implica potencialização para o 

alcance dos fins;   

2. intervenção coletiva nos movimentos sociais pelo prisma da socialização da 

informação, mobilização e organização popular, visando ao fortalecimento da classe 

trabalhadora;  

3. intervenção profissional voltada para inserção nos espaços democráticos de controle 

social e construção de estratégias para fomentar a participação, reivindicação e defesa 

de direitos pelos usuários, trabalhadores nos conselhos, conferências e fóruns; 

4. consolidação da gestão democrática e participativa;  

5. realização sistemática de estudos e pesquisas que possam alimentar o processo de 

formulação e implementação da política;  

6. dimensão pedagógica interpretativa e socializadora de informações e saberes no 

campo dos direitos;   

7. perspectiva do trabalho interdisciplinar que impõe aos profissionais a realização de 

reuniões de planejamento em conjunto para a intervenção profissional. 

A referência técnica produzida pelo Conselho Federal de Psicologia para atuação dos 

profissionais no CRAS (CFP, 2008) apresenta, como suporte teórico e prático dos trabalhos, 

as produções de Sílvia Lane, Martin Baró, Bader Sawaia e de outros estudiosos da psicologia 

social, da psicologia comunitária, da psicologia do desenvolvimento e da psicologia 

institucional. Destacam-se a participação social como condição básica para a cidadania e os 

seguintes princípios na orientação das práticas no CRAS: 

1. atuar em perspectiva interdisciplinar nas interfaces entre a psicologia e o serviço 
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social;  

2. potencializar os recursos psicossociais de indivíduos, famílias, grupos e comunidades;  

3. favorecer processos e espaços de participação social;  

4. manter-se em permanente processo de formação profissional;  

5. atuar a partir do diálogo entre o saber popular e o saber científico. 

Ao se comparar os princípios que orientam as práticas profissionais de psicólogos e 

assistentes sociais, é possível notar que ambas expressam visões de proteção social que 

podem ser associadas tanto ao paradigma do desenvolvimento humano ― no sentido de 

desenvolvimento das capacidades10 de indivíduos e grupos ― quanto ao paradigma do 

desenvolvimento social, de fomento à participação social e política nas instâncias de controle 

social. É preciso, pois, reconhecer, que diferentes lógicas, não necessariamente excludentes, 

existem no discurso normativo e no da prática profissional. 

Solange Teixeira, em seu artigo para a Serviço Social em Revista, adverte que os 

trabalhos com grupos na Proteção Social Básica devem ser direcionados para além dessa 

dimensão individualizante. 
A noção de autonomia como a capacidade de cada sujeito dar conta de sua 
vida, dos cuidados necessários para que ele caminhe sem a necessidade de 
benefícios sociais, de aconselhamentos e acompanhamentos, pode induzi-lo 
a buscar saídas nele mesmo, em suas capacidades, potencialidades, inclusive 
do reforço de suas responsabilidades familiares e individuais, e não na luta 
pelo benefício como um direito, inclusive, universal, como dever do Estado 
de prover certo padrão digno de vida a todo cidadão cujas condições são 
reflexos das desigualdades e que afetam as relações familiares (Teixeira, 
2010a, p. 13). 
 

Como observou a autora, é necessário ter clareza de que as subjetividades se alteram 

pelas práticas sociais, isto é, pelas possibilidades concretas de acesso aos direitos, e não por 

simples conscientização. Ela argumenta que é preciso trabalhar segundo a visão de proteção 

social associada ao paradigma do desenvolvimento social, reconhecendo as situações de 

exclusão social e buscando formas participativas de lidar com ela. Contudo, não é possível 

suprimir totalmente um conjunto de práticas organizadas conforme a referida visão, nem se 

restringir ao desenvolvimento de capacidades individuais, familiares, grupais ou comunitárias, 

pois, dessa forma, corre-se o risco de constituir práticas individualizantes, “culpabilizantes” 

ou tuteladoras. Essas práticas, como sugerem Afonso et al. (2012), implicam uma 

“psicologização da questão social”, ou seja, uma visão dos pobres como pobres porque não se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Dimensão pedagógica, interpretativa e socializadora de informações e saberes no campo dos direitos, no caso 
do serviço social. Potencialização de recursos psicossociais de indivíduos, famílias, grupos ou comunidades, no 
caso da psicologia. 
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esforçam para sair do círculo vicioso da pobreza, ou de mulheres que são agredidas porque 

provocam os seus agressores, a saber, uma ideologia de culpabilização da vítima. É preciso 

diferenciar, então, a ideologia de uma dada época (psicologização) das contribuições de 

saberes específicos da psicologia ou da psicologia social, bem como das ações promotoras do 

desenvolvimento humano.  

As ponderações de Teixeira (2010) e Afonso et al. (2012) sinalizam para o risco do 

estabelecimento de práticas assistencialistas, nas quais é atribuída ao indivíduo a 

responsabilidade pela situação social que enfrenta. Essas considerações são relevantes para a 

prática profissional, visto que as condições de produção da assistência social no Brasil foram 

profundamente marcadas pelo discurso assistencialista e tutelador que, longe de ser superado, 

constitui-se ainda em entrave ao desenvolvimento de ações coletivas e de promoção da 

cidadania. 

O trabalho com famílias, mesmo que apresente várias possibilidades, ao visar a 

emancipação, organização e conscientização sobre direitos, exige uma abordagem que é 

também política, que não se organiza simplesmente por meio de manuais e capacitações e que 

não pode prescindir da rede de proteção ou do sistema de garantia de direitos. Os desafios 

relacionados à formação profissional e ao contexto local, que muitas vezes apresenta 

resquícios de práticas clientelistas e assistencialistas, e as precárias condições de 

funcionamento dos serviços socioassistenciais podem justificar, de acordo com Oliveira et al. 

(2011), o predomínio de práticas individualistas, sobretudo a psicoterapia, por conferir 

historicamente identidade ao psicólogo. Isto é, como não há consenso ou uniformidade com 

relação às ações que devem ser realizadas na Proteção Social Básica, o psicólogo assume o 

papel socialmente estabelecido, de forma estereotipada, daquele que realiza os atendimentos 

psicoterápicos.  

As autoras indicam, como atividades que devem ser realizadas no CRAS, a vigilância 

social, que consiste na produção e sistematização de informações sobre as vulnerabilidades no 

território; a territorialização, ou melhor, o mapeamento das instituições que existem na 

comunidade; a articulação intersetorial; o acompanhamento psicossocial definido como 

acolhimento, monitoramento e seus desdobramentos (orientação, encaminhamentos, cadastro 

em programas sociais, visitas etc.). Dentre os 20 psicólogos entrevistados, 19 declararam 

realizar acompanhamento psicossocial, prioritariamente das famílias usuárias do Programa 

Bolsa Família. Todos eles também afirmaram executar atividades socioeducativas. Estas, 

todavia, eram diversas e atendiam a públicos distintos. As mais frequentes, em ordem de 

ocorrência foram: grupos geracionais, palestras, dinâmica de grupo, rodas de conversa, 
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oficinas, reuniões e passeatas. 

Numa pesquisa no estado de Sergipe, Cruz (2009), igualmente, buscou identificar as 

ações realizadas por psicólogos nos CRAS, entrevistando 32 profissionais de 28 cidades. Os 

resultados evidenciaram que o processo de inserção do psicólogo na assistência social oferece 

muitos desafios. O mais importante deles é qualificar esses profissionais. Outro, é redefinir o 

foco das atividades efetuadas, para que predominem práticas coletivas com as famílias e a 

comunidade. A pesquisa indicou, outrossim, que a formação oferecida na academia não 

fornece subsídio necessário aos psicólogos que atuavam nos CRAS do estado, e se 

caracterizavam por serem recém-formados e possuírem cerca de um a dois anos de 

experiência no serviço. 

Cruz e Schiefferdecker (2011) realizaram grupos focais com psicólogas de Porto 

Alegre, procurando compreender os limites e as possibilidades das práticas psicológicas no 

âmbito do PAIF. O estudo revelou que os atendimentos individuais são mais frequentes que 

os acompanhamentos familiares, e que as condições de ações de acolhida são melhores do que 

aquelas que tradicionalmente existiam na assistência social. Foram frequentes os debates 

sobre o caráter terapêutico do trabalho na área da Proteção Social Básica, em especial na 

acolhida e no acompanhamento familiar.  Dentre as dificuldades encontradas, menciona-se a 

grande demanda para cadastramento de famílias em situação de vulnerabilidade social, o que 

dificulta o planejamento das ações do serviço, sua organização e o desenvolvimento de ações 

preventivas. Elencaram como pontos de maior tensão: (1) forma de constituir demanda de 

acompanhamento às famílias que explicitam querer apenas o benefício; (2) os dispositivos 

clínicos da assistência social, enfocando os conceitos de escuta e clínica ampliada; (3) o 

trabalho interdisciplinar com os trabalhadores dos CRAS, mais especificamente o assistente 

social. 

Romagnoli e Freire (2011) fizeram pesquisa sobre o trabalho do psicólogo no CRAS e 

identificaram, com base nas entrevistas, que a formação do profissional e a realidade 

brasileira estão desvinculadas, pois há, no campo da formação, uma hegemonia da prática 

clínica voltada para pessoas de alto poder aquisitivo. A assistência social, por sua vez, era 

percebida pela comunidade com descrédito, como lugar de troca de favores com os políticos, 

mas, ao mesmo tempo, local de escuta, apoio e laços sociais. Elas ressaltam que há um 

movimento imanente entre assistencialismos e busca de autonomia nas intervenções que 

produzem questionamentos entre os profissionais. Como exemplo, citam a distribuição de 

cestas básicas que, a princípio, estaria na lógica assistencialista. Avaliam, contudo, que é 

preciso assistir de modo emergencial para se trabalhar, posteriormente, a autonomia e 
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emancipação dos usuários. Além disso, detectaram ações descontinuadas, contaminadas pela 

política local, apesar de ser um programa que se mantém independente de quem seja o 

governante. Assim, ora as ações se manifestam como mantenedoras de práticas 

assistencialistas, ora são responsáveis pela promoção da cidadania e do protagonismo. Para 

superar essa dicotomia, Romagnoli e Freire (2011, p. 614) preconizam que as práticas 

assumam um objetivo maior do que aquele de sua área específica: “o do envolvimento dos 

usuários e o da devolução, aos usuários, do saber que lhes foi destituído”. 

Sobre o trabalho interdisciplinar, as autoras apontam para a existência de 

incongruências nos manuais de orientação do CRAS (2006) e em outros documentos 

produzidos pelos Conselhos de Psicologia que, de um lado, afirmam a interdisciplinaridade do 

trabalho entre psicólogos e assistentes sociais, e de outro, indicam que o trabalho deve ser 

orientado para a “transdisciplinaridade”. Essas propostas se mostraram confusas para os 

participantes da pesquisa, e na prática do serviço, muitas vezes, conduziram a referências 

corporativas enrijecidas.  

As pesquisadoras reconhecem que ainda persiste no CRAS, entre os profissionais, a 

concepção idealizada de família nuclear, e que outro grande desafio se refere à dificuldade de 

implementação da intersetorialidade. Além disso, ressaltam que é preciso estar atento à 

tendência de patologizar, ou seja, a necessidade de enquadrar e classificar os usuários. 

Entretanto, elas avaliam como positivo o impacto do CRAS sobre eles. Considerando a noção 

de processos de subjetivação, sob a ótica foucaultiana, sugerem que é preciso se indagar sobre 

como determinadas práticas produzem processos de subjetivação, que podem se configurar 

como práticas de sujeição (assujeitamento) ou práticas de liberação (liberdade resultante de 

um certo número de regras, de estilos, de convenções que podemos encontrar no meio 

cultural).  

Vejamos um exemplo de práticas promotoras de outros modos de subjetivação, bem 

como de acesso a direitos. 

 
A princípio, essa usuária relatou que psicólogo era médico para doido, e 
assistente social, aquele que se intromete na vida das pessoas. Ela não 
acreditava que o CRAS fosse um serviço continuado e duradouro. Sua 
história se confunde com a do CRAS, pois sua família foi a primeira a se 
cadastrar. Aos poucos, foi se aproximando dos profissionais, e suas 
desconfianças foram sendo desconstruídas. Ela chega à cidade em busca de 
melhores condições de trabalho, e, do seu encontro com o CRAS, consegue 
um lote na prefeitura e a comunidade se mobiliza para a compra de material 
e para a construção de sua casa. Seus filhos, antes sem registro de 
nascimento, agora possuem documentação e frequentam a escola local. Ela 
era obesa, e seus filhos desnutridos, e hoje controlam a alimentação na 
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Cantina da cidadania. No tecer dos panos de prato, ela troca experiências de 
vida, sentimentos, enfrentamento do dia a dia e novas perspectivas de vir-a-
ser (ROMAGNOLI & FREIRE, 2011, p. 615). 

Nessa breve revisão da literatura, foi possível notar que são mais frequentes os 

trabalhos que prescrevem quais referenciais teóricos metodológicos seriam adequados para 

atuação profissional na Proteção Social Básica (psicologia comunitária, intervenção 

psicossocial, pedagogia problematizadora, entre outros) ou para as atividades realizadas por 

psicólogos (acompanhamento psicossocial, mapeamento das instituições que existem na 

comunidade, atendimentos individuais, acompanhamentos familiares etc.), com base em 

entrevistas semiestruturadas. São menos frequentes as narrativas que descrevem como o 

trabalho social com famílias tem sido realizado no PAIF (ROMAGNOLI & FREIRE, 2011). 

A despeito disso, vários desafios são apontados na prática: qualificação dos profissionais em 

serviço; redefinição do foco do serviço para que predominem práticas coletivas com as 

famílias e comunidades; grande demanda para cadastramento de famílias, o que dificulta o 

planejamento do serviço e o trabalho interdisciplinar. 

O que os pesquisadores da área salientam é que é preciso colocar em debate a direção 

política do trabalho e a qualidade dos serviços socioassistenciais na construção de processos 

interventivos que promovam protagonismos, particularmente dos usuários, para o 

fortalecimento da cultura democrática e de direitos.  

Esta revisão demonstrou que o trabalho na política de assistência social assumiu um 

sentido ético político de busca pela superação da cultura histórica do pragmatismo e das ações 

improvisadas, exercitando a capacidade de leitura crítica da realidade, sem reforçar 

naturalizações e criminalizações da pobreza e das variadas formas de violência doméstica e 

urbana, violação dos direitos de crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com 

deficiência, pessoas em situação de rua etc., mas procurando compreender criticamente os 

processos sociais de sua produção e reprodução na sociedade brasileira.  

É preciso, pois, fazer a crítica e resistir ao mero produtivismo quantitativo, 
medido pelo número de reuniões, número de visitas domiciliares, de 
atendimentos, sem ter clareza do sentido e da direção social ético‑política do 
trabalho coletivo (RAICHELIS, 2010, p. 765).  

Para essa autora, os espaços coletivos de estudo e de reflexão sobre o trabalho e de 

debate sobre as concepções que orientam as práticas são parte das condições objetivas de 

trabalho necessárias à qualidade dos serviços prestados à população, ou seja, seria o que 

permitiria maior clareza sobre o significado ético político do trabalho na Proteção Social 

Básica. Este significado ainda pode ser associado, como propõem Macedo e Dimenstein 
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(2009), à noção de cuidado. Eles acompanharam a rotina dos profissionais que atuam no SUS 

e no SUAS, por meio de observação participante e entrevistas, e puderam identificar qual a 

noção de cuidado que embasa a prática profissional. Para a maior parte dos participantes da 

pesquisa, o cuidado é visto como uma forma de intervenção especializada, que objetiva ajudar 

ou melhorar a vida das pessoas, tornando-as autônomas, produtivas, autossustentáveis, 

saudáveis e conscientes dos seus direitos — esta seria uma das dimensões do cuidado, a 

técnica instrumental. A minoria dos técnicos entrevistados compreendia o cuidado como um 

campo de possibilidades, onde as pessoas poderiam experienciar e viver suas diferenças, 

independente das expectativas esperadas pela política ou pelo próprio serviço — esta seria 

outra dimensão do cuidado, mais participativa e que assumiria, portanto, outro sentido ético 

político. 

No que concerne ao modo como os entrevistados operam suas práticas de cuidado no 

serviço, os pesquisadores observaram que eles focam suas atividades considerando os 

procedimentos estruturados pela rotina de atendimento: escuta e encaminhamento para o 

exercício de atividades (participação de grupos informacionais e/ou pedagógicos); visita 

domiciliar e/ou atendimento no próprio serviço, encaminhamentos para a rede de saúde ou 

para rede socioassistencial). Para Macedo e Dimenstein (2009), isso indica que a noção de 

cuidado dos profissionais é muito mais concentrada em um enfoque estritamente instrumental 

do que em uma compreensão dos usuários ou da própria comunidade como coparticipantes da 

produção de saúde.  
A ciência produz o conhecimento sobre as doenças ou sobre problemas 
sociais, a tecnologia transforma esse conhecimento em saberes e 
instrumentos para a intervenção, os profissionais aplicam esses saberes e 
instrumentos e produz-se a saúde. Precisamos considerar que a direção 
inversa também é verdadeira: que o modo como aplicamos e construímos 
tecnologias e conhecimentos científicos determina limites para o que 
podemos enxergar como necessidades de intervenção em saúde [...] 
Precisamos ter claro também que nem tudo que é importante para o bem-
estar pode ser imediatamente traduzido e operado como conhecimento 
técnico. E por fim, mas fundamental, precisamos estar atentos para o fato de 
que nunca, quando assistimos a saúde de outras pessoas ou demais 
necessidades sociais, mesmo estando na condição de profissionais, nossa 
presença na frente do outro se resume ao papel de simples aplicador de 
conhecimentos (Ayres, 2004, p. 84). 
 

Macedo e Dimenstein (2009) afirmam que, atuar no campo das políticas sociais, 

priorizando a questão da produção do cuidado somente pelo saber técnico, possibilita 

prioritariamente o exercício da tutela e da desapropriação do saber do outro sobre si próprio 

na condução do cuidado e dos seus projetos de futuro. Alertam, com base em Foucault, para o 
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fato de que, apesar dos efeitos positivos do Sistema de Seguridade Social, sua crescente 

rigidez burocrática, presente no cotidiano dos serviços, acaba fomentando situações de 

dependência, controle e infantilização da população mais do que efetivamente viabilizando 

ações que busquem sua autonomia ou dos mais variados grupos sociais que são diretamente 

beneficiados com tais políticas.  

Macedo e Dimenstein (2009) puderam identificar em sua pesquisa que a forma como 

os técnicos procediam no encontro com os usuários revelava maior valorização do espaço de 

participação, envolvimento e compromisso na produção de redes de cuidado, seja no próprio 

serviço, seja na própria localidade, com o fortalecimento dos vínculos comunitários. Para os 

profissionais que operavam com a noção de cuidado como um campo de possibilidades, 

trabalhar em comunidade assumia o sentido de trabalho articulado com outros profissionais e 

estabelecimentos (seja da saúde, da assistência social e demais políticas), a fim de que o 

exercício de atenção, cuidado e da corresponsabilização dos serviços pudesse acontecer. 

Como exemplo, eles citam o trabalho desenvolvido pelo grupo de mulheres com a 

criação de uma horta comunitária como possibilidade de geração de renda, e o 

desenvolvimento de experiências a partir da autogestão. Esse grupo contava com uma 

assessoria técnica da prefeitura municipal sobre o processo de adubação e manuseio de 

verduras, hortaliças e ervas medicinais, e planejava estabelecer parceria com o SEBRAE para 

fortalecer aspectos do associativismo como forma de unir esforços e possibilidades de renda. 

Em paralelo, as técnicas do CRAS trabalhavam no grupo as dificuldades comuns que as 

mulheres enfrentam (cuidado com os filhos, relação com os maridos, mercado profissional, 

dentre outros), construindo assim uma rede de apoio afetiva e social entre as participantes.  

A pesquisa permitiu a visualização de duas ordens distintas de concepção de cuidado: 

a primeira, que toma o cuidado como uma forma de intervenção especializada, e coloca o 

profissional numa posição de hierarquia definidora de rotinas entendidas como as melhores na 

condução do cuidado para com o outro; e a segunda, que insere o cuidado em práticas que se 

apoiam no exercício da reflexão, da postura acolhedora e da responsabilização para com o 

outro, produzidas por um exercício ético político do próprio encontro equipe, serviço,  

comunidade (MACEDO & DIMENSTEIN, 2009). 

Macedo et al. (2011) argumentam que, em consonância com o que foi proposto 

também por Raichelis (2010), além das estruturas institucionais improvisadas e de baixo 

investimento na formação de equipes profissionais e a própria fragilidade organizativa e de 

gestão dos municípios, a atuação na assistência social tem outra particularidade: trata-se de 

um serviço cuja mediação principal é o próprio profissional. Eles fundamentam seu 
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argumento em Merhy (2002) para afirmar que se trata de um trabalho imaterial, cujas 

ferramentas de intervenção são, por excelência, o próprio trabalhador e seu conhecimento, 

incluindo sua formação prática, profissional, ética e política. 

Senra e Guzzo (2012) também notam que os desafios da prática profissional do 

psicólogo no âmbito da PNAS estão além de uma atuação técnica (abordagens e metodologias 

psicológicas), pois essa inserção é contraditória, e muitas vezes tensa, na articulação entre 

profissionais, prática e instituição pública. A efetividade da política se relaciona também com 

o acesso da população aos seus direitos, à formação adequada dos profissionais e à 

infraestrutura de trabalho. Diante disso, as autoras ressaltam a importância do olhar crítico dos 

psicólogos que atuam na área da assistência social e do entendimento necessário entre prática 

e produção de conhecimento acumulada pela psicologia nos últimos anos, especialmente no 

contexto latino-americano com realidade social semelhante. À Psicologia Social Comunitária 

e aos psicólogos da área cabem a explicitação de “um compromisso político e adoção de 

práticas psicossociais voltadas para intervenções coletivas com propostas de construção de 

atores coletivos” (FREITAS, 2005, apud SENRA & GUZZO, 2012, p. 52) 

Se, por um lado, há concordância no discurso acadêmico sobre metodologias de 

trabalho social com famílias na Proteção Social Básica e na nova política de assistência social 

de crítica às práticas assistencialistas e tuteladoras, há também debates que revelam posições 

discursivas ora conflitivas, ora de diálogo.  

Há posições que enfatizam a importância das condições objetivas de acesso aos 

direitos ou condições de trabalho e a participação política dos usuários nesse processo, e 

posições discursivas que destacam os processos de subjetivação que podem se configurar 

como práticas de assujeitamento ou de liberdade, e que são fundamentais para a promoção da 

cidadania. Há posições que podem estar mais associadas ao que Cotta (2009) definiu como 

VPS DH, e posições que ressaltam a VPS DS. Há posições, inclusive, que defendem que é 

necessário ainda o incremento de metodologias de trabalho com famílias e o território de 

ação, visando ao fortalecimento dos laços familiares e comunitários, e que é essencial a 

existência e o apoio da rede intersetorial para a otimização e a garantia de sustentabilidade das 

ações coletivas. 

Embora os pesquisadores da área, psicólogos e assistentes sociais, abordem o trabalho 

social com famílias na assistência social sob diferentes referencias teóricos metodológicos, há 

um certo consenso no discurso acadêmico com relação ao fato de que a intervenção 

profissional tem uma dimensão ética e política relevante, e que o serviço tem, no profissional, 

a principal mediação para realização de seu trabalho. É preciso questionar, contudo, o 
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discurso sobre o “ético político”, que pode assumir desde características prescritivas sobre 

como agir ou atuar no contexto profissional, até o sentido de uma categoria analítica 

problematizadora e produtora da realidade com os outros. 

O sentido ético político, na verdade, não é unívoco. Há um que é proposto nas 

formulações teóricas metodológicas que pode ou não se operacionalizar na prática. Ou 

melhor, há uma intencionalidade teórica de desenvolvimento da autonomia e participação 

social que nem sempre se revela da mesma forma na prática social, que é atravessada por 

entraves culturais e precárias condições de trabalho. 

Algumas pesquisadoras da área argumentam que o trabalho na Proteção Social Básica 

deve assumir o caráter de uma práxis emancipatória, cuja finalidade é o fomento da 

autonomia e participação social. Para finalizar este capítulo, apresentaremos uma síntese dos 

artigos das assistentes sociais Lima e Carloto (2009) ― sobre ações socioeducativas, e 

Teixeira (2010a; 2010b) ― sobre o trabalho social com famílias no CRAS; e das psicólogas 

Afonso et al. (2011; 2012; 2013) e Afonso e Fadul (2015) ― sobre o trabalho com grupos no 

PAIF e o seu diálogo com a intervenção psicossocial. Elas trazem propostas de metodologias 

participativas para as ações na Proteção Social Básica coerentes com um sentido ético político 

menos individualizante e mais coletivo e contextualizado das práticas. Apesar de autonomia e 

participação estarem presentes no discurso acadêmico e no discurso político da assistência 

social pós PNAS (2004), é preciso esclarecer que são conceitos que podem assumir, no campo 

das ciências humanas e sociais e no contexto da assistência social, diferentes significados. 

 
3.4.1 Autonomia e participação social nas ações coletivas 
 

Lima e Carloto (2009) definem as ações socioeducativas como um conjunto de 

atividades, tais quais: grupos socioeducativos, campanhas socioeducativas, grupos de 

convivência familiar, grupos de desenvolvimento familiar. São conceitos que se fundamentam 

numa visão participativa e dialógica e, sob essa ótica, foram associadas à ideia de educação, 

de Paulo Freire, como prática da liberdade. Ainda que seja possível constatar uma influência 

do serviço social na construção teórica dos primeiros anos da obra de Freire e a influência 

deste no pensamento do serviço social, há na prática contemporânea pouca relação com a 

direção e a operacionalização das ações. 

 As autoras realizaram entrevistas com profissionais do município de Londrina que 

implementavam ações socioeducativas, e notaram que estas estavam mais pautadas na 

informação e orientação do que em uma práxis transformadora, tal como proposta por Freire.  
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 A educação, para Paulo Freire (apud LIMA & CARLOTO, 2009, p. 131), educação de 

seres atuantes em situação de conhecimento, é práxis, pois “práxis humana é a unidade 

indissolúvel entre a ação e reflexão sobre o mundo”. Por autonomia, ele compreende o 

processo gradativo que ocorre durante toda a vida, propiciando ao indivíduo a capacidade de 

decidir e, ao mesmo tempo, de arcar com as consequências dessa decisão. Uma pedagogia da 

autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 

responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. Para Freire, o conceito 

de cidadania está associado à concepção de participação. A vivência da autonomia e cidadania 

dos sujeitos históricos, em sua metodologia, está centrada no diálogo, este compreendido 

como uma relação de comunicação entre dois seres em construção; um diálogo que não se dá 

de A para B ou de A sobre B, mas um que se dá entre A e B, sempre mediatizado pelo mundo. 

É por isso que sua metodologia, educação como prática da liberdade, começa com o diálogo 

na busca do conteúdo programático. Nesse momento de rastrear o que se vai trabalhar é que 

se inaugura o diálogo do educador, o diálogo de uma educação que se propõe transformadora. 

A práxis revolucionária requer um agir em equipe, caracterizada por um processo de busca 

contínuo da transformação. 

Lima e Carloto (2009) identificaram, contudo, que as ações socioeducativas na 

experiência de seus entrevistados de Londrina ainda estão pautadas na transmissão de 

informações e orientações sem a participação da população atendida na definição, na escolha 

do conteúdo programático. Ao analisar as entrevistas, avaliaram que as intervenções se 

efetivaram a partir de uma concepção de mudança que ocorre do indivíduo para o contexto 

social.  

Há, por parte das entrevistadas, a compreensão de que à medida que os 
sujeitos ao participarem de pequenos grupos com demandas coletivas, 
percebam que muitos dos seus problemas individuais são similares aos dos 
outros participantes, e, não incompetência pessoal, assim terão maior 
compreensão de si. Isto promoveria mudanças no nível micro, tais como 
maior liberdade, sentido de competência pessoal e reavaliação dos 
problemas vivenciados cotidianamente. Essas mudanças no plano micro 
(individual, familiar) gradativamente promoveriam uma transformação no 
plano macro, como a inserção no mercado de trabalho, uma agenda política 
mais ampla, a participação na comunidade, geralmente nas associações de 
bairro, da escola, que levaria a uma cidadania transformada. Essa é uma 
visão centrada no indivíduo. As mudanças assim entendidas trazem uma 
ideia de que as transformações ocorrem a partir do indivíduo, de dentro para 
fora, apenas ao tomar conhecimento delas (LIMA & CARLOTO, 2009, p. 
135). 

Elas constataram que a organização comunitária se dá no sentido de buscar soluções 

para os problemas que enfrenta ali, naquele território, e para que os indivíduos se reconheçam 
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como membros daquela comunidade. Avaliam que a ausência de uma organização para luta e 

transformação da estrutura opressora está relacionada ao reconhecimento da impossibilidade 

desse movimento surgir de dentro do poder público.  

Em síntese, as pesquisadoras concluem que a metodologia apresentada pelas 

entrevistadas se pauta pela prática dialógica com ação participativa da comunidade. Na prática 

social, todavia, as ações socioeducativas, da forma como são desenvolvidas, não vão além da 

transmissão de informações e orientações. Os conceitos de emancipação, cidadania, 

autonomia possuem conotação bem diferente daquela proposta por Freire. A concepção de 

ações socioeducativas das entrevistadas não difere daquela verificada nos documentos, e elas 

mesmas reconhecem um esvaziamento de significado e de sentido nas definições de 

autonomia, cidadania, emancipação e empoderamento. 

Enquanto Lima e Carloto (2009) indicam haver certa distância entre a teoria proposta 

por Freire e a prática das ações socioeducativas na experiência de suas entrevistadas em 

Londrina, outro autor é radical ao afirmar que: 
os objetivos do trabalho socioeducativo devem ser o fortalecimento do 
processo organizativo dos usuários, do coletivo; do desenvolvimento do 
sentimento comum na família, nos grupos de família, naquele território; a 
necessidade da participação e do controle social. Algo que se aproxima de 
uma educação que visa a emancipação social. Logo, o oposto às 
recomendações do MDS e as dimensões da noção de matricialidade 
sociofamiliar, incapazes de superar a subalternidade histórica dos usuários 
da assistência social (TEIXEIRA, 2010a, p. 19). 

Sua pesquisa também revelou que os termos autonomia, empoderamento, 

protagonismo e emancipação são tomados pelos profissionais sem muita clareza e 

identificados com “favorecer a autoestima, ter acesso a informações e passar a autogerir suas 

vidas, a partir de um discurso vazio de fortalecer a família” (TEIXEIRA, 2010b, p. 293). 

Além desses conceitos, a noção ampla de vulnerabilidade social ― que pode exprimir 

várias situações de precariedade, entre elas a renda (que deve ser a base material para seu 

enquadramento) e a fragilização de vínculos afetivos (relacionais e de pertencimento) 

decorrentes das discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências ― já faz parte 

do discurso dos profissionais, embora a falta de renda e trabalho continue sendo o principal 

indicador de vulnerabilidade, igualmente a principal queixa e demanda das famílias. 

Um dos desafios da atividade profissional nos CRAS em Teresina, segundo Teixeira 

(2010b), tem sido o fortalecimento do trabalho com grupos, a fim de evitar sua transformação 

em serviços de cadastramento e recadastramento para acesso a benefícios. Os grupos se 

constituem em suporte às famílias com ações de orientação, informação, conscientização 
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sobre direitos, modos de acessá-los e garanti-los, bem como de refletir sobre suas dificuldades 

cotidianas. Assim, fortalecer vínculos e operar de forma preventiva com ações 

socioeducativas que visem à autonomia e ao protagonismo desses sujeitos constituem 

objetivos do trabalho social com famílias.  

Embora a Tipificação recomende que o trabalho social com famílias não tenha caráter 

terapêutico, a atividade socioeducativa é utilizada em muitas situações como recurso 

terapêutico, cuja direção do que é discutido e refletido se encaminha predominantemente para 

questões internas da família. 
Portanto, é herdeiro das práticas educativas tradicionais, embora envoltas de 
discursos modernos dos direitos e cidadania. [...] Esse reducionismo das 
funções socioeducativas pode fortalecer práticas normativas e 
disciplinadoras que se dirigem a ensinar as famílias a gerir recursos, 
disciplinar os filhos, a como exercer as funções de cuidado, proteção e 
educação, sem compreender e alterar as situações que impedem a família de 
exercê-las como há cinquenta anos (TEIXEIRA, 2010b, p. 294). 

Seguindo a pesquisa, apenas uma minoria de entrevistados do município de Teresina 

indicou, dentre os objetivos do trabalho socioeducativo, o fortalecimento do processo 

organizativo e coletivo dos usuários, “do desenvolvimento do sentimento comum na família, 

nos grupos de família, naquele território, a necessidade de participação e de controle social. 

Algo que se aproxima de uma educação que visa à emancipação social” (TEIXEIRA, 2010b, 

p. 295). A maioria dos entrevistados revelou que as ações socioeducativas têm como 

fundamento a metodologia do trabalho social com famílias do tipo “metodologias 

participativas”, com objetivos, metas e instrumentos flexíveis. Contudo, essas metodologias 

deveriam ser mais utilizadas para promoção da participação, no intuito de fazer parte e de se 

reconhecerem como pertencentes a uma classe e, como sujeitos de direito, pensarem em 

estratégias que visem à garantia dos direitos. 

Os artigos de Afonso (2011, 2012, 2013) e Afonso e Fadul (2015) sistematizam 

contribuições da intervenção psicossocial para as ações na Proteção Social Básica, também 

com a finalidade de promoção da autonomia e participação social. 

Segundo Afonso (2011), a intervenção psicossocial é uma prática da psicologia social 

que surgiu no contexto das lutas por autonomia da sociedade diante do Estado. Orienta-se 

para processos de mudanças com base nas demandas dos sujeitos envolvidos e na análise 

crítica das relações sociais no cotidiano dos grupos, instituições e comunidade. Esses 

princípios, todavia, nem sempre encontram ressonâncias nas políticas públicas. Com base em 

Machado (2004), a autora afirma que a política pública tem foco em objetivos predefinidos e 

mensuráveis, enquanto a intervenção psicossocial visa à autonomia, por exemplo.  Esta, no 
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entanto, é um processo que inclui, ao mesmo tempo, um trabalho de interpretação e 

transformação do mundo que não existe fora da relação com o outro. A autonomia é um 

trabalho intersubjetivo, coletivo e social que resulta da possibilidade de construção de 

instituições que favoreçam a autonomia da própria sociedade. Assim:  
A autonomia não é, pois, elucidação sem resíduo e eliminação total do 
discurso do Outro não reconhecido como tal. Ela é instauração de uma outra 
relação entre o discurso do Outro e o discurso do sujeito. A total eliminação 
do discurso do Outro não reconhecido como tal é um estado não-histórico. 
[...] Existe a possibilidade permanente e permanentemente atualizável de 
olhar, objetivar, colocar à distância e finalmente transformar o discurso do 
Outro em discurso do sujeito (CASTORIADIS, 1982, citado por AFONSO, 
2011, p.  459).  

A transformação do mundo ou a autotransformação da sociedade é um fazer político 

ao qual Castoriadis dá o nome de práxis: “chamaremos de práxis a este fazer no qual o outro 

ou os outros são visados como seres autônomos e considerados como o agente essencial de 

sua própria autonomia”. (CASTORIADIS, 1982, apud AFONSO, 2011, p. 461). 

 Para Afonso (2011), a práxis não se confunde com planejamento técnico, é diferente 

da mera aplicação instrumentalizada de um saber, pois compreensão e interpretação emergem 

constantemente da própria atividade. 

 Afonso et al. (2012) indicam que, à medida que o trabalho social avança na promoção 

de direitos, questões subjetivas, ao lado das questões sociais e políticas, impactam o acesso e 

influenciam o exercício desses direitos. A associação entre subjetividade e cidadania, 

portanto, deveria ser uma diretriz básica para a atuação dos psicólogos no SUAS. 

A discussão sobre a cidadania implica necessariamente a assunção de processos de 

participação como princípio básico das políticas públicas em uma sociedade democrática. 

Para Dagnino (1994, apud AFONSO et al., 2012, p. 191), a nova cidadania requer “a 

constituição de sujeitos sociais ativos, definindo o que eles consideram ser os seus direitos e 

lutando pelo seu reconhecimento”.  

A subjetividade, por sua vez, é uma produção histórico-social associada às condições 

de existência. É a capacidade do sujeito de agir com outros e pensar reflexivamente dentro 

dessas condições de existência. (CASTORIADIS, 1999; apud AFONSO, 2011) 

Essa concepção de subjetividade, portanto, não pode ser tomada como uma qualidade 

humana desligada da política e da história. A subjetividade é necessária ao fazer humano na 

política e na história (AFONSO et al, 2012, citando CASTORIADIS, 1999, e TOURAINE, 

1999). Assim, o ponto nodal da atuação profissional dos psicólogos nas políticas públicas 

seria tomar a subjetividade como condição de exercício da cidadania, e o trabalho social como 
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ação que visa ao protagonismo do sujeito, à sua autonomia e potencialidades para refletir, 

interagir e agir dentro de um contexto.  

Os autores anotam que duas dimensões se correlacionam na Proteção Social Básica: a 

socioeducativa e a socioassistencial. Esta última abrange o apoio efetivo ao usuário e a 

mobilização da rede de serviços para garantia do acesso aos direitos. A dimensão 

socioeducativa, por sua vez, aborda o usuário como sujeito sociocultural, visando não apenas 

a sua inserção na rede de serviços, mas a sua inclusão social.  

Vale lembrar, com Teixeira, que a noção de autonomia das famílias não deve se 

limitar às respostas aos problemas geradas por seus recursos internos (simbólicos, subjetivos), 

mas envolvem o discernimento entre as mudanças realizadas no âmbito dos grupos familiares 

e de suas redes e aquelas “que exigem o engajamento desses grupos, organizados em 

coletivos, em processos sociais mais amplos para que ocorram transformações mais gerais e a 

efetivação de direitos” (Teixeira, 2010, p. 294).  

Em seu artigo Pesquisas e Práticas Psicossociais, Afonso et al. (2012) afirmam que, 

na dimensão socioeducativa, a escuta clínica e a escuta social encontram apoio ou 

sustentabilidade em um setting intersetorial e interdisciplinar.  

Afonso et al. (2013), por sua vez, avançam ao propor que o modelo brasileiro de 

proteção social é baseado no acesso a direitos e serviços, proteção social e ações 

socioeducativas, denominado Cidadania, Inclusão Social e Ação Socioeducativa (CISAS). 

Para o CISAS, o trabalho desenvolvido com as famílias deve ser dialógico e participativo, 

porém há desafios relacionados à promoção da autonomia numa perspectiva emancipatória 

em uma sociedade tão desigual. Os autores argumentam que a política pública deve provocar 

mudanças não apenas nas condições socioeconômicas de vida, mas também nas suas relações 

interpessoais e na sua organização cultural. As famílias são tanto a base para a proteção 

social, quanto campo de reprodução social das desigualdades e das relações de poder. Eles 

esclarecem que as atividades socioeducativas dificilmente proverão mudanças significativas 

se permanecerem separadas das estratégias políticas, econômicas e culturais. O principal 

desafio colocado pelo CISAS é a integração entre proteção social, inclusão social e 

participação por meio de métodos reflexivos e ações efetivas em direção à promoção da 

cidadania e superação da pobreza e exclusão social. Nesse sentido, o trabalho social com 

famílias não pode ser restrito às ações socioassistenciais e socioeducativas, mas deve englobar 

também a mobilização das famílias para participação nas instâncias de controle social. Os 

pesquisadores sugerem que as ações reflexivas podem ganhar mais efetividade nos territórios 

nos quais a população participa de ações coletivas com foco nas mudanças de sua realidade. 
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Como exemplo disso, identificaram boas práticas na articulação entre o PBF e o PAIF. Nas 

experiências citadas, foram constatados os seguintes elementos que contribuíram para a 

abordagem CISAS:  

a. participação das famílias nos projetos da comunidade em conjunto com ações de 

promoção do capital social;  

b. desenvolvimento de competências sociais dos indivíduos e das famílias, inclusive 

habilidades de trabalho; 

c. fortalecimento dos laços familiares, grupais e comunitários;  

d. fortalecimento da rede de serviços públicos;  

e. associação entre projetos de desenvolvimento local e reflexão nos grupos de trabalho.  

Destaca-se que é essencial prover a articulação entre o trabalho reflexivo e as 

possibilidades concretas de ação no contexto. Afonso et al. (2013) reiteram, portanto, a 

afirmação de Teixeira (2010b) de que a construção da autonomia pelas famílias não pode se 

limitar aos seus recursos internos, mas precisa englobar as mudanças que têm lugar nos 

processos coletivos e sociais mais amplos. Indicam, outrossim, que trabalhar com a promoção 

da cultura de cidadania implica reconhecer a necessidade de participação e fortalecimento da 

rede de serviços para garantia de direitos. A construção da cidadania emancipatória passa pela 

reflexão, ação e participação, como também pela articulação entre ações socioeducativas e 

projetos de desenvolvimento local para promoção da autonomia. A concepção de cidadania 

envolve a ideia de sociabilidade, práticas dialógicas e participativas em diversas esferas da 

vida social. Talvez as políticas de proteção social para famílias no Brasil representem uma 

tentativa de promover essa nova cidadania como estratégia de superação das vulnerabilidades 

sociais. 

A sistematização mais recente de Afonso e Fadul (2015) sobre os referenciais teóricos  

metodológicos das oficinas de intervenção psicossocial e de que modo se relacionam com os 

elementos transversais da política pública, em especial do PAIF, correlaciona a autogestão e a 

autonomia dos grupos ― como proposto por Levy (2001), Pichon-Rivière (1998) e Freire 

(2003) ― com os elementos dinâmicos do processo grupal e com os elementos transversais 

que relacionam esses elementos aos objetivos do grupo. O quadro a seguir indica uma 

articulação entre os objetivos da intervenção psicossocial e as orientações técnicas do PAIF. 
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QUADRO 3    

Oficinas de intervenção psicossocial e políticas públicas 

Elementos das 
Oficinas de 
Intervenção 

Psicossocial e 
seus referenciais 

teórico-
metodológicos 

Fatores dinâmicos ligados ao 
trabalho com a Oficina de 
Intervenção Psicossocial 

Fatores transversais ligados a políticas públicas, 
no caso a PNAS (2004) 

 

 

Autogestão e 

autonomia do 

grupo  

(LÉVY, 2001; 

PICHON-

RIVIÈRE, 1998; 

FREIRE, 2003) 

 
 
- problematização da 
realidade,  construção de 
esquemas conceituais, 
referenciais e operativos para 
intervir na realidade a partir 
dos projetos do grupo. 

- respeito ao usuário, escuta qualificada e 
interdisciplinar;  
- apoio aos projetos de enfrentamento de 
vulnerabilidades e desenvolvimento de 
aquisições; 
- participação dos usuários em diferentes 
âmbitos (grupo, família, território, sociedade e 
na própria PNAS). 

- participação do grupo na 
definição de objetivos e 
projetos. 

- respeito ao usuário;  
- planejamento participativo para o território. 

 
- participação do grupo nas 
discussões e produção de 
conhecimento sobre si 
mesmo. 

 
- participação na escolha de temas geradores, 
atividades e ações nas oficinas;  
- apropriação pelos usuários do conhecimento 
gerado sobre si mesmos, percepção de si como 
pessoa, família, cidadão(ã). 

- participação do grupo nas 
suas decisões e escolhas. 

- participação nas escolhas a respeito do 
enfrentamento de vulnerabilidades e 
desenvolvimento de aquisições. 

- participação do grupo nas 
ações deliberadas para 
transformação da sua 
realidade. 

- participação nas ações deliberadas nas oficinas 
para transformação de sua realidade familiar e 
do território. 

- participação do grupo na 
avaliação do seu processo. 

- desenvolvimento de formas de avaliação das 
oficinas com os usuários. 

FONTE: AFONSO & FADUL, 2015 

 

No discurso acadêmico sobre ações socioeducativas e práticas grupais no contexto do 

trabalho social com famílias na Proteção Social Básica, os processos de autonomia e 

participação se traduzem, pelo menos em teoria, no compromisso ético político das ações nas 

políticas públicas. Eles, contudo, podem ser tomados numa dimensão individualizante ou 

coletiva, que envolve a articulação de aspectos subjetivos e objetivos da realidade social. 

Podem assumir significados diferentes no discurso da política, no acadêmico e no da prática 

profissional. 

Dias (2009) problematiza, em sua dissertação de mestrado, a noção de autonomia na 

PNAS. Ela usou como método a intervenção fotográfica para identificar, pelo “olhar técnico”, 

as ações relacionadas à produção da autonomia dos usuários do SUAS. Essa metodologia 
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permitiu que identificasse visibilidades e invisibilidades no cotidiano de trabalho, 

especialmente nas práticas relacionadas à orientação sobre direitos sociais, geração de 

trabalho e renda, apoio técnico às famílias e desligamento dos usuários do serviço. 

Os participantes da pesquisa apontaram a necessidade de superação das condições de 

trabalho, frequentemente precárias, para se lidar com a autonomia dos usuários. Diante do 

contingente enorme de pessoas em situação de vulnerabilidade social e da precariedade da 

rede de serviços, que deveriam atuar de forma articulada com a assistência social para 

garantia da Proteção Social, a autonomia emerge como “a luta para obter proteção social sem 

tutelação” (DIAS, 2009, p. 83).  Apontaram também a geração de trabalho e renda como um 

dos principais aspectos para a autonomia, citando como os benefícios recebidos podem 

transformar a relação inicialmente opressora de mulheres com seus companheiros, ao 

perceberem que esses valores, mesmo mínimos, lhes proporcionam alguma segurança 

financeira. Citam ainda as atividades de orientação e apoio à família como promotoras de 

autonomia, à medida que viabilizam o reconhecimento e acesso aos direitos sociais.  

Para Dias (2009), os técnicos e os usuários estão interligados pela autonomia e 

precisam problematizá-la conjuntamente, embora caiba aos primeiros criar condições para o 

desenvolvimento da autonomia, visto que seu trabalho tem esse objetivo. Na pesquisa, porém, 

os participantes afirmaram que a produção da autonomia tem sido restrita à esfera individual, 

visto que a falta de recursos repetidamente se coloca como um obstáculo intransponível para a 

produção da autonomia coletiva.  
A autonomia não é da ordem individual, do autossuficiente, mas do 
relacionamento com o outro, com as comunidades em que estão inseridos os 
sujeitos, com os coletivos. Ela está ligada a possibilidades de escolha, mas, 
para tanto, é necessário ter as condições básicas de vida, e que a proteção 
social oferecida ultrapasse a linha da transferência mínima de renda, não 
ficando restrita a política de assistência social. A autonomia seria 
possibilidade de liberdade, possibilidade de fazer escolhas, dentro deste 
sistema de proteção social (DIAS, 2009, p. 101). 

Etimologicamente, autonomia significa o poder de dar a si a própria lei:  autós (por si 

mesmo) e nomos (lei). Autonomia é uma palavra de cunhagem grega, muitas vezes associada 

a liberdade para “definir a condição de uma cidade não submissa à dominação externa” 

(RENAUT, 1998). Na atualidade, todavia, ela assume um caráter peculiar. No contexto 

moderno, o ser humano é definido como fonte de seus atos e seu fundamento:  “o homem do 

humanismo é aquele que não concebe receber normas e leis nem da natureza das coisas nem 

de Deus, mas que pretende fundá-las, ele próprio, a partir de sua razão e de sua vontade” 

(RENAUT, 1998, p. 10). 
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A autonomia como vontade exercida sobre si mesma, a liberdade como busca de 

emancipação do indivíduo em relação às tradições, enfim, o indivíduo como valor e princípio 

que organiza a vida social, tudo isso nos coloca como problema o risco de atomização do 

social e os impasses de manutenção do laço social frente à erosão das tradições (RENAUT, 

1998). 

Morin (1996), ao discutir a ideia de sujeito no paradigma da complexidade, se refere à 

noção de autonomia estreitamente ligada à de dependência, e a desta é inseparável da noção 

de auto-organização.  Para o autor, não é possível pensar na autonomia dos sujeitos sem 

pensar na sua relação com o mundo externo. Ele se baseia em um texto11 de Von Foerster 

(1968) para afirmar que “um sistema auto-organizador é um sistema que deve trabalhar para 

construir e reconstruir sua autonomia e que, portanto, dilapida sua energia”. E amparando-se 

no segundo princípio da termodinâmica12, afirma que para ser autônomo é necessário 

depender do mundo externo. 

A noção de autonomia de Castoriadis (1982), a nosso ver, dialoga com a de Morin 

(1996), visto que ambos trazem a relação com o outro (alteridade) como pressuposto da 

autonomia. Os dois fazem referência à clássica citação de Freud “onde era o Id, será o Ego” 

para discutirem a questão da autonomia e do sujeito. Morin (1996) assegura que essa 

discussão só acontece porque é possível conceber a autonomia no paradigma da 

complexidade, que diverge de uma visão mecanicista e determinista do homem.  

Para Castoriadis (1982, p. 123), o Ego tomar o lugar do Id não significa a supressão 

das pulsões nem a eliminação ou reabsorção do inconsciente. “Trata-se de tomar seu lugar na 

instância de decisão”, sendo a autonomia o domínio do consciente sobre o inconsciente. E 

continua a sua elucidação do conceito de autonomia lembrando Lacan, para quem o 

“inconsciente é o discurso do Outro” e aponta para a dimensão imaginária de nossa relação 

com o outro. As significações de que o indivíduo foi objeto (desejos, expectativas, 

investimentos e exigências), desde a sua concepção ou até mesmo antes, constituem-no como 

sujeito. De algum modo, o Outro está sempre presente; não é possível conceber uma pessoa 

ideal que seria definitivamente consciente de si e do mundo. Uma pessoa real não interrompe 

o seu movimento de dar sentido ao discurso do Outro.  É capaz de reconhecer seus fantasmas 

e lidar com eles, sem se deixar dominar.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 On self-organizing systems and their organization. 
12 A segunda lei da termodinâmica se refere ao princípio de que o calor não pode fluir, de forma espontânea, de 
um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura maior. Refere-se também ao fato de que é 
impossível uma máquina, operando em um ciclo termodinâmico, converter toda a quantidade de calor recebido 
em trabalho. A assunção desses princípios implica que há uma relação necessária do sistema com o seu exterior. 
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“A autonomia não é, pois, elucidação sem resíduo e eliminação total do discurso do 

Outro não reconhecido como tal. Ela é a instauração de uma outra relação entre o discurso do 

Outro e o discurso do sujeito” (CASTORIADIS, 1982, p. 126).  

Afonso (2011) produziu uma revisão teórica para subsidiar a discussão sobre a 

autonomia do sujeito na intervenção psicossocial, demonstrando que há uma dimensão social 

e política da autonomia que deve ser trabalhada na intervenção psicossocial. Segundo a 

autora, a ideia matriz da intervenção psicossocial é a de que autonomia é um processo de 

interpretação e mudança, tanto do sujeito como da sociedade. É práxis do sujeito, tomado 

como sujeito individual e coletivo. 

A ideia de que a autonomia não se restringe à esfera individual, e só é concebível 

como uma relação social na qual a alteridade é um valor, coloca em outro patamar o sentido 

de autonomia quando correlacionado ao trabalho coletivo. Ela, assim, não estaria ligada 

apenas ao desenvolvimento de habilidades de escolha, mas sobretudo ao reconhecimento dos 

determinantes sociais de sua subjetividade, que se constituiu necessariamente na relação com 

o outro.  O trabalho de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários envolveria, nesse 

aspecto, não apenas o resgate de tradições ou a consideração de problemáticas comuns, mas 

igualmente o reconhecimento das determinações sociais e das possibilidades de exercício de 

cidadania e acesso aos direitos no próprio território, como espaço de produção da vida. 

O conceito de autonomia na PNAS (2004), contudo, assume o sentido de “não 

dependência” dos usuários com relação aos serviços e de provisão de renda e de necessidades 

humanas, especialmente quando é abordada a segurança de acolhida (DIAS, 2009). 
Por segurança da acolhida, entende-se como uma das seguranças primordiais 
da política de assistência social. Ela opera com a provisão de necessidades 
humanas que começa com os direitos à alimentação, ao vestuário e ao 
abrigo, próprios à vida humana em sociedade. A conquista da autonomia 
na provisão dessas necessidades básicas é a orientação desta segurança 
da assistência social. (PNAS, 2004, grifos nossos). 
 

Na própria concepção da política, ressalta-se a necessidade de desenvolvimento de 

capacidades para maior autonomia, e também a autonomia como uma das seguranças a ser 

afiançada pela Proteção Social. 
A nova concepção de assistência social como direito à proteção social, 
direito à seguridade social tem duplo efeito: o de suprir sob dado padrão pré-
definido um recebimento e o de desenvolver capacidades para maior 
autonomia. Neste sentido ela é aliada ao desenvolvimento humano e social 
e não tuteladora ou assistencialista, ou ainda, tão só provedora de 
necessidades ou vulnerabilidades sociais. O desenvolvimento depende 
também de capacidade de acesso, vale dizer da redistribuição, ou melhor, 
distribuição dos acessos a bens e recursos, isto implica incremento das 



83	  
	  

capacidades de famílias e indivíduos (Análise situacional da PNAS, 2004, p. 
15-16, grifo nosso). 

A proteção social deve garantir as seguintes seguranças: segurança de 
sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; de convívio ou 
vivência familiar (PNAS, 2004, grifo nosso). 
 

A autonomia é ainda um dos princípios e um grande desafio da PNAS (2004):  

III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e 
comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. 
(Princípios da PNAS, 2004, p. 32, grifo nosso). 

Outro desafio é pautar a questão da autonomia do usuário no usufruto do 
benefício, visando enfrentar problemas como a questão de sua apropriação 
pelas entidades privadas de abrigo, em se tratando de uma política não 
contributiva (Proteção Social Básica, PNAS, 2004, p. 34, grifo nosso). 

 

Na perspectiva da PNAS (2004), os serviços socioassistenciais no SUAS são 

organizados segundo as seguintes referências: vigilância socioassistencial, proteção social e 

defesa social e institucional. Nelas também está presente a noção de autonomia como um 

valor e como uma segurança a ser afiançada pela política. 
Vigilância Social:  
refere-se à produção, sistematização de informações, indicadores e índices 
territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que 
incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos da vida (crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e idosos); pessoas com redução da capacidade 
pessoal, com deficiência ou em abandono; crianças e adultos vítimas de 
formas de exploração, de violência e de ameaças; vítimas de preconceito por 
etnia, gênero e opção pessoal; vítimas de apartação social que lhes 
impossibilite sua autonomia e integridade, fragilizando sua existência; 
vigilância sobre os padrões de serviços de assistência social em especial 
aqueles que operam na forma de albergues, abrigos, residências, semi-
residências, moradias provisórias para os diversos segmentos etários. Os 
indicadores a serem construídos devem mensurar no território as situações 
de riscos sociais e violação de direitos (PNAS, 2004, p. 40, grifos nossos). 
 
Proteção Social: 
• segurança de sobrevivência ou de rendimento e de autonomia: através 
de benefícios continuados e eventuais que assegurem: proteção social básica 
a idosos e pessoas com deficiência sem fonte de renda e sustento; pessoas e 
famílias vítimas de calamidades e emergências; situações de forte fragilidade 
pessoal e familiar, em especial às mulheres chefes de família e seus filhos; 
• segurança de convívio ou vivência familiar: através de ações, cuidados e 
serviços que restabeleçam vínculos pessoais, familiares, de vizinhança, de 
segmento social, mediante a oferta de experiências socioeducativas, lúdicas, 
socioculturais, desenvolvidas em rede de núcleos socioeducativos e de 
convivência para os diversos ciclos de vida, suas características e 
necessidades; 
• segurança de acolhida: através de ações, cuidados, serviços e projetos 
operados em rede com unidade de porta de entrada destinada a proteger e 
recuperar as situações de abandono e isolamento de crianças, adolescentes, 
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jovens, adultos e idosos, restaurando sua autonomia, capacidade de 
convívio e protagonismo mediante a oferta de condições materiais de 
abrigo, repouso, alimentação, higienização, vestuário e aquisições pessoais 
desenvolvidas através de acesso às ações socioeducativas (PNAS, 2004, p. 
40, grifo nosso) . 
 

Por fim, mas não menos importante, o desenvolvimento da autonomia está presente 

também na orientação da política acerca das intervenções que precisam ser operacionalizadas 

pelos trabalhadores do SUAS: 
A participação e o controle social sobre as ações do Estado, estabelecidos na 
Constituição Federal de 1988, também requer dos trabalhadores um 
arcabouço teórico-técnico-operativo de nova natureza, no propósito de 
fortalecimento de práticas e espaços de debate, propositura e controle 
da política na direção da autonomia e protagonismo dos usuários, 
reconstrução de seus projetos de vida e de suas organizações (Política de 
Recursos Humanos, PNAS, 2004, p. 54, grifo nosso). 

Segundo Pinheiro (2013), a política de assistência social busca, em suas normativas, 

conteúdo e ideário, a autonomia. Mas que autonomia a política se propõe a produzir e de que 

autonomia estamos falando no âmbito das ações coletivas na Proteção Social Básica?   

Longe de esgotar a discussão, nosso objetivo foi apontar para os sentidos que a 

autonomia pode assumir na política de assistência social. Se tomamos apenas o texto do 

PNAS (2004) em análise, é possível perceber que autonomia pode ser associada à renda, à 

segurança social, à capacidade que precisa ser desenvolvida, à finalidade das ações coletivas. 

Enfim, seja no discurso acadêmico, seja no discurso político ou ainda na prática profissional, 

a palavra autonomia é frequentemente utilizada sem a definição de seu(s) conteúdo(s). 

As imagens de liberdade e autonomia que inspiram nosso pensamento político e 

operam como se fossem “eus” de um tipo particular ― como um ator que busca 

“empresariar” sua vida e seu eu por meio de atos de escolha ―  ou os modos de explicação 

psicológica que enfatizam um ideal de autonomia responsável, que, ligados aos programas 

sociais, atuam para regular os indivíduos em consonância com as propostas das democracias 

liberais constituem um ideal de autonomia que pode tanto inspirar projetos de emancipação 

quanto de dominação. Como nos alerta Rose (2001), a autonomia não tem um caráter ético 

político intrínseco, embora, muitas vezes, seja apresentada dessa forma.  

A participação nas escolhas e decisões acerca da vida privada e coletiva é uma 

condição necessária para o desenvolvimento da autonomia.  

A promoção da participação social no campo da assistência social encontra, todavia, 

desafios relacionados à cultura política de sujeição a qual convive com uma cultura política de 

participação. Tanto as percepções da política de assistência, como política pública de direito, 
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quanto um conjunto de práticas assistencialistas, identificadas como orientação/fiscalização e 

doação/favor, existem e contribuem para a constituição de uma cultura política com valores e 

atitudes pouco identificados com a cidadania. A noção de participação é predominantemente 

associada a atitudes de submissão, de presença e escuta nas instituições políticas e nas de 

serviço público (FREITAS, 2008). 

De fato, participação não é um tema simples para o qual pode ser atribuído apenas um 

sentido. Demo (1993, apud FREITAS, 2008) identifica participação como processo e como 

conquista histórica, em permanente disputa com o poder, em contraposição a uma cultura 

política de sujeição, que toma a noção de participação da ideia de concessão ou dádiva, isto é, 

participação tutelada. 

López-Cabana e Chacon (1999) reconhecem dois níveis de participação social: 

individual e institucional. À participação também correspondem três condições fundamentais: 

querer, poder e saber. No nível individual, trata-se de conhecer o que motiva as pessoas a 

participar dos movimentos e programas sociais (querer); que fatores condicionam ou facilitam 

seu acesso a estruturas participativas (poder); que conhecimentos e habilidades são 

necessários para que a participação seja efetiva (saber). O institucional se centra nos fatores 

que aumentam a disposição dos serviços públicos e sociais a colaborar no desenvolvimento da 

política social (querer); no estudo das estruturas para participação e nos processos em que elas 

se dão (poder); na definição das habilidades e ferramentas de que devem dispor os políticos, 

gestores, técnicos e outros membros dos serviços para otimizar sua atividade participativa 

(saber). 

Mota (2002, citada por COSTA, 2014) indica que há necessidade de diálogo em todos 

os níveis da vida cotidiana, seja na dimensão individual ou institucional (escolas, igrejas etc.), 

seja nos movimentos sociais, civis e parlamentares. Defende a ideia de que as políticas 

públicas não deveriam se restringir às esferas civis e parlamentares, mas avançar para outras, 

e conclui que, além dos direitos civis, precisamos aprender a negociar nossas angústias e 

desejos com os outros e com o mundo. A criação de espaços participativos poderia, assim, se 

constituir como uma via para a elaboração de estratégias de redução das vulnerabilidades 

estruturais, vivenciadas pelos sujeitos, à medida que esses espaços lhes oferecem uma 

condição de expressão, retirando-os do silêncio e da situação de meros espectadores, e 

tornando-os capazes de influir no curso das políticas públicas. Sob esse prisma, a autora 

define seis esferas sociais nas quais o processo participativo acontece:  
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1. esfera íntima: refere-se à capacidade de se colocar no lugar do outro, a partir da 

relação do sujeito com ele mesmo e da sua percepção de como é capaz de 

impactar a realidade;  

2. esfera privada: refere-se à competência de negociar, dialogar, propor, atuar, 

confrontar e se readequar na relação com a família;  

3. esfera semipública: refere-se à pluralidade e à tolerância, à relação com a 

diversidade e à criação de novos cenários, costumes, valores, espaços sociais, 

públicos e civis: dá-se em ambientes como escolas e igrejas;  

4. esfera pública: refere-se às relações de poder: acontece nos lugares 

amplamente públicos, em especial os dos movimentos sociais, nos contextos 

da rua e do trabalho;  

5. esfera civil: refere-se à sistematização das trocas, mediante a articulação de 

consensos, que buscam integrar as liberdades individuais e os direitos 

coletivos, políticos e sociais: tem a ver com a governança, e são exemplos o 

poder público e as instituições;  

6. esfera legislativa: refere-se à institucionalização e ao processo de 

fortalecimento do estado de direito nos poderes legislativo e judiciário. 

Assim, em todas as áreas sociais há possibilidades para o exercício da cidadania. Os 

diálogos e os conteúdos, protagonizados nas interações que têm lugar nas instituições sociais, 

podem se constituir em possibilidades de aprendizado da democracia, à medida que fomentam 

ações e relações de participação. Assim, cidadania e participação contêm uma dimensão 

relacional, ou seja, as relações sociais é que possibilitam o exercício de uma e de outra, de 

modo que elas se retroalimentam e têm como canal de expressão a sociabilidade. É o diálogo 

que se dá nos espaços da comunidade, por meio de negociações realizadas nas situações 

concretas, que pode ser traduzido numa experiência participativa, mobilizando a constituição 

de uma cultura de participação. 

Ainda de acordo com Mota (2002, apud COSTA, 2014), a cidadania é aprendida pela 

vivência empírica dos benefícios de ser reconhecido pelo outro e de reconhecê-lo como 

alteridade. A sociabilidade promovida nos trabalhos com grupos e a convivência podem ser 

norteadoras de constituição de processos participativos. Para tanto, o trabalho social com 

famílias e as ações coletivas do PAIF, previstos na Tipificação (2009) como trabalho 

essencial ao serviço, são potenciais espaços para a mobilização e a constituição de uma 

cultura de participação na Proteção Social Básica. 
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Para Leivas (2003), o fortalecimento das redes sociais, da capacidade de interação com 

o Estado e dos programas públicos pela participação permite a acumulação e a consolidação 

do capital social, isto é, aprendizagem e desenvolvimento das pessoas que participam. O autor 

apresenta um quadro que contribui para avaliação dos tipos de participação que comumente 

são priorizados nos serviços públicos: 

 

QUADRO 4 

Tipos de participação comunitária 

 
FONTE: Leivas, 2003 

o participação como empoderamento: combina participação na tomada de decisões e 

acúmulo de capital social. Os usuários adquirem novas habilidades e capacidades, 

fortalecem seus espaços e organizações e atuam com um sentido de identidade e 

comunidade. Ademais, incrementam sua capacidade de negociação e interlocução com 

o setor público; 

o participação gestionária: combina participação na tomada de decisões com satisfação 

de necessidades. Os usuários são considerados gestores dos programas públicos, 

dando respostas a problemas locais ou setoriais. Produz, na comunidade, a capacidade 

de gerir. Pressupõe informação para ser interlocutor das agências estatais; 

Participação comunitária – Andrés Leiva 

Empoderamento 

Participar das decisões Utilizar a oferta 

Gestionária Instrumental 

Consultiva 

Acumular capital social 

Satisfazer necessidades básicas 

�Em que consiste 
a participação?� 

�Para que serve a participação?� 
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o participação instrumental: combina participação com satisfação de necessidades de 

quem utiliza a oferta de atividades e serviços do programa; 

o participação consultiva: combina oferta com capacidade para acumulação de capital 

social. Relaciona-se com um tipo de participação em que os programas efetuam uma 

espécie de consulta à população. 

Além dessa proposição, o autor indica que há diferentes momentos de participação 

social, que incluem:  

o difusão da informação sobre o programa: modo como a informação chegará à 

comunidade; 

o participação no diagnóstico e definição de prioridades: identificação conjunta das 

demandas reais da comunidade, por ela própria e pelos agentes do Estado; 

o participação no desenho dos programas: elaboração em conjunto dos conteúdos, 

prioridades, etapas e atividades; 

o participação na gestão da execução do projeto: gerenciamento, pelos usuários, de 

atividades concretas, seja em relação aos recursos ou na administração; 

o participação nas instâncias de avaliação dos resultados: apreciação,  pelos usuários, 

dos resultados do que foi executado; 

o controle social: administração das decisões tomadas, dos recursos públicos utilizados e 

da qualidade do que foi realizado; 

o redesenho do programa: redefiniçao do programa, com as mudanças propostas, a partir 

da experiência acumulada.   

As dimensões da participação da Proteção Social Básica na assistência social 

envolvem desde a esfera mais próxima da vida privada até as ações no território do PAIF, as 

socioinstitucionais do CRAS e aquelas, num aspecto mais amplo, da participação social nas 

conferências e instâncias de controle social.  

A participação pode significar ser parte, isto é, sentimento de pertencimento a uma 

comunidade ou grupo, constituição de identidade comunitária. É também ter parte, no sentido 

de compartilhar benefícios e satisfações, e tomar parte, isto é, assumir responsabilidade e 

riscos conjuntos. Assim, participação é também uma relação de apropriação e de mútua 

transformação (entre os sujeitos, e os sujeitos e o objeto) que implica condição para a 

liberdade e direito à autorrealização. Sob esse ângulo, participação pode ser compreendida 

como um dos fundamentos para a transformação social e individual (MONTERO, 2006). 
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A participação política, por sua vez, pode ser pensada em diferentes níveis 

correlacionados a condições participativas. Conforme Bobbio et al. (1998), a participação 

política implica comportamentos receptivos ou passivos, como presença em reuniões ou 

situações em que o indivíduo não põe qualquer contribuição pessoal. Quando a participação 

ocorre dentro ou fora de uma organização política, na qual o sujeito desenvolve atividades que 

lhe foram delegadas ou que ele mesmo pode promover ― por exemplo, participação em 

manifestações de protesto ―, diz-se que ela é por ativação. A participação política acarreta 

situações em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente para uma decisão política. A 

contribuição, ao menos no que respeita à maior parte dos cidadãos, só poderá ser dada de 

forma direta em contextos políticos muito restritos; sendo, na maioria dos casos, indireta e 

expressa na escolha dos dirigentes, a saber, do pessoal investido de poder, por certo período 

de tempo, para analisar alternativas e tomar decisões que vinculem toda a sociedade.  

Se, por um lado, o ideal democrático supõe cidadãos atentos à evolução da coisa 

pública, informados dos acontecimentos políticos, capazes de escolher entre as diversas 

alternativas apresentadas pelas forças políticas, e fortemente interessados em formas diretas 

ou indiretas de participação, por outro, o que observamos comumente é que o interesse pela 

atuação política é circunscrito a um grupo de pessoas, normalmente as mesmas, que se 

envolvem nas diversas instâncias participativas. Dessa maneira, os elementos fundamentais 

estão relacionados à estrutura ou às ocasiões da participação política e às características da 

cultura política, ou seja, a motivação para participar (BOBBIO et al., 1998). 

Os múltiplos sentidos e possibilidades de participação na Política de Assistência 

Social colocam, especialmente para o PAIF, o desafio de identificar, não apenas como as 

pessoas participam da vida no território e suas ações no serviço, mas também o de mobilizar e 

ampliar a participação na vida pública, nas instâncias de controle social. Se, nos discursos 

acadêmico e da nova política de assistência social, a autonomia e a participação são 

finalidades das ações do PAIF, é preciso discernir ainda como se expressam, ou não, no 

discurso dos operadores da política na prática profissional.  

Esta pesquisa bibliográfica nos permitiu compreender as condições históricas de 

produção da assistência social brasileira e construir um mapeamento das ações coletivas na 

assistência social e dos desafios frente à sua implementação na Proteção Social Básica 

brasileira. Buscamos identificar os sentidos que a ação coletiva pode assumir no âmbito das 

ciências humanas e sociais, como transformação promovida por agentes sociais em função de 

valores, e como, no Brasil, as metodologias participativas se desenvolveram, tendo como 

fundamento a participação popular. Identificamos ainda como o trabalho social com famílias 
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tem se apoiado em referenciais teórico metodológicos, que tomam as ações socioeducativas e 

coletivas, propostas para o PAIF, como uma práxis emancipatória, que tem na promoção da 

autonomia e no fomento à participação sua principal finalidade. Problematizamos, por fim, o 

uso dos termos autonomia e participação social, que podem revelar, na prática social, sentidos 

diversos, desde o de libertação até o de dominação ou subordinação, ainda que a 

intencionalidade seja outra.  Esses debates acadêmicos, que enfatizam diferentes dimensões 

do trabalho social com famílias, contribuem para o processo de formulação da política, à 

medida que o discurso acadêmico dialoga com a nova política de assistência social e propõe 

parâmetros para o desenvolvimento de ações coletivas no âmbito da Proteção Social Básica.  

Em seguida, apresentaremos a análise crítica do discurso, que será o nosso referencial 

teórico e metodológico para a análise das ações coletivas nos processos de formulação e 

operacionalização do PAIF.	  
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4 ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO  
 

Ainda que política e ética estejam relacionadas no sentido amplo de oferecer o bem 

supremo a todos os seres humanos, como propõe o filósofo Aristóteles, é prioritariamente 

como ação em nome dos homens na direção dos negócios públicos que ela se expressa mais 

comumente em nosso cotidiano. É, todavia, a um conjunto de orientações para a decisão e 

ação, como diretriz elaborada para enfrentar um problema público, ou seja, como busca de 

resolução de um obstáculo entendido como coletivamente relevante, que o termo “política 

pública” deve ser associado. “Políticas Públicas tratam do conteúdo concreto e do conteúdo 

simbólico de decisões políticas e do processo de construção e atuação dessas decisões” 

(SECCHI, 2013, p. 8).  

A análise da PNAS (2004) deve necessariamente englobar os contextos em que se 

insere a política e a reflexão sobre o debate político que envolve essas condições. O exame 

das ações coletivas na política de assistência social, desse modo, implica o seu 

reconhecimento como um campo interdisciplinar que exige procedimentos metodológicos 

diferentes daqueles da lógica positivista. Segundo Yanow e Haverland (2012), sob essa 

perspectiva, é fundamental identificar a causa do fenômeno em estudo, enquanto na 

perspectiva interpretativa, o importante é apresentar as razões de um fenômeno para munir os 

demais pesquisadores da área com novas produções sobre o tema. A ênfase é na 

contextualização da produção do sentido, incluindo não só atores situacionais, mas também o 

pesquisador posicionado. Assim, escolhemos a análise crítica do discurso de Norman 

Fairclough para nos orientar nesse processo em que nos perguntamos: como e sob quais 

perspectivas as propostas de ações coletivas foram formuladas e apresentadas na política? 

Quem participou do processo de formulação e decisão sobre as perspectivas da ação coletiva 

na política? Quais os desafios e impasses para a realização de ações coletivas no âmbito da 

assistência social? 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) mobilizou a constituição de um 

novo campo de conhecimentos que privilegia a promoção de direitos e a participação social, 

em contraposição à lógica tutelar e assistencialista que predominava na prática assistencial 

brasileira. Quais são as condições de transformação dessa área de conhecimento? Quais são as 

regras de formação que definem possíveis conceitos, sujeitos e estratégias? Como os 

discursos emergiram e se desenvolveram nesse campo? Como adquiriram status hegemônico? 

Quais práticas discursivas são constitutivas do conhecimento na assistência social brasileira? 
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Como e onde elas podem ser   “recontextualizadas”? Como, onde e em que extensão elas têm 

sido operacionalizadas? 

Tendo em pauta tais questionamentos e o reconhecimento de que a linguagem não é 

mero suporte para transmissão de informações, porém se constitui e é constituída nas relações 

sociais, buscamos referenciais teóricos metodológicos que nos permitissem compreender o 

lugar das ações coletivas no contexto da assistência social brasileira.  

Considerando que a nova PNAS (2004) e todas as demais ações decorrentes dela ― 

que tornaram de alguma forma possível o que estava previsto na Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), de 1993 ―, e considerando ainda que o nosso material de pesquisa é 

essencialmente linguístico― quer os textos escritos, quer as entrevistas de pesquisa que 

buscamos como método ―, a análise do discurso. Encontramos no trabalho de Fairclough 

(2001), Discurso e mudança social, uma possibilidade de análise socialmente orientada da 

linguagem falada ou escrita. 

A perspectiva do autor é reconhecida na literatura como Análise do Discurso Crítica 

(ADC). Conforme Magalhães (2005) e Resende e Ramalho (2011), o termo foi cunhado pelo 

próprio Fairclough em um artigo de 1985 publicado no periódico Journal of Pragmatics. As 

autoras salientam que a Análise do Discurso Crítica e a Análise do Discurso Francesa 

historicamente pertencem a ramos distintos do estudo da linguagem e que a ADC se 

consolidou como disciplina no início da década de 1990. Resende e Ramalho (2011) 

apresentam uma introdução à obra de Norman Fairclough e à Teoria Social do Discurso ao 

revisar seus livros: Language and Power (1989), Discourse and Social Change (1992), 

Discourse in Late Modernity: rethinking critical discourse analysis (1999) e Analysing 

Discourse: textual analysis for social research (2003).  

Discurso, para Fairclough (2001, p. 91), é uma prática não só de representação do 

mundo, como também de significação do mundo, “constituindo e construindo o mundo em 

significado”. Ele se fundamenta em Foucault e na sua concepção da natureza constitutiva do 

discurso, isto é, no entendimento de que o discurso contribui para a constituição de todas as 

dimensões da estrutura social, que moldam e restringem suas próprias normas e convenções, 

como também relações, identidades e instituições que lhes são subjacentes.  

A concepção dialética de Fairclough sobre a relação do discurso com a estrutura social 

contribui, ou melhor, tem como corolário a contribuição do discurso para a construção de 

identidades ou ‘posições de sujeito’, para a construção de relações entre as pessoas e também 

para a construção de sistemas de conhecimentos e crenças. Conforme o autor (2001, p. 92), 

“estes efeitos correspondem a três funções da linguagem e a dimensões de sentido que 
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coexistem e interagem em todo discurso”: a função identitária; a função relacional; a função 

ideacional. Essas, por sua vez, são a “recontextualização” de três macrofunções que atuam 

simultaneamente em textos, e são definidas por Halliday (1991), citado por Resende e 

Ramalho (2011), como: a) função ideacional da linguagem ― representação da experiência; 

b) função interpessoal ― significado em função da interação social; c) função textual ― 

aspectos semânticos, gramaticais e estruturais. 

Fairclough (2003), apud Resende e Ramalho (2011), propõe uma articulação entre as 

macrofunções de Halliday e os conceitos de gênero, discurso e estilo, sugerindo três tipos de 

significado: o acional, o representacional e o identificacional.  

É necessário que fique claro que a constituição discursiva da sociedade não emana de 

um jogo de ideias entre as pessoas, “mas de uma prática social que está firmemente enraizada 

em estruturas sociais materiais, concretas, orientando-se para elas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

93). Embora as práticas sociais possam ser diversas (econômicas, culturais, políticas, 

ideológicas), interessa-nos, neste trabalho, a assistência social como prática política que 

estabelece, mantém e transforma as relações de poder, bem como o lugar das ações coletivas 

nesse processo. Essas práticas incluem os seguintes elementos: atividades, sujeitos e suas 

relações sociais, instrumentos, objetos, tempo e espaço, formas de conscientização, valores e 

discurso. O discurso, por sua vez, se apresenta de três maneiras na prática social: como parte 

da atividade social dentro de uma prática; como representação e, portanto, processo de 

construção social de práticas, inclusive de autoconstrução reflexiva; como formas de ser, na 

constituição de identidades.  

Fairclough (2001, p. 116) situa o discurso em uma “concepção de poder como 

hegemonia e em uma concepção da evolução das relações de poder como luta hegemônica”. 

Sua visão crítica está essencialmente relacionada à preocupação explícita com o exercício do 

poder nas relações sociais.  

O discurso traduz as lutas dos sistemas de dominação, mas é também aquilo pelo qual 

se luta, é o próprio poder. Na ordem do discurso, o tabu do objeto, o ritual de circunstância e o 

direito privilegiado do sujeito que fala revelam o seu desejo de poder. A análise do discurso 

privilegia os interditos, os mecanismos de exclusão (por exemplo a razão exclui a loucura) e 

as bases institucionais em que se apoiam as vontades de verdade. De que forma os saberes são 

valorizados em nossa sociedade, distribuídos e atribuídos? Analisar o discurso, para Foucault 

(2003), é, pois, interrogar a vontade de verdade; tomar o discurso como acontecimento não 

restrito ao regime do significante. É preciso interrogar também sua exterioridade, as 

condições de possibilidade para sua existência, o que tornou uma série de acontecimentos 
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aleatórios possível, como também o conjunto de práticas que dão seu caráter de regularidade. 

O discurso não é uma parte do texto em análise, porém começa com a articulação complexa 

dos diversos momentos que constituem processos e eventos concretos. 

Para Resende e Ramalho (2011), as obras A ordem do discurso e Vigiar e Punir, de 

Foucault, cujas perspectivas vincularam discurso e poder, exerceram forte influência sobre a 

ADC. Bakhtin, em Marxismo e filosofia da linguagem e Estética da criação verbal, também 

contribuiu para a abordagem da linguagem como luta hegemônica, especialmente pela ótica 

interacional, dialógica e polifônica da linguagem.  

O conceito de hegemonia, enfim, fornece para o discurso  

tanto uma matriz ― uma forma de analisar a prática social à qual pertence o 
discurso em termos de relações de poder, isto é, se estas relações de poder 
reproduzem, reestruturam ou desafiam as hegemonias existentes ― como 
um modelo ― uma forma de analisar a própria prática discursiva como um 
modo de luta hegemônica que reproduz, reestrutura ou desafia as ordens de 
discurso existente (FAIRCLOUGH, 2001, p. 126). 

Além da relação entre discurso e sociedade, a análise deve ter a intertextualidade como 

foco principal, esta sendo a inserção da história em um texto e suas relações complexas entre 

gênero, estilo, modo e retórica que constituem a ordem do discurso. Segundo Resende e 

Ramalho (2011), é a “recontextualização”, um movimento de um contexto a outro que 

acarreta transformações particulares, dependendo da forma como figura no novo contexto.  

A intertextualidade engloba não apenas a presença explícita de elementos de outros 

textos, por exemplo citações, como também a paráfrase ou o resumo. Na análise, é importante 

identificar algumas formas ou marcas pelas quais se “converte” o discurso direto em indireto, 

pois a representação do discurso não é mera questão de gramática. É relevante destacar a 

percepção de ausências significativas, isto é, verificar quais vozes são incluídas e excluídas, 

assim como a relação entre as vozes, se é de cooperação, tensão etc. A análise do que foi 

representado em discurso direto ou indireto, e as consequências disso para a valorização ou 

depreciação do que foi dito e daqueles que disseram, pode lançar luz sobre questões de poder 

no uso da linguagem (RESENDE & RAMALHO, 2011). 

Fairclough (2001) encontrou em Maingueneau uma fonte útil para a discussão do que 

ele chamou de intertextualidade manifesta, ou seja, recorrer explicitamente a outros textos 

específicos pela representação do discurso, pressuposição, negação, metadiscurso e ironia. O 

primeiro distingue intertextualidade manifesta de intertextualidade constitutiva e prefere 

denominar esta interdiscursividade. As convenções discursivas que entram em sua produção 

em conexão com a prática social, como são estabelecidas as relações de poder no contexto 
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político, econômico e institucional constituem a interdiscursividade. Um dos elementos da 

interdiscursividade como “ordem do discurso” é o gênero: 
Eu vou usar o termo gênero para um conjunto de convenções relativamente 
estável que é associado com, e parcialmente representa, um tipo de atividade 
socialmente aprovado, como a conversa informal, comprar produtos em uma 
loja, uma entrevista de emprego, um documentário de televisão, um poema 
ou um artigo científico. Um gênero implica não somente um tipo particular 
de texto, mas também processos particulares de produção, distribuição e 
consumo de textos (FAIRCLOUGH, 2001, p. 161). 

Ainda segundo Fairclough (2001, p. 162), o gênero, como tipo de texto, se relaciona a 

uma estrutura composicional, ou melhor, a um tipo de atividade: uma sequência estruturada 

de ações, isto é, “o conjunto de posições de sujeito que são socialmente constituídas e 

reconhecidas em conexão com o tipo de atividade”. Gêneros se relacionam também a estilos 

particulares: tipo de interação que se estabelece entre os locutores (formal/informal), modo 

como o texto é apresentado (falado/escrito/escrito como se fala) e modo retórico 

(argumentativo/ narrativo/ descritivo). 

Resende e Ramalho (2011, p. 72) citam Fairclough (2003) para esclarecer como a 

análise interdiscursiva de um texto está relacionada à identificação dos discursos articulados e 

à maneira como são articulados. 

A identificação de um discurso em um texto cumpre duas etapas: (1) quais partes do 

mundo são representadas (os temas centrais), e (2) a perspectiva particular pela qual são 

representadas. As maneiras particulares de representação de aspectos do mundo podem ser 

especificadas por meio de traços linguísticos ― quem pode ser visto como “realizando” um 

discurso. O mais evidente desses traços é o vocabulário, pois diferentes discursos “lexilizam” 

o mundo de maneiras diferentes. 

Uma das contribuições da ADC apresentada por Fairclough (2001) é a das 

propriedades analíticas dos textos ligadas às funções ideacional, identitária, relacional e 

textual.  Posteriormente, em 2003, esse autor vai explicar que o discurso, como parte de 

práticas sociais, na relação entre textos e eventos, se figura como, principalmente, modos de 

agir, de representar e de ser. 

A cada um desses modos de interação entre discurso e prática social corresponde um 

tipo de significado. O significado acional focaliza o texto como modo de “(inter)ação” em 

eventos sociais; aproxima-se da função relacional, pois sua ação legitima/questiona relações 

sociais. O significado acional do texto pode ser identificado pelos seguintes traços 

linguísticos: intertextualidade, modo de interação (discurso direto e indireto; negociação ― 

abertura do texto). O significado representacional enfatiza a representação de aspectos do 
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mundo ― físico, mental, social ― em textos, assemelhando-se à função ideacional. Esta, por 

sua vez, se expressa nos textos pela interdiscursividade, representação de atores sociais, 

autonomização dos documentos, agregação. Por fim, o significado identificacional se refere à 

construção e à negociação de identidades no discurso, relacionando-se à função identitária e 

aos traços linguísticos: avaliação, modalidade e metáfora. 

Tendo em vista a ampla contribuição de Fairclough para a análise do discurso, 

tomaremos como referencial principal para esta pesquisa os seguintes aspectos: (1) a dimensão 

da análise textual – em que destacaremos o vocabulário utilizado e sua relação com a 

dimensão das práticas discursivas; (2) a dimensão das práticas discursivas, que envolve a 

intertextualidade, a interdiscursividade e os processos de produção, distribuição e consumo 

dos textos, que são processos sociais e, portanto, exigem referência ao contexto político, 

econômico e institucional no qual o discurso é gerado; (3) a dimensão da prática social ― o 

poder como hegemonia é tanto uma matriz quanto um modelo para a análise de como as 

relações de poder reproduzem, reestruturam ou desafiam as hegemonias existentes.  

Visto que o corpus da pesquisa é constituído por três tipos de textos, que implicam 

processos particulares de produção, distribuição e consumo, quais sejam: os documentos, os 

artigos publicados nas bases de dados referidas anteriormente e a transcrição das entrevistas, 

consideramos relevante esclarecer como esse material foi organizado para procedermos à 

análise. 

Os textos coletados ao longo do percurso da pesquisa foram classificados como 

artigos, documentos e teses ou dissertações e serviram, especialmente, para a construção dos 

capítulos anteriores, referentes à pesquisa bibliográfica. Os artigos foram selecionados por sua 

contribuição à compreensão das condições de produção da PNAS (2004), sobre o trabalho 

social com famílias no contexto da Proteção Social Básica e sobre a organização dos serviços 

e dos trabalhadores no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Esses artigos foram 

retratados em uma planilha do Excel com ano de publicação, referência em conformidade 

com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), objetivos, conceitos-chave, 

contribuição mais significativa para a pesquisa (compreensão das condições de produção da 

PNAS, ações coletivas e atuação profissional dos trabalhadores do SUAS) e o Estado 

brasileiro onde o conhecimento se deu. As teses e dissertações foram classificadas da mesma 

forma. A maior parte dos artigos foi produzida em Minas Gerais e São Paulo, Distrito Federal 

e Rio Grande do Norte. Selecionamos artigos e teses também de outros estados, como Rio de 

Janeiro, Paraná, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Pernambuco, Goiás e 
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Piauí. Tem pouquíssima expressão, nesta revisão, as produções das regiões Centro-Oeste e 

Norte do Brasil. 

Os documentos, igualmente, foram sistematizados em planilha do Excel, seguindo os 

aspectos acima referenciados, com exceção do último item: no lugar de local de produção do 

conhecimento, incluímos as instituições responsáveis pela autoria dos documentos. Dentre os 

documentos selecionados a maioria deles é de autoria do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS). Também analisamos os documentos de orientação 

produzidos pelo Conselho Federal de Psicologia e Conselho Federal de Serviço Social.  

Além da seleção de alguns documentos como fontes de informação, realizamos 11 

entrevistas que, em diálogo com os documentos, nos ajudaram a construir os subsídios 

necessários para elaboração dos resultados correlacionados aos objetivos da pesquisa. Todos 

os entrevistados assinaram TCLE, conforme APÊNDICE A. 

Dentre os documentos selecionados, por sua relação com as ações coletivas no 

contexto da Proteção Social Básica, foram estudados quatro: (1) Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS, 1998), (2) Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004); 
(3) Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009b); (4) Orientações Técnicas 

sobre o PAIF. Trabalho Social com Famílias do Serviço de Proteção Integral à Família, v. 2, 

(2012c)13. 

As entrevistas também foram avaliadas, buscando-se destacar os sentidos atribuídos às 

ações coletivas no PAIF. 

A análise dos documentos e das transcrições das entrevistas foi realizada em três 

dimensões: arquitetura textual; prática discursiva ― considerando-se, especialmente, a 

intertextualidade e a interdiscursividade; e prática social.  

Na PNAS, destacamos cada um dos itens do documento, tais como autoria e 

responsabilidade, texto da resolução, texto da apresentação, introdução, objetivos, princípios, 

diretrizes etc. Após listarmos os itens, tentamos estabelecer comparações entre as PNAS de 

1998 e de 2004, para construir a análise do texto, da prática discursiva e da prática social.  

No exame da Tipificação, documento bastante descritivo e objetivo, também 

realizamos os procedimentos de destacar cada parte do texto, procurando criar um diálogo 

maior com as entrevistas e o Caderno II, identificando o nome do serviço, como ele é descrito 

e apresentado, seus objetivos e as ações que o compõem.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Nesta pesquisa, esse documento será denominado Caderno II. 
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Na análise das entrevistas, o material foi organizado a partir do Roteiro de entrevistas 

semiestruturadas (APÊNDICE B), destacando quais os sentidos atribuídos ao PAIF e às ações 

coletivas no PAIF. Buscamos identificar também o tipo de relação que os entrevistados 

estabeleceram com a pesquisadora, e a intertextualidade e interdiscursividade nas entrevistas.  

Conforme recomendação de Wolff, citado por Flick (2009), não usaremos os 

documentos como realidade factual em contraposição às opiniões subjetivas da entrevista. 

Ambos representam versões específicas de realidades construídas e, portanto, os 

questionamentos sobre quem produziu o documento e com qual objetivo sempre se fizeram 

pertinentes. Essa forma de organização dos dados da pesquisa e das fontes de informação nos 

permitiram realizar uma análise mais sistêmica e não apenas de cada documento ou entrevista 

isoladamente. O contexto de produção da assistência social no Brasil, as condições 

socioeconômicas, políticas e culturais apresentadas anteriormente, bem como a pesquisa 

bibliográfica sobre ações coletivas no âmbito das ciências humanas e sociais também 

serviram de orientação para nossa análise. A seguir, apresentaremos a análise dos três 

principais documentos selecionados para esta tese. Tais inspeções, em articulação com a 

revisão da literatura e as entrevistas, constituirão a base para nossas considerações sobre os 

sentidos das ações coletivas na Proteção Social Básica no processo de formulação e 

operacionalização da PNAS. 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



99	  
	  

5 DOCUMENTOS ANALISADOS  
 

São vários os documentos que caracterizam a Política Nacional de Assistência Social, 

a Proteção Social Básica e os serviços desenvolvidos no CRAS14. Para a construção deste 

capítulo, como explicado no anterior, nossa referência principal, apesar de outros terem sido 

consultados, foram três documentos: a PNAS (2004), a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais (2009b) e o aqui denominado Caderno II (2012c)15, além das entrevistas 

que constituem outra posição discursiva. 

As pessoas entrevistadas têm uma relação significativa com a prática social em foco. 

Elas foram responsáveis direta ou indiretamente pela produção dos documentos de orientação 

técnica das ações do PAIF (Entrevistadas 1, 2 e 3 e Entrevistado 4) ou vivenciaram os 

processos de implementação da nova política, especialmente a partir de 2004 (Entrevistadas 

B, C, D, E, G e Entrevistados A e F).  

A análise dos documentos e das entrevistas, portanto, constituem o discurso acerca da 

formulação da nova política de assistência social, como um campo ainda em formação, no 

qual há disputas políticas e científicas que atravessam o processo de operacionalização das 

ações coletivas. 

5.1 Política Nacional de Assistência Social  
 

Na formulação da PNAS (2004), o coletivo pode ser compreendido como caráter do 

próprio processo de elaboração da política e como caráter das ações socioassistenciais que 

garantem a convivência familiar e comunitária no âmbito da Proteção Social Básica (PSB). 

O caráter coletivo do processo de elaboração da PNAS (2004) é ressaltado na 

resolução que a aprova. Enquanto a PNAS (1998) apresenta o texto da resolução em seus 

aspectos formais e descritivos, comuns aos documentos normativos, públicos e oficiais, a 

PNAS (2004) se apresenta com um tom um pouco menos formal, o que torna o texto mais 

acessível. Ela foi produzida no contexto do governo Lula, que privilegia o discurso sobre a 

participação social na política. O significado acional do texto não se restringe ao gênero 

descritivo e normativo dos textos da política, mas estabelece com o leitor um outro tipo de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 O QUADRO 7, disponível no APÊNDICE C, apresenta os documentos consultados. 
15 Cf. BRASIL, 2009b e BRASIL, 2012c. Vamos nos referir, ao longo do texto, a esses documentos como 
Tipificação e Caderno II, respectivamente. 
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relação, diferente da modalidade de mera obrigação, e se aproxima do gênero científico como 

procedimento para a construção de um novo consenso, uma nova proposta política da 

assistência social como promotora de direitos.  

O processo coletivo de elaboração do documento incita, por um lado, a participação de 

todos, mas a diversidade de opiniões e perspectivas presentes em sua elaboração pode 

contribuir para a produção de inconsistências, na opinião da Entrevistada 2, que assume a 

posição discursiva acadêmica para indicar as ambiguidades presentes no conceito de família. 
Assim... porque lendo a Política Nacional de Assistência você percebe que 
tem algumas incongruências, você percebe que são muitos autores e que, em 
alguns momentos, os conceitos vão caminhando sem uma certa 
homogeneidade. Eu sei que foi feito na CIT, foi uma construção do 
Colegiado Intergestores Tripartite, teve uma atuação forte de todos os 
técnicos do Ministério ali envolvidos, e também nomes importantes que 
sempre pensaram a Política de Assistência Social, principalmente as 
professoras lá da PUC São Paulo, do Serviço Social da PUC São Paulo. E aí 
o que eu percebo, por exemplo, se você pega o conceito de família, o que se 
espera de família no decorrer do documento da Política, você pega a Política 
e depois pega a NOB, você vê que há oscilações (Entrevistada 2). 
 

Sobre as instâncias que participaram do debate, a Entrevistada 1 aponta para a 

importância da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) ― a instância colegiada na qual 

ocorreram grandes debates sobre a proteção social: 
Eu acho que são importantes e, aí é realmente onde a polêmica, e eu diria, 
naquela época mais na CIT que no Conselho. O conselho teve um papel no 
momento final de referendar, talvez valha a pena ver estas plenárias. Porque 
aí aparecem as tensões entre público/privado, mais no Conselho Nacional. 
Mas no âmbito da CIT, eu acho que mais especificamente... eu acho que as 
discussões foram todas muito importantes, sabe. E aí você vai vendo também 
as perspectivas e as concepções dos estados, dos municípios, da União, em 
alguns momentos bem diferenciados até, porque a CIT é uma instância de 
pactuação, não existe voto, ou pactua ou não pactua.  Ou você consegue um 
certo consenso ou mesmo que um ou outro discorde, você tem que ter um 
certo consenso e não é de voto igual ao Conselho Nacional é, ele delibera, 
mas a CIT não. Então, como instância de pactuação, a questão dos 
argumentos é muito importante; ali é que eles florescem. Pra mim, a CIT 
era... hoje eu não sei, porque o conselho mudou muito... enfim, os objetivos, 
a forma de operar mudou muito e as próprias finalidades, mas naquela época 
e ainda hoje a CIT é o grande espaço de formulação da Política, é ali que se 
debatem as grandes questões (Entrevistada 1). 

Silva (2010) desenvolveu uma monografia na qual esclarece o papel do Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) e da CIT no processo de descentralização político-

administrativo. A CIT é uma instância de negociação e pactuação, instituída a partir da 

promulgação da LOAS (1993), mas que foi constituída realmente, a partir de 1997, no 

contexto da II Conferência Nacional de Assistência Social que tinha como tema o Sistema 
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Descentralizado e Participativo: construindo a inclusão e a universalização de direitos. É 

uma comissão formada pelas três instâncias gestoras do sistema, por quinze membros e seus 

respectivos suplentes: a União, representada pela Secretaria Nacional de Assistência Social 

(SNAS), tem cinco membros; os estados, representados pelo Fórum Nacional de Secretários 

Estaduais de Assistência Social (FONSEAS), também cinco, e os municípios, representados 

pelo Conselho Nacional de Gestores Municipais (CONGEMAS), têm cinco.  

O CNAS, por sua vez, foi instituído pela LOAS como órgão superior de deliberação 

colegiada. É composto por dezoito membros e seus respectivos suplentes. São nove 

representantes governamentais, incluindo as três esferas do governo: União, Estados e 

Municípios. Mais nove da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de 

organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos 

trabalhadores do setor. (SILVA, 2010). 

Os moldes da CIT foram pensados no contexto da primeira Norma Operacional Básica 

(NOB, 1999), com a intenção de se criar um espaço onde estados, municípios e a União 

tivessem assento e pudessem discutir os rumos da política, segundo a concepção do 

federalismo, na qual todos são autônomos. Uma de suas competências é submeter suas 

pactuações à apreciação e aprovação do CNAS (SILVA, 2010).  

Embora seja uma instância relevante no processo de formulação e implementação da 

política, a CIT não foi citada explicitamente nos textos das resoluções da PNAS de 1998 e de 

2004, tendo sido mencionada apenas na introdução desta última. Estão disponíveis on line os 

resumos executivos das reuniões ordinárias da CIT16, apenas a partir de 2009, portanto, não 

foi possível localizar os debates aos quais se referiu a Entrevistada 1. Essas constatações nos 

indicam que, ainda que o processo de produção da PNAS (2004) tenha sido democrático, a 

distribuição e divulgação dos pactos precisaria ser ampliada, assim como as concepções de 

proteção social que defendem os gestores municipais, estaduais e os representantes da União 

na CIT.  

Segundo o Entrevistado 4, as inconsistências ou ambiguidades presentes no texto da 

PNAS (2004) se relacionam às dificuldades de operacionalização próprias da assistência 

social e às dificuldades de lidar com a diversidade e imensidão do país. Ele se refere tanto ao 

caráter vago das diretrizes metodológicas de atuação, quanto à dificuldade de se criar 

indicadores mais tangíveis para avaliação do trabalho.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Disponível em: <http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/cit/atas-
pautas-e-resumos-executivos-da-cit>. 
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Então uma das coisas boas da orientação da política é tentar respeitar as 
regiões, as culturas etc. e tal. Ao mesmo tempo tem uma dificuldade, por 
quê? Porque se chama Política Nacional, e na hora de ser nacional você se 
depara com uma enorme diversidade de experiências e tal, e não só do ponto 
de vista das populações, mas também porque os entes nacionais, Estados, e 
principalmente os municípios, têm muito a ver com essas políticas e são 
muito autônomos. [...] ao mesmo tempo, na hora das metodologias, como 
agir e tal, são orientações vagas, difusas. E a outra coisa que eu acrescento, 
que você já falou aqui: os trabalhadores solicitam muito orientação, porque 
eles recebem aquelas diretrizes, no geral, meio vagas, meio ambíguas, uma 
série de coisas, e eles têm que trabalhar na prática “como é que eu faço 
isso?”. Então o pessoal de base também, isso eu ouvi muito nas reuniões, 
várias reuniões em Brasília, muitas, grandes conferências e tal, tem sido uma 
demanda por orientação concreta, e essa demanda, na minha opinião, nunca 
foi realmente atendida (Entrevistado 4). 

 

Segundo a Entrevistada 1, o que se buscou formular e esclarecer na constituição do 

SUAS foram as seguranças.  

Este foi um dos grandes desafios: definir que seguranças são estas, pois são 
elas que norteiam e elas norteiam as ações tanto da proteção básica, quanto 
da proteção especial com suas diferenças. Então, uma segurança, por 
exemplo, de renda, é típica de proteção básica, essa sim. Mas uma segurança 
de convívio, ela não é só típica de proteção básica, você vai ter as duas. A 
segurança de acolhida, ela também, é uma segurança que tem um significado 
na proteção especial e tem outro significado na proteção básica. Então, este 
foi um dos grandes, das grandes questões, mas até hoje há polêmicas, 
sobre... quando você vai lendo os textos... a própria NOB/SUAS 2012, ela já 
ampliou o campo de segurança se você comparar com a Política Nacional, 
mas... e ali, sim, a acolhida já entra com uma concepção mais ampla do que 
está na Política Nacional ou do que esteve na NOB. É, então, um processo a 
informação; o SUAS é muito novo, como política pública, se a gente falar 10 
anos em política pública não é nada, vai fazer dez anos este ano da política 
nacional (2014). Então, assim, isto não é nada em termos de política. Nada. 
Assim, houve muito avanço, mas é pouco se você for falar em termos de 
política pública. Então, ele é um campo em formação, ele era e é... então, 
uma das grandes questões são as seguranças, porque como você compõe um 
campo de seguridade, elas têm que ficar claras (Entrevistada 1). 
 

Essas ambiguidades relacionadas aos conceitos de família, às seguranças afiançadas e 

às dificuldades de operacionalização, próprias da assistência social, foram indicadas pelos 

entrevistados que participaram da formulação, a partir da posição de quem revela o que houve 

nos bastidores da política. Elas não estão explícitas nem são discutidas nos documentos, 

obviamente, porque ali não há espaço para questionamentos e incertezas. A posição discursiva 

dos entrevistados, como participantes do processo de formulação, revela também como a nova 

política de assistência social é ainda um campo em formação, no qual a concepção de família 

que o fundamenta, as seguranças sociais que devem afiançar e as formas de comunicação e 
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divulgação dos consensos e orientações nacionais carecem de atenção, desenvolvimento e 

podem se constituir em objetos de estudos de novas pesquisas nessa área. 

O caráter coletivo da PNAS (2004) guarda relação com uma posição política que 

valoriza a participação como forma de consolidação da democracia. Esse é um dos sentidos 

que o coletivo assume no texto da Resolução que aprova a PNAS (2004). 

Embora a formulação da PNAS (2004) tenha sido um processo reconhecidamente 

coletivo, para os entrevistados que participaram do processo de implementação (A, B, C, D, 

E, F, G), as ambiguidades na produção da PNAS (2004) ou na Tipificação (2009b) não se 

constituem como questão. Eles se posicionam frente às orientações dos documentos, ora como 

meros receptores, ora como críticos e raramente como agentes que também participam do 

processo de produção da política.  

As Entrevistadas B e C, cujas trajetórias profissionais tiveram início em municípios de 

pequeno porte em Minas Gerais, indicam que houve dificuldade de acesso às orientações do 

MDS.  

A Entrevistada C relata que, onde trabalhava, o acesso à internet era bastante restrito. 

Ela contou que recebeu orientação para sua atuação profissional do gestor local, que concebia 

o trabalho na perspectiva assistencialista, isto é, divergente daquela proposta pela PNAS 

(2004) e que atuava na perspectiva do ensaio e erro, conforme sua própria definição. 

A Entrevistada B disse que recebia algumas normativas da Secretaria de Estado de 

Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE). Afirma ainda que, quando os manuais de 

orientação do MDS chegaram, em 2009, já havia uma produção dos técnicos acerca do 

cotidiano e o material foi usado como balizador da prática, sendo em algumas situações 

duramente criticado por não refletir a experiência de trabalho que havia se constituído ali. É 

necessário, contudo, diferenciar um conjunto de orientações que visam a oferecer uma direção 

para o trabalho, de um manual que apresenta um resumo e um conjunto de instruções sobre o 

objeto ou assunto ao qual se refere. 

Depois vieram os manuais, e manuais com orientações, e esses manuais 
falam em desligamento da família, e olhar aquilo me soa muito estranho. Eu 
penso que a família precisa cada vez mais depender menos daquele serviço, 
mas se aquele serviço for voltado muito para uma relação de dependência. 
Se ele não for voltado para uma relação de dependência, por que ela tem que 
se desligar? Por que ela não pode crescer? Uma criança que frequenta um 
Serviço de Convivência... qual a função desse desligamento? Por que que ela 
não pode voltar para dar notícia? Por que que ela não pode, de repente, 
participar de alguma coisa num outro momento da vida dela? Eu acho que é 
um trabalho tão lento, é uma construção de anos, eu não vejo esse 
desligamento como algo, na prática, que faz sentido. É interessante, porque 
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vieram os manuais e começaram a ser confrontados com o que a gente fazia 
(Entrevistada B). 

É preciso problematizar o uso que os profissionais fazem dos documentos de 

orientação e a forma como se posicionam frente ao processo de operacionalização da política. 

A Entrevistada B toma as orientações do MDS como um conjunto de instruções e não como 

um referencial para a prática, e parece confundir o desligamento da família do serviço com a 

finalização de um acompanhamento, por exemplo, tendo em vista a superação de uma 

situação de vulnerabilidade ou risco. Quando a atuação profissional está muito focada no 

atendimento da família que procura o serviço, corre-se o risco de perder de vista as ações no 

território e as possibilidades de acesso aos direitos como formas de superação das 

vulnerabilidades sociais. 

As formas de participação e articulação de ações no território com a população são 

fundamentais para a formulação e a implementação de políticas públicas. Na PNAS (2004), 

esse processo aconteceu principalmente nos espaços de participação social instituídos: a CIT, 

os Conselhos e as Conferências, nos quais houve a participação majoritária da categoria 

profissional dos assistentes sociais. A participação do usuário nesse processo, por outro lado, 

foi praticamente inexistente e se apresenta como um desafio, já expresso na própria 

formulação da política.  

Sobre a participação dos usuários na elaboração da PNAS (2004), destacamos: 

“Controle Social ― O desafio da participação dos usuários nos Conselhos de Assistência 

Social”. Nesse item, a participação é claramente indicada como um desafio, que requer 

investimentos, formação dos usuários e técnicos, bem como a produção de metodologias que 

resgatem e habilitem para a participação social.  
Para a análise dessa participação são necessárias algumas reflexões. A 
primeira delas, sobre a natureza da assistência social, que só em l988 foi 
elevada à categoria de política pública. A concepção de doação, caridade, 
favor, bondade e ajuda que, tradicionalmente, caracterizou essa ação, 
reproduz usuários como pessoas dependentes, frágeis, vitimizadas, tuteladas 
por entidades e organizações que lhes “assistiam” e se pronunciavam em seu 
nome. Como resultado, esse segmento tem demonstrado baixo nível de 
atuação propositiva na sociedade, e pouco participou das conquistas da 
Constituição enquanto sujeitos de direitos. 
A segunda reflexão a ressaltar é a necessidade de um amplo processo de 
formação, capacitação, investimentos físicos, financeiros, operacionais e 
políticos, que envolva esses atores da política de assistência social. 
Assim, há que se produzir uma metodologia que se constitua ao mesmo 
tempo em resgate de participação de indivíduos dispersos e desorganizados, 
e habilitação para que a política de assistência social seja assumida na 
perspectiva de direitos publicizados e controlados pelos seus usuários. 
Um dos grandes desafios da construção dessa política é a criação de 
mecanismos que venham garantir a participação dos usuários nos conselhos 
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e fóruns enquanto sujeitos não mais sub-representados (PNAS, 2004). 
 

As possibilidades de participação do usuário, na contemporaneidade, é outro aspecto a 

se considerar, como indica a Entrevistada 3. Não se trata mais, como nos anos 1980, de 

reinvindicação de acesso a direitos apenas, mas também de possibilidades de participação 

para discussão acerca da qualidade do acesso. No caso da assistência social, a participação 

implica ainda a articulação das políticas e dos serviços no contexto mais amplo do sistema de 

garantia de direitos e uma reflexão sobre a própria concepção de participação e as relações 

necessárias à construção de uma nova cidadania.  
Por exemplo, se você, antes organizava a comunidade para poder colocar 
uma escola, colocar uma creche, movimento de luta Pró-Creche, você 
organizava a comunidade que precisava de uma creche, hoje a creche é dever 
do Estado, é uma UMEI. Então qual é o papel da comunidade nessa relação? 
Você passa a precisar da qualidade da UMEI. Como é que você vai interferir 
nisso daí? Como é essa participação contemporânea? Para você saber como 
mobilizar um território para produzir participação, se essa própria 
participação tem que ser melhor entendida? Entendeu o que eu estou 
falando? A outra coisa é, por exemplo, a questão da igualdade racial, a 
questão das relações de gênero está pipocando lá. Quer dizer, o 
enfrentamento da pobreza é importantíssimo, mas você não tem 
enfrentamento da pobreza sem o trabalho com as relações de gênero. E aí 
essas coisas ainda precisam de melhor compreensão, melhor articulação. 
Enfim, eu acho que são questões não só da assistência, são questões do 
Sistema de Proteção Social. Você pega a tese de Coelho17, por exemplo, ela 
vai tentar entender como os Estados aderiram ou não ao pacto contra a 
violência contra a mulher, e nessa adesão, como que eles construíram ou 
não, ou fortaleceram as entidades existentes: o Fórum, o Conselho dos 
Direitos da Mulher etc. Ora, se você for pensar, para trabalhar as relações de 
gênero no território você não teria que fazer uma articulação com política 
para mulheres? Mas cadê essa articulação? Está ainda bastante frágil, 
bastante teórica, esfacelada, talvez. Então eu acho que a própria concepção 
do que você pode fazer no território precisa de avanços. Teoricamente é isso, 
você precisa fortalecer os vínculos comunitários, porque aí vai fortalecer a 
solidariedade, vai gerar capital social... capital social é um termo que nem 
todo mundo gosta, mas vai gerar solidariedade e a família vai ter o apoio não 
só do Estado, mas vai ter um apoio também na própria comunidade; a 
comunidade vai se organizar para incorporar melhor a questão da cidadania, 
as mudanças necessárias em relação às crianças, os idosos, e vai participar 
mais, vai produzir mais cultura local e tudo mais. Só que essa é uma visão 
extremamente idealizada, que está sendo duramente testada pelas realidades 
contemporâneas. Assim eu vejo. Estou dando uma visão minha (Entrevistada 
3, grifos nossos). 

A Entrevistada 3 assume uma posição reflexiva e propositiva para abordar a política 

de assistência como um campo ainda em formação. Ela problematiza a noção de comunidade 

como um conjunto de relações que se estabelecem e se desenvolvem em um espaço 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Cf. COELHO, 2015. 
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geográfico, mas também como um conjunto de práticas já estabelecidas junto às quais os 

operadores da política também devem intervir. Embora o controle social e a participação 

nesses espaços sejam um eixo estruturante da política em sua formulação, é preciso ainda 

ampliar os estudos sobre as formas de articulação de ações para promoção da participação nas 

instâncias de controle social e outras maneiras de participar da Proteção Social Básica no 

contexto contemporâneo. 

Um dos eixos estruturantes da PNAS (2004) está expresso em “Novas bases para a 

relação entre o Estado e a Sociedade Civil”. Refere-se a uma das diretrizes para a organização 

social da assistência social, conforme artigo 5o, inciso III da LOAS. A diretriz é para que o 

Estado tenha primazia na condução da Política de Assistência em todas as esferas de governo. 

Sobre essa prerrogativa da LOAS, a PNAS (2004) considera imperativo a formação de redes, 

seja para evitar superposição ou paralelismo de ações, seja para garantir a reciprocidade das 

ações da rede de Proteção Social Básica e especial. “Trata-se, enfim, de uma estratégia de 

articulação política que resulta na integralidade do atendimento” (PNAS, 2004). 

A primazia do Estado na condução da Política de Assistência Social é uma concepção 

política, está regulada em lei. A formação de redes como forma de organização e de 

relacionamento interorganizacional das políticas sociais, todavia, é um aspecto que merece 

esclarecimentos, pois a superação de uma vulnerabilidade é função da rede de Proteção Social 

e não da assistência social isoladamente.  

Esse eixo estruturante da política, no discurso dos operadores, coloca para a prática 

um impasse. Se compreendermos esse eixo como organização intersetorial, deparamo-nos 

com o fato de que as políticas sociais ainda não criaram mecanismos suficientes para operar 

dessa forma. Se a assistência social, por outro lado, tentar assumir a função de articulação de 

rede por meio do PAIF, não logrará os resultados almejados pelo serviço.  
Onde é que você tem de fato uma proposta intersetorial nessa linha que a 
Carla Bronzo discute, que é... porque a proposta... uma coisa é você fazer 
parcerias com outros setores, isso eu vejo muitas, mas a intersetorialidade 
desse ponto de vista de gestão que a Carla aborda ― não só ela, porque ela 
se pauta em vários autores ―, mas é uma perspectiva que afronta o modus 
operandi das políticas. Porque sempre operaram muito fragmentadamente, e 
aí ela fala que a intersetorialidade inclui a possibilidade de você criar novas 
estruturas inclusive de gestão, mais permeáveis uns aos outros, umas às 
outras, umas áreas às outras. Então, o que eu acho é que se você traz para si, 
se a assistência social traz para si a responsabilidade de coordenar a 
intersetorialidade, o que acontece é que ela será abandonada e ficará 
responsável por tudo e não vai dar conta de responder nada. Agora, se você 
tem uma proposta de parceria, mesmo que não seja intersetorialidade, mas se 
você tem parcerias construídas com responsabilidades claras, e quem cobre 
isso, eu acho que você tem mais possibilidade de fazer com que cada política 
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assuma aquilo que é de sua responsabilidade com a população mais 
vulnerável (Entrevistada 1). 
 

Para a Entrevistada 1, a intersetorialidade é uma proposta ainda, pois na prática 

profissional as ações acontecem sem o apoio da rede intersetorial. Ela indica como saída para 

lidar com esse impasse a constituição de parcerias. O Caderno I, que traz as orientações 

técnicas sobre o PAIF, conforme a Tipificação (2009b), prevê que a articulação em rede 

necessária ao cumprimento dos objetivos dos serviços socioassistenciais é de responsabilidade 

do órgão gestor municipal e que cabe ao CRAS cumprir as articulações em rede definidas 

pelo órgão gestor. A Tipificação (2009b) propõe a articulação em rede entre: 

o serviços socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial; 

o serviços públicos locais de educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, segurança 

pública e outros, conforme necessidades; 

o conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos, 

instituições de ensino e pesquisa; 

o serviços de enfrentamento da pobreza; 

o programas e projetos de preparação para o trabalho e de inclusão produtiva;  

o redes sociais locais: associações de moradores, ONG’s, entre outras. 

Apesar de prevista na formulação da política, ainda é preciso esclarecer o que é a 

formação de redes, como se daria a intersetorialidade e a interdisciplinaridade no contexto da 

assistência social. Embora a proposta da PNAS (2004) seja de superação da fragmentação, as 

pontes de conexão entre os diversos setores, serviços e campos de conhecimento ainda estão 

se constituindo e carecem também de orientação técnica.  

A PNAS (2004) foi elaborada, portanto, em contraposição a uma lógica tutelar, 

buscando se posicionar sob uma visão de proteção social associada ao paradigma do 

desenvolvimento social (VPS DS). Nessa perspectiva, a participação social é fundamental nas 

ações que configuram a política, tanto a participação na compreensão e solução dos 

problemas, quanto nas instâncias decisórias. Essa nova concepção de proteção social, como 

conjunto de ações públicas que visam à superação de riscos e vulnerabilidades sociais como 

garantia de direitos de cidadania, estabelece para os profissionais uma outra posição de 

participação e conhecimento. Não mais as atitudes de favor ou doação que eram incitadas no 

assistencialismo; agora, requer dos profissionais conhecimentos teóricos, metodológicos e 

operacionais para fomento à participação social e ao desenvolvimento da autonomia. 

A descentralização da gestão da política implica novas atribuições para os 
gestores e trabalhadores das três esferas de governo e de dirigentes e 
trabalhadores das entidades de assistência social, exigindo-lhes novas e 
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capacitadas competências que a autonomia política-administrativa impõe. 
A participação e o controle social sobre as ações do Estado, estabelecidos na 
Constituição Federal de 1988, também requerem dos trabalhadores um 
arcabouço teórico-técnico-operativo de nova natureza, no propósito de 
fortalecimento de práticas e espaços de debate, propositura e controle 
da política na direção da autonomia e protagonismo dos usuários, 
reconstrução de seus projetos de vida e de suas organizações (PNAS, 2004, 
grifos nossos). 
 

Ao assumir que a proteção social tem como principal valor a justiça distributiva e que 

o sentido da intervenção profissional deve ser voltado para a participação social, fica evidente 

na PNAS (2004) a necessidade de atuação de forma não apenas individual, mas sobretudo, 

coletiva, mobilizando a participação em pequenos grupos nas ações comunitárias, e nas 

instâncias de controle social. O sentido ético político da intervenção profissional proposta na 

PNAS (2004) tem explicitamente como direção a promoção da autonomia e do protagonismo 

dos usuários, processos no qual os outros, de alguma forma, estão sempre implicados. Nas 

políticas públicas, contudo, existem diferentes níveis de participação e suas possibilidades, 

seja para o técnico, seja para o usuário ou gestor. As concepções de família na política de 

assistência social, por exemplo, podem se ancorar em diferentes perspectivas das ciências 

humanas e sociais, o que certamente envolverá práticas e resultados diferenciados.  

O texto da PNAS (2004) indica que a Política de Assistência Social tem um papel na 

emancipação das famílias como sujeito coletivo na superação das situações de desigualdade e 

opressão.  
Além disso, há que considerar a diversidade sociocultural das famílias, na 
medida em que estas são, muitas vezes, movidas por hierarquias 
consolidadas e por uma solidariedade coativa que redundam em 
desigualdades e opressões. Sendo assim, a política de Assistência Social 
possui papel fundamental no processo de emancipação destas, enquanto 
sujeito coletivo. Postula-se, inclusive, uma interpretação mais ampla do 
estabelecido na legislação, no sentido de reconhecer que a concessão de 
benefícios está condicionada à impossibilidade não só do beneficiário em 
prover sua manutenção, mas também de sua família. Dentro do princípio da 
universalidade, portanto, objetiva-se a manutenção e a extensão de direitos, 
em sintonia com as demandas e necessidades particulares expressas pelas 
famílias (PNAS, 2004, grifos nossos). 
 

Embora tenha sido apontado no texto da política as diferentes formas de constituição 

familiar, é preciso diferenciar o grupo familiar (conjunto de seus membros e as formas de 

interação entre eles) de instituição familiar (formas sociais de conceber as relações de 

parentesco, seja por laços consanguíneos e/ou afetivos ou outros). A instituição familiar, 

como proposto no texto da PNAS (2004), é mediadora das relações entre os sujeitos e a 

coletividade, daí sua relevância no contexto da vida social. O grupo familiar, todavia, é um 
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espaço contraditório, no qual existem formas de proteção, provisão de cuidados e socialização 

primária, como também seus opostos, desproteção, falta de cuidados etc. Sem dúvidas, os 

indivíduos e membros do grupo familiar, assim como o próprio grupo familiar, exigem 

cuidados e proteção. Como essa concepção de família como sujeito coletivo, porém, se realiza 

na prática? Essa é uma discussão complexa, densa e necessária, mas ultrapassa o escopo desta 

tese. 

Em síntese, o sentido que o coletivo assume na PNAS (2004) se reflete no processo de 

elaboração da política, na valorização da participação social, na forma de organização da 

relação entre o Estado e a sociedade civil (formação de redes), igualmente no caráter das 

ações socioassistenciais que devem ser desenvolvidas na Proteção Social Básica (PSB)18. São 

ações que, dentre outras seguranças, devem garantir a convivência familiar e comunitária, 

prover a oferta de experiências socioeducativas, lúdicas e socioculturais.  

O discurso da PNAS (2004) se apresenta coeso, em sua arquitetura textual, pela 

reiteração da diferença entre a proposta da nova política e as práticas existentes anteriormente 

(fragmentadas e com caráter assistencialista). Em sua dimensão de prática discursiva, a PNAS 

(2004) tem caráter democratizante com significativa participação dos acadêmicos do Serviço 

Social e uma intertextualidade explícita com o campo científico. Na prática social, os 

operadores da política ora tomam o documento como um conjunto de diretrizes totalmente 

organizado, ora como referenciais ou pontes para ação, reconhecendo que existem aspectos 

que ainda carecem de esclarecimentos em sua formulação. Dentre os aspectos que ainda 

merecem esclarecimentos estão aqueles concernentes à concepção de família, que fundamenta 

esse campo ainda em formação, as possibilidades de participação social na 

contemporaneidade e a composição de redes para o desenvolvimento das ações sob o prisma 

intersetorial.  

O discurso normativo da política, em sua proposta emancipatória e promotora de 

direitos, busca se apoiar no discurso acadêmico das ciências humanas e sociais. Se por um 

lado, algumas concepções podem ser legitimadas pelo discurso científico, em contraposição 

ao discurso assistencialista, por outro, será preciso lidar com as disputas inerentes ao campo 

científico e político. Afinal, qual é a concepção de família que orienta as práticas? Como a 

participação social pode ser compreendida e quais práticas e níveis de participação são 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Registre-se que o PAIF já estava previsto na PNAS (2004) como Programa de Atenção Integral à Família, 
sendo citado, inclusive, como um programa que foi pactuado entre as três esferas do governo e cujos efeitos já 
podiam ser notados na sociedade brasileira.	  
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possíveis? Estão sendo formadas ou de que forma podem ser formadas as redes que 

constituiriam as novas bases para a relação entre o Estado e a sociedade civil?  

5.2 Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
 

A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais é o documento que, no 

processo de formulação da política, contribuiu para a reorganização e padronização dos 

serviços e práticas já existentes em uma nova configuração, a saber, como Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS).  

A Tipificação apresenta os serviços organizados por níveis de complexidade do 

SUAS: Proteção Social Básica; Proteção Social Especial de Média Complexidade; Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade, conforme proposta da PNAS (2004). Para o 

desenvolvimento deste trabalho, teremos como foco de análise a Proteção Social Básica e, 

nesse contexto, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que é o 

principal serviço da Proteção Social Básica. 

O texto da Tipificação foi deliberado como Resolução do Conselho Nacional de 

Assistência Social em 2009. Tem características do gênero textual de documentos normativos, 

oficiais e públicos, ou seja, é um texto descritivo e prescritivo. Há explicitamente o 

compromisso com a construção de uma nova padronização, com novas práticas para a 

assistência social. 

A Tipificação (2009b) foi elaborada por uma consultoria e pactuada na CIT, isto é, foi 

produzida com a participação de gestores e marcadamente em um âmbito político. 

O principal objetivo da Tipificação foi apresentar uma matriz padronizada para fichas 

dos serviços socioassistenciais, considerando as discussões prévias da VI Conferência 

Nacional de Assistência Social; a meta prevista no Plano Decenal de Assistência Social de 

estabelecer bases de padronização nacional dos serviços e equipamentos do SUAS; o processo 

de consulta pública realizado pelo MDS; e o processo de discussão e pactuação na Comissão 

Intergestores Tripartite e no campo do CNAS. Também foram consideradas as Resoluções 

que aprovaram a PNAS (2004), NOB/SUAS (2005) e NOBRH/SUAS (2006). 

A Tipificação é um texto essencialmente descritivo e prescritivo que nomeia, classifica 

e atribui qualidades aos serviços socioassistenciais. Consiste em um documento que identifica 

as práticas, tendo em conta a finalidade de cada uma delas e as seguranças afiançadas em cada 

um dos níveis de proteção social. Além do procedimento discursivo de identificação de cada 

um dos termos, o texto foi organizado de forma a construir uma visão objetiva dos serviços. 
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Ela identifica os serviços de cada nível da proteção social conforme os seguintes itens: nome 

do serviço; descrição; usuários; objetivos; provisões; aquisições dos usuários; condições e 

formas de acesso; unidade; período de funcionamento; abrangência; articulação em rede; 

impacto social esperado.  

Dessa forma, a política começa a ganhar novos contornos, pois há referências para o 

processo de organização do trabalho. Além da Tipificação, os documentos de orientação 

técnica sobre o PAIF (2012b e 2012c19) esclarecem de maneira mais pormenorizada o que 

está previsto para ele como seu trabalho essencial. São documentos, portanto, que contribuem 

para a formulação da política e para a compreensão dos sentidos que as ações coletivas podem 

assumir no PAIF. 

Nota-se nitidamente o caráter coletivo das ações do PAIF na descrição dos serviços, 

dos usuários, nos objetivos e nas provisões e aquisições do serviço. 

Na descrição do serviço, a Tipificação (2009 b) propõe que o PAIF utilize, dentre as 

ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, também ações culturais para o cumprimento 

de seus objetivos. Imprimir o caráter cultural às ações do PAIF implica fortalecer a identidade 

cultural do território, consolidar o sentimento de pertencimento à comunidade, resgatar as 

histórias socioculturais de personalidades marcantes do território, buscando reconhecer os 

valores da cultura local e promovendo a autoestima social positiva das famílias daquele 

território. Assim, são enfatizadas práticas que consideram não só os indivíduos, mas também 

“o desenvolvimento coletivo de um grupo ou comunidade, valorizando sua produção 

simbólica, com vistas ao reconhecimento e acesso aos direitos e ao alcance do 

desenvolvimento social” (BRASIL, 2012c, p. 17, grifos nossos).  

Esse desenvolvimento coletivo é semelhante ao que Lewin (1988) propõe sobre certos 

aspectos da conduta e do sentimento do grupo minoritário. Para ele, é preciso reconhecer e 

mudar o status do grupo minoritário na sua relação com a maioria e não de cada indivíduo 

isoladamente. De forma semelhante, o texto do Caderno I propõe que é objetivo do serviço a 

promoção do sentimento de autoestima na perspectiva social/política. 
Assim, a autoestima positiva (ou autoestima “alta/elevada”), segundo a 
perspectiva social/ política, é o reconhecer-se como sujeito de direitos, a 
partir do questionamento do predomínio de uma ordem social desigual. Ou 
seja, é o reconhecimento do próprio valor e de que é possível o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	   Embora nossa análise tenha se detido no texto de Orientações Técnicas sobre o Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família. Trabalho social com famílias – PAIF, v. 2, 2012c, consideramos relevante 
apresentar os sentidos do coletivo expressos também no texto Orientações Técnicas sobre o Serviço de Proteção 
e Atendimento Integral à Família, segundo a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, v. 1., 2012b. 
Esses dois documentos (Caderno I e Caderno II) compõem um conjunto de orientações que visam a esclarecer o 
que é o PAIF.	  
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estabelecimento de condições de equidade, por meio da conquista de 
direitos, especialmente, para a parcela da população que foi historicamente 
inserida de formas desiguais com base em gênero, raça/etnia, classe social, 
história de ida, entre outros. 
A conquista da autoestima positiva, segundo essa perspectiva, centra-se na 
necessidade de desconstruir a ideia da desigualdade como algo natural, 
oriunda das diferenças humanas, partindo do questionamento de processos 
que subalternizam e de práticas que discriminam, como, também, pela 
vocalização das próprias demandas, pelo respeito às diferenças e pela 
valorização da diversidade (BRASIL, 2012c, p. 52). 
 

O desenvolvimento da autoestima positiva e do empoderamento “como ação coletiva 

desenvolvida pelos indivíduos quando participam de espaços privilegiados de decisões, de 

consciência social dos direitos sociais” (BRASIL, 2012c, p. 51) estão relacionados ao 

objetivo do PAIF de “promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o 

protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades” (BRASIL, 2012c, p. 50).  

O Entrevistado A relatou uma experiência realizada no município de Belo Horizonte 

que permite a compreensão de como um fenômeno social ― discriminação de mulheres 

negras ― pôde ser trabalhado por meio de diferentes atividades coletivas (oficinas de 

reflexão, oficinas de produção, oficinas de beleza, desfile na comunidade) que contribuíram 

para o fortalecimento dos vínculos comunitários com o fomento da autoestima positiva. 
E teve esse trabalho lá no NAF ABC, enfim... você me desculpe. Mas a 
questão de nomenclatura é até o de menos. Porque já estava mesmo 
pensando numa ação para as famílias e para comunidade, e o trabalho se 
chamou Oficina Beleza Negra, e foi gravado um processo durante um tempo. 
Foi interessante porque vêm as pessoas chegando... era um grupo de 
mulheres negras com algumas questões relacionadas à discriminação, 
autocuidado, autoestima. E essa oficina trabalhou algumas coisas, como, por 
exemplo, oficina de beleza, oficina de produção, onde elas produziam 
vestidos, roupas. E, ao mesmo tempo, as oficinas de reflexão também, onde 
elas refletiam a partir de recortes de revistas, jornais essa questão de ser 
mulher negra. Então, isso tudo foi acumulando para um final que, além de 
refletir sobre essa situação e produzir ― elas produziam roupas, mas com 
figurino voltado para... não sei se existe esse [palavra incompreensível]... 
que recuperasse essas raízes culturais. A mesma coisa a oficina de beleza. 
Teve o momento de uma cabeleireira especializada em cortes afros também, 
penteados afros, foi e fez oficinas com elas. Ao final, foi conduzido um 
desfile no CAC ABC, onde elas desfilaram para a comunidade, enfim. E o 
discurso... pelas filmagens dá para ver que mudou um pouco também no 
sentido de um discurso muito de desestímulo, de baixa autoestima, para algo 
de se sentir bem, de se sentir mais valorizado, inclusive a questão étnica. 
Essa foi uma experiência interessante, mas não tão generalizada assim, 
[palavra incompreensível] CRAS. Então, assim, essa metodologia eu acho 
que mostra um potencial muito bom quando bem incorporada, quando bem 
manejada, mas eu não tenho um conhecimento até que ponto esse tipo de 
experiência foi replicado em vários CRAS. Eu acredito que até mesmo o 
pessoal do nível central... são meus colegas, minhas colegas que fazem a 
supervisão nos CRAS, não têm também, nem todos, uma formação que 
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permita transmitir e fazer essa implementação. Então eu acho que é questão 
de mexer na formação mesmo (Entrevistado A). 

O objetivo do PAIF, de promoção da autonomia e protagonismo, é coerente com as 

propostas teóricas metodológicas de Lewin e Freire sobre a pesquisa-ação e a pedagogia 

problematizadora. Contudo, é importante deixar claro que essa potencialidade não é 

exclusividade dessas metodologias (a psicologia comunitária e a intervenção psicossocial, 

dentre outras, têm propostas semelhantes), nem se restringe à sua aplicação, ou seja, outros 

fatores como o contexto social em que se desenvolve, as pessoas que dela participam, entre 

muitos, contribuem para que sejam alcançados diferentes graus de autonomia e protagonismo. 

A Tipificação (2009 b) não apresenta nem discute metodologias, conforme o resumo 

executivo da 87a reunião ordinária da CIT20 de 10 de junho de 2009. Nessa reunião, foi 

apresentado o documento base da Tipificação, cujas concepção e discussão tiveram início em 

2008. A matriz conceitual sobre o significado do serviço socioassistencial e classificação das 

vulnerabilidades foi elaborada a partir da consultoria do Instituto Florestan Fernandes. 

Inicialmente, havia cerca de 28 serviços para compor o SUAS. Identificaram, após amplos 

estudos, avaliações e análises de serviços praticados pelos municípios, que 11 deveriam 

compor o SUAS: três serviços de Proteção Social Básica e oito de Proteção Social Especial21.  

 A Entrevistada 1 relatou que houve um grande debate acerca do processo de 

elaboração da Tipificação. O documento foi produzido a partir de serviços que já existiam, 

mas com a clareza de que o CRAS deveria ser a unidade pública estatal onde ocorreria a 

oferta do trabalho social com famílias do PAIF, o principal serviço dessa unidade.  
Quando foi feita a tipificação nacional, ela foi feita em cima do que existia, a 
ideia foi a seguinte: olha, nós temos já um monte de serviços do SUAS 
construídos, que vêm com suas cargas históricas, ninguém negando isso, mas 
nós vamos tipificar a partir do que existe. Então, já existiam perspectivas e 
tomando como base esses fundamentos todos, então, a partir daí, são 
tipificados o PAIF, o Serviço de Convivência, a partir daquilo que já existia. 
E a partir das seguranças, obviamente. Nós temos determinadas seguranças, 
temos os fundamentos e as diretrizes, os eixos estruturantes e as diretrizes, e 
a partir daí então nós vamos definir quais serão os serviços de cada proteção, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Disponível em: <http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/cit/atas-
pautas-e-resumos-executivos-da-cit>.	  
21	  Serviços de Proteção Social Básica: PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Serviço de 
Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.  
Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade (PAEFI); Serviço Especializado em 
Abordagem Social; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); Serviço de Proteção Social Especial 
para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 
Serviços de Proteção Social Especial de Alta complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional; Serviço de 
Acolhimento em República; Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; Serviço de Proteção em Situações 
de Calamidades Públicas e de Emergências. 
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o que também não significa que foi consenso. Foi um graannnde debate até 
se chegar ao que se chegou. Na proteção básica menos, porque também era 
tudo muito novo. Toda a clareza inicial pelo menos, de que o CRAS era a 
grande unidade a ser implantada, sem isso a gente não teria proteção básica 
no país. E que o principal serviço a ser ofertado era o trabalho social com 
famílias do PAIF. Quer dizer, o PAIF, mas ele traduzido como um trabalho 
social com famílias, não é um trabalho social com famílias qualquer, mas é 
este, específico da assistência social, e que esta apropriação do território, ela 
se faria por meio desse trabalho e que os outros serviços, eles eram serviços 
complementares e intrínsecos, quase, ao próprio PAIF. Eles eram, eles não 
se dissociam, claro que eles são serviços distintos, mas não se dissociam na 
organização, na hora em que você vai organizar o sistema local. Claro que 
isso é um ideal, a gente sabia à época que a gente não vai ter serviço de 
convivência em todos os territórios; a gente sabia que tinha muito menos 
serviço de convivência... até tem hoje, muito menos do que se tem de CRAS. 
Mas... era uma perspectiva, mas você tem que apontar para onde nós vamos. 
Então, a clareza que a gente tinha era o seguinte: o trabalho social com 
famílias, ele é um trabalho, é o principal serviço ofertado pela unidade 
pública e ele é um serviço que só pode ser ofertado por funcionário público, 
é mais do que só uma unidade pública. O Serviço de Convivência, não 
(Entrevistada 1). 
 

A Entrevistada 1 também indica que uma importante discussão para as ações coletivas 

não aparece no texto da Tipificação (2009b). Trata-se da discussão sobre o território. Para ela, 

a produção da Tipificação foi pautada pelas experiências já existentes e não havia ainda 

experiências significativas sobre ações coletivas no território. 

Eu falei, olha, nós vamos produzir três cadernos e separar. Nós vamos 
começar com o da tipificação, porque esse não tem discussão, ninguém vai 
discutir isso, mas temos que botar, explicar para o pessoal o que nós estamos 
falando dessa tipificação, porque ela é muito genérica. Com todos os 
problemas que tem, contradições... fala pouquíssimo de território, por quê? 
Porque a gente acumulou muito pouco sobre território, agora que é um 
processo (Entrevistada 1). 
 

A discussão sobre território, como veremos a partir do discurso dos operadores da 

política, é fundamental para o desenvolvimento de ações coletivas. Como indicado pela 

Entrevistada 1, a correlação entre ações coletivas e território foi pouco abordada no discurso 

normativo da política e no discurso acadêmico. 

O discurso da Tipificação (2009b) é essencialmente normativo. Em sua arquitetura 

textual, apresenta-se bastante objetivo e descritivo, buscando identificar cada um dos serviços 

pelas fichas de serviço socioassistencial. Como um conjunto de tipos, a Tipificação deveria 

estabelecer categorias, ou seja, um conjunto de casos que compartilhariam, todos, de 

determinada característica. O que se observa, contudo, é que há muitas semelhanças, por 

exemplo, entre as seguranças que devem ser afiançadas pelo PAIF e pelo Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), bem como entre os objetivos e o trabalho 
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essencial aos dois serviços da Proteção Social Básica. O documento, contudo, tem relevância 

pela padronização que propõe e pela instituição de outra lógica de organização dos serviços, 

não mais com trabalhos de instituições filantrópicas, mas pela oferta contínua de serviços 

socioassistenciais por uma unidade pública estatal de assistência social. Na produção da 

Tipificação (2009b) e nas discussões da CIT, foram os assistentes sociais que participaram 

predominantemente. Deve-se registrar as tensões entre as práticas já existentes e a 

necessidade de implementação de uma nova forma de organização dos serviços. 

O documento descreve muito brevemente os serviços socioassistenciais e indica as 

ações que devem fazer parte de seu escopo, por meio de nomeações e classificações que não 

permitem isoladamente a análise aprofundada do texto. Encontramos uma descrição mais 

pormenorizada do PAIF no Caderno II, que será analisado a seguir. 

5.3 Orientações Técnicas sobre o PAIF  

 Os materiais de orientação técnica assumem características descritivas e prescritivas 

como a Tipificação (2009b), mas incorporam de modo mais recorrente os argumentos 

científicos em suas normativas. Seja pela autoridade da lei ou pela autoridade da ciência, os 

documentos buscam construir uma padronização e um novo sentido para a prática social da 

assistência social. Na cadeia intertextual desses documentos, é possível identificar as marcas 

que diferenciam a proposta atual das práticas assistencialistas e clientelistas que 

caracterizaram a assistência social brasileira, como também uma nova forma de organização 

dos serviços. 

O Caderno II, com orientações técnicas sobre o PAIF, especialmente sobre o trabalho 

social com famílias, foi elaborado coletivamente e sua produção envolveu debates 

acadêmicos, consultorias e pesquisas. A análise desses documentos em conjunto com as 

entrevistas nos deu uma dimensão melhor de como a política de assistência social é ainda um 

campo em formação, igualmente um campo de disputas em torno do monopólio da autoridade 

científica.  

Os relatos das Entrevistadas 1 e 2 indicam que há no Caderno II uma intertextualidade 

com as Orientações para o acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família (BRASIL, 2006b)22 e também com duas pesquisas: (1) Estudos qualiquantitativos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Cf.	  BRASIL, 2006a e 2006b.	  
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sobre o Programa de Atenção Integral à Família e (2) Pesquisa qualitativa sobre metodologias 

de trabalho social com famílias no âmbito do Serviço de Atenção Integral à Família23.  
Então, as orientações, elas foram produzidas primeiro assim: ao longo desses 
anos, até 2011, houve várias consultorias. Então, foi um acúmulo. Com base 
em determinadas consultorias a gente produziu um primeiro documento, 
bomba! Porque a gente também achou, por exemplo, que uma determinada 
consultoria não dava para pegar o produto dela e colocar, porque... enfim, 
por questões institucionais e porque a gente estava falando do trabalho do 
profissional lá na ponta. Então, a gente foi reapropriando, a gente tem vários 
nomes, temos uma que até já faleceu. A Meire Bruno foi uma das que fez 
uma das consultorias. [...] Tinha essa, esse produto da Meire, tinha alguns 
produtos de quilombolas, indígenas, mais específicos, tinha um, a 
consultoria da Lúcia Afonso, que ela fez para nós. Tanto em 2006... que ela 
ajudou a produzir orientações mais metodológicas para o trabalho com 
famílias e aí, gente, foi um pau nacional. Nós realmente caímos no meio de 
uma... nós tivemos que enfrentar uma discussão nacional, mas foi bom. Foi 
bom porque aí as coisas começam, e você tem que botar na mesa e foi muito, 
porque abriu um debate nacional. Nós fomos para a PUC depois dessa 
produção e tal, porque foi uma crise, criou uma crise, é... mas eu vi que não 
tinha consenso. [...] Mas ele [BRASIL, 2006a] foi muito bacana. Por que eu 
acho? Porque ele deu...é...muito do que está ali sobrevive até hoje. Se você 
pegar os documentos de orientação do PAIF, especialmente, naquilo que é 
trabalho, oficinas, porque tem trabalhos coletivos de diversas formas, mas 
especialmente aqueles que concernem às oficinas, que a gente lá chamou 
de mais socioeducativo, é que depois a gente foi acabando tirando um 
pouco esse termo pelos problemas que ele traz e pelas identificações que 
isso hoje traz, inclusive, com a educação. [...] Então, teve a Lúcia Afonso 
nesse processo e depois a Lúcia fez um trabalho de pesquisa para a proteção 
básica... a gente teve muitas pesquisas também. Ela fez um trabalho que 
vocês devem conhecer também que é sobre as questões metodológicas, ela 
fez um estudo qualitativo e aí escolhemos alguns municípios, eu nem lembro 
metodologicamente como é que foi a escolha, mas ela fez a análise do ponto 
de vista das abordagens metodológicas do PAIF e trouxe algumas análises e 
tal e foi fazendo um trabalho conclusivo. Então, ela, essas produções aqui, 
elas são...um certo...uma certa consolidação disso tudo. E de pesquisas que 
foram conduzidas pela SAGI: uma sobre o PAIF, nacional esta, ela tirava 
conclusões nacionais... essas que hoje já estão completamente superadas, 
mas ela teve uma parte qualitativa também e essa parte qualitativa foi super 
bacana porque foi onde a gente começou a perceber, assim, dilemas dos 
profissionais e que a gente falou, não, os cadernos têm que dialogar com isso 
mesmo que não diga que é a... pra você também não expor, mas ele tem que 
dialogar com isso. Então, ele foi uma busca disso. E aí, essa pesquisa da 
Lúcia, esse estudo qualitativo que veio trazendo algumas questões mais 
metodológicas, mais das abordagens metodológicas que, aí, o segundo 
caderno acaba sugerindo algumas abordagens metodológicas (Entrevistada 
1, grifos nossos). 
 

Para a Entrevistada 2, a pesquisa realizada pela Secretaria de Avaliação e Gestão da 

Informação (SAGI) é que foi fundamental para a produção do Caderno II. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23A síntese dessas pesquisas está disponível em Tapajós e Quiroga, 2010. 
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Como era uma coisa nova e era uma coisa que os consultores também não 
tinham muito no que se basear, era difícil arrumar coisas que pudessem, de 
fato, nos auxiliar a pensar aquilo. Então foi muito mais dentro ali do 
Ministério, as pessoas envolvidas mais diretamente que foram dando o 
formato do PAIF hoje. E aí não só dentro da Proteção Social Básica, mas a 
gente tinha uma interlocução com o gabinete da secretária, com o pessoal da 
Proteção Social Especial. A versão preliminar do caderno, ela foi, primeiro, 
divulgada para todas as secretarias, e a gente pegou contribuições de todos. 
Então foi um processo que a gente tentou fazer o mais coletivo possível 
dentro das possibilidades. Agora, o que mais foi marcante para a gente de 
direcionamento do caderno foi uma grande pesquisa que a gente fez por 
meio da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do MDS com o 
PAIF. Foi em 2009, 2008 a 2010. Foi uma pesquisa grande. Eu não sei dizer 
exatamente. Se você entrar no site do MDS lá na página do SAGI você 
encontra o resumo executivo dessa pesquisa e você vai ter ideia exatamente 
de quando ela ocorreu. Ela visitou cem municípios... Foi uma pesquisa 
quanti/quali, então ela foi a cem municípios brasileiros, conversou com 
usuários, gestores e profissionais, depois, a partir do resultado das cem, 
foram em trinta municípios fazendo uma pesquisa “quali”, inclusive fazendo 
grupo focal com usuários. Então foi uma pesquisa que gerou muitos 
dados interessantes para a gente sobre experiências bacanas e que a 
gente falou: é isso que a gente quer para o PAIF, e aquilo que a gente 
falou: não, não é isso que a gente quer. Então essa pesquisa foi 
fundamental para a gente desenhar o caderno (Entrevistada 2, grifos nossos). 

  
É interessante destacar como as Entrevistadas 1 e 2 relatam as escolhas que foram 

sendo feitas na produção do Caderno II. Embora justifiquem as escolhas pela necessidade de 

separar práticas da assistência social das de outras áreas, como educação e inclusão produtiva, 

essas escolhas refletem uma concepção política e a luta pelo monopólio da autoridade 

científica. O campo científico é, segundo Bourdieu, apud Maingueneau (1997), um espaço de 

concorrência, em que se luta pelo monopólio da autoridade científica, que é 

indissociavelmente concebida como capacidade técnica e poder social da competência 

científica. 

Inclusão produtiva é o que as famílias querem, é o que dá resultado, é o 
que pode propiciar uma autonomia, e esse entendimento muito restrito 
de autonomia como autonomia financeira para as famílias, e a gente 
pensou: “A gente não quer isso” [para o Caderno II]. Historicamente a 
Assistência foi fazendo ações de cunho que não era de responsabilidade, dela 
porque as ações mais amplas são tiradas da população mais pobre, é o que a 
gente chama de “governo paralelo dos pobres”. Durante algum tempo, 
durante muito tempo a assistência foi o governo paralelo dos pobres. Então é 
histórico, por exemplo, quando você vê na LBA... LBA movendo uma 
campanha imensa de alfabetização para adultos, que foi o MOBRAL. 
Alfabetização para adultos não tinha que ser da Educação? Mas estava a 
assistência ali, acampando. Outra ação, as creches. As creches a gente 
conseguiu, de fato, passar para a Educação depois disso aqui? Depois de 
anos, depois da aprovação da [LDB?], em 2008 (Entrevistada 2, grifos 
nossos). 
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Então, assim, um monte de coisa entrou na hora e aí foi difícil porque 
fala socioeducativo e cada um entende uma coisa... virou uma confusão. 
Nós tivemos que ir para um espaço de interlocução mais acadêmico e 
tal, fazer a discussão, e eu fui vendo isso, que tinham delicadezas mais 
terminológicas, que mesmo que a gente estivesse usando com um 
determinado conceito, é muito difícil, porque a pessoa... você fala a 
palavra e cada um capta de um jeito. Ela é também muito importante, 
embora seja um processo socioeducativo sim, não tenho dúvida disso 
não, alguns deles são. Mas não convém você usar, porque você traz pra 
cá um monte de outras coisas. Enfim... mas eu também fui percebendo isso 
que não tem consenso, nem sobre o que é trabalho com famílias, por isso que 
esse evento lá na PUC de São Paulo foi muito, muito bom, porque... opa! 
Peraí, então, tá bom, não é precisamente nossa questão, nossa crítica nesse 
conceito, nisso, não... tinha um mooonnte de coisas atrás. Isso é bom porque 
você começa a trazer e dar novos contornos (Entrevistada 1, grifos nossos). 

A revisão da literatura sobre as metodologias de trabalho social com famílias nos 

revelou que as práticas se fundamentam em diferentes referenciais teóricos metodológicos. 

Em comum, destacamos a dimensão ético política da intervenção que deve visar à autonomia 

e à participação social, ou seja, a preocupação com os valores segundo os quais as ações se 

orientam. É importante lembrar, contudo, como indicado por Rose (2001) que o ideal de 

autonomia pode tanto inspirar projetos de dominação quanto de emancipação. De forma 

semelhante, podemos afirmar que uma ação socioeducativa ou de inclusão produtiva pode ser 

ou não coerente com os objetivos da PNAS (2004). Isto é, uma metodologia em si não tem 

caráter emancipatório, nem uma ação socioeducativa ou de inclusão produtiva pode se 

restringir a uma política setorial. Não é a ação por si só que garante um sentido à prática, mas 

a maneira como é organizada, o tipo de interação que promove e a forma peculiar que adquire 

em determinado contexto. 

Em sua arquitetura textual, o Caderno II reitera a necessidade de apontar as diferenças 

com relação às práticas assistencialistas anteriores e de indicar ações que seriam próprias da 

Política de Assistência Social. No Caderno II (2012c), a inclusão produtiva, por exemplo, 

deixa deliberadamente de ser uma ação de Proteção Social Básica e o termo socioeducativo é 

suprimido do texto, embora ainda estejam presentes na Tipificação (2009b) e na PNAS 

(2004). Ou melhor, o Caderno II propõe uma mudança discursiva no sentido atribuído até 

então ao trabalho social com famílias. 

A Entrevistada 2 sugere a necessidade de desconstrução de algumas concepções 

práticas historicamente atribuídas à assistência social. A construção da definição do trabalho 

social com famílias do PAIF, contudo, requer a “ressignificação” das ações de forma coerente 

com os objetivos do serviço. A supressão de práticas no discurso normativo não garante a 
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mudança almejada e ainda se reflete em dificuldades na operacionalização das ações 

coletivas. 
Os CRAS estão se unindo, estão fazendo pano de prato para embrulhar 
o mundo. Em todo CRAS que ele [consultor] foi, as coordenadoras, as 
assistentes sociais abriam os armários e mostravam aquele monte de 
pano de prato. O que é isso? Primeiro, é a necessidade de materializar 
algo, é a perspectiva de ensinar algo, para que as pessoas possam sair 
dali e de repente ganhar um dinheirinho, e é a perspectiva da inclusão 
produtiva. A gente quis desconstruir isso no Caderno, falar: Olha, ok, 
vocês podem até fazer ações de artesanato, de construção de alguma 
coisa, de fuxico, oficinas e tal, com intuito de discutir as questões de 
proteção social. Não é o CRAS abrir as portas e virar curso 
profissionalizante, porque quem faz formação é a educação e o trabalho, não 
é a assistência social. Isso foi muito difícil de desconstruir, até para os 
próprios profissionais e para os usuários, que historicamente tiveram na 
assistência esse lugar. Então, bem, é um processo mesmo de desconstrução. 
E quando você fala de ação coletiva, e essa é a maior dificuldade dos 
técnicos... os técnicos têm muita dificuldade de trabalhar coletivamente, 
trabalhar em grupo, principalmente assistente social (Entrevistada 2, grifos 
nossos). 

Para a Entrevistada 1, que participou do processo de formulação da política, não há 

consenso acerca do que é o trabalho social com famílias, e ainda há um receio muito grande 

de se repetir a história de uma atuação tuteladora. Ela relata que esse foi um dos motivos para 

os cuidados com relação à terminologia utilizada no texto do Caderno II.  

O que eu acho é o seguinte, os dissensos são muitos e muito cuidadosos não 
à toa, obviamente. Por conta até da carga histórica e de uma tendência 
policialesca do serviço social. Como eu não sou formada em Serviço Social 
eu não conheço isso, mas todos os profissionais... a academia repete isso 
reincidentemente. A característica policialesca do profissional formado em 
serviço social, especialmente do assistente social, mas aí, entenda-se, do 
profissional formado. Então, um receio muito grande de se voltar na história, 
porque aí tem todo um... vocês devem conhecer bem os debates dentro do 
serviço social. É.... e depois você teve, houve todo um movimento, também 
aí nesses anos 80, 80/90 de reconfigurar a assistência social e de se alinhar as 
concepções mais marxistas, de transformação da sociedade e tudo mais, e aí, 
neste debate, no meu ponto de vista, o curso de Serviço Social perdeu o pé 
da discussão do que que é trabalho com família, da centralidade do trabalho 
com a família e tal. Mas paralelamente a isto, todo um processo foi 
ocorrendo nas gestões, de reconhecer que não adiantava trabalhar só com o 
menino do trabalho infantil se não trabalhar a família e o seu contexto. 
Então, foram movimentos que de fato foram distanciando isso. Tudo bem 
que a formação, a academia, ela não tem obrigação, ainda mais no Brasil, de 
formar para a profissão. Então, tudo que eu estou falando não é 
necessariamente por ele ser um profissional que vai atuar na Política de 
Assistência Social, na medicina também é assim, você tem... mas eu acho 
que estas iniciativas que estão existindo de cursos mais profissionalizantes 
devem ser muito bacanas, muito importante para a área, muito importante. 
Então, foi tendo um distanciamento aí... quando volta, quando vem essa 
discussão da centralidade da família, e aí aparece a política nacional e vem 
todo esse debate... tem um grupo de acadêmicos, inclusive, que vem pra 
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discussão apoiando essa discussão e um outro grupo, muito grande, 
discordando desse tipo de iniciativa por conta da responsabilização da 
família, da tutela, da tendência à tutela, da tendência policialesca. E aí, 
porque todas aquelas preocupações, quando a gente fala de trabalho 
com família etc., de ter as diretrizes teórico-metodológicas, que deve 
permear todo o trabalho, blá, blá, blá, que dizem respeito a isso. Mas que 
não é fácil também. Porque família todos nós temos e a gente tende a tratar 
como sendo algo muito próximo: ah, eu entendo disso, peraí, pô, eu tenho 
minha família, eu tenho meu vizinho, eu tenho o outro ali, então é algo que 
você... e aí, eu acho que a academia tem toda razão, nesse sentido, parte da 
academia (Entrevistada 1, grifos nossos). 

A Entrevistada C, pelo discurso de operadora da política, indica que há tensões teóricas 

metodológicas nas orientações do Caderno II. 

Então eu vejo que existe um tensionamento entre teorias dentro do desenho 
da Política de Assistência, esse tensionamento teórico aí eu não estudei, a 
minha vivência, como operadora da política, eu acho que tem muito a ver 
com escolhas de quem estava construindo essa política num determinado 
momento, que traz a academia para dentro da Política de Assistência usando 
o que de bom tem no discurso acadêmico, mas também trazendo a tensão 
que as correntes acadêmicas naturalmente têm. Só que quando essa tensão 
vem para o campo da orientação formal da diretriz, ela complica um pouco. 
Porque do campo acadêmico a gente pode discordar e o debate é válido, 
super rico, e quando isso é incorporado na diretriz, eu não posso ter 
discordância na uniformidade da diretriz, e eu vejo que isso aparece. No 
próprio Caderno de Orientação do PAIF[Caderno II], eles não nomeiam 
nenhuma diretriz teórico-metodológica; falam que existem várias, citam 
algumas, mas para quem estuda as metodologias participativas, você 
sabe que existe uma intencionalidade metodológica ali por trás, que eles 
não nomearam. [...] por exemplo, o termo oficina com famílias que 
dentro de uma teoria tem todo um porquê, tem toda uma amarração do 
ponto de vista epistemológico... quando ele vai para o Caderno de 
Orientação [Caderno II], ele simplesmente é... simplesmente um nome. 
Sendo que você vê clara... claramente as ênfases na reflexão, ação e 
convivência. Gente, isso é teórico. Aí quando ele esvazia da teoria, ele 
permite que o técnico encha essa oficina de qualquer viés teórico, e para 
mim começa a ter contradições no manejo, que são contradições de base 
teórica. Porque tudo que é discutido dentro da assistência tem muito a ver 
com concepção, e a concepção ou é azul ou é rosa ou é o meio do caminho. 
Então, você tem as concepções conflitando ali dentro de um desenho 
operacional (Entrevistada C). 

Essas tensões podem ser a expressão de uma rigidez quanto à supressão de tudo que se 

refere ao psíquico nas orientações sobre o trabalho social com famílias do PAIF. Na prática 

social, o discurso emancipatório da política de assistência social se expressa também como 

luta pelo monopólio da autoridade científica, em que concorrem diferentes saberes para o 

estabelecimento da normativa política. Sobre esse aspecto, o Entrevistado F, que é assistente 

social, sugere que a tensão não se restringe às orientações do Caderno II, mas manifestam uma 
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tensão entre o serviço social e a psicologia, que são convocados pela Política de Assistência 

Social a estabelecer um diálogo interdisciplinar. 
Aquela “psi” tem “psi”, o serviço social está fora [risos]. Eu falei no início. 
Então, cria-se muita resistência, porque aí a ideia, a história da 
psicologização, do capitalismo culpabiliza o indivíduo, que há um 
processo... Isso é uma psicologização, o sujeito é impotente, é incapaz de 
conseguir vencer na vida dentro do capitalismo. Isso é uma concepção que 
tem dentro do materialismo histórico e que de fato acontece. Mas eu acho 
que nós temos que avançar, superar esse estigma. E, na verdade, a Política de 
Assistência, o fazer dela está formulado em cima das concepções da 
psicologia e do serviço social, mais até do serviço social. A história do 
serviço social e a Política de Assistência Social se confundem muito, e nessa 
formulação a psicologia chega. Assim, mesmo na época de estudante eu 
defendia que tinha que ter mais disciplina de psicologia no curso. Eu não 
conseguia entender. Alguns professores discordavam e tal, fingiam que não 
ouviam. Depois que eu fui perceber o que que era esse conflito entre serviço 
social e psicologia. E hoje eu vejo assim: de fato, você tem que estabelecer 
limites disciplinares. Não tem de você não estabelecer. Quando nós 
conhecemos a psicologia social, principalmente a psicologia comunitária, 
como que aproxima, que dialoga. E onde que tem esse diálogo? Dentro da 
política, desse espaço, desse locus que é a Política de Assistência Social, que 
provoca esse diálogo, que traz a psicologia. Porque, aí, o movimento da 
psicologia no Brasil também tem uma convergência. Encontra na Lei 
Orgânica da Assistência um espaço para trazer essas questões da psicologia 
comunitária, da psicologia social. Não é à toa que aparece. Foi muito 
forçação de barra também, que eu acho, da psicologia, de entrar, no início, 
com muita resistência e disputa. Tem a disputa teórica aí, acadêmica, que é 
da psicologia e serviço social. Eu acho que essa interdisciplinaridade, ela... 
Quer dizer, a Política de Assistência chama o serviço social e a psicologia 
para a construção. Eu acho que [palavra incompreensível]... a política é que 
chama, porque ela está dada, ela tem o espaço, ela tem o escopo delimitado 
para atuação, e ela precisa de dar respostas. Quem que vai dar respostas? Ela 
percebe que o serviço social e a psicologia estão mais preparados, mais 
prontos para dar essas respostas da ação pública. Então eu acho que a 
interdisciplinaridade é provocada pela política; acho que não são as 
disciplinas que provocam a política, é o contrário (Entrevistado F). 
 

No discurso dos operadores da política, emergem algumas tensões que fizeram parte do 

processo de formulação da política, especialmente no Caderno II. São tensões concernentes ao 

caráter das ações no PAIF, que não deveriam se configurar mais como ações socioeducativas, 

ações de artesanato ou outras ações de inclusão produtiva. Há tensões relacionadas ainda ao 

campo disciplinar da psicologia e do serviço social que, de maneira estereotipada, restringem 

os saberes desses diferentes campos de formação a concepções individualizantes ou 

assistencialistas, bem como tensões relacionadas à escolha implícita de determinados 

referenciais teóricos metodológicos. 

O processo de produção dessas orientações foi complexo, como indica o Entrevistado 

4. Há disputas em torno dos referenciais teóricos metodológicos que devem orientar o trabalho 
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social com famílias do PAIF, há questões relacionadas aos aspectos discricionários das ações 

do PAIF nos municípios e dificuldades referentes à formação dos profissionais para o trabalho. 

A equipe de gestão responsável pela produção do Caderno II teve de lidar, então, com debates 

tanto teóricos metodológicos quanto corporativo e disciplinar. 
Você está me falando aqui de metodologia de trabalho de grupo, essa sua 
preocupação, ela é uma questão difícil para o SUAS por várias razões, que 
eu já falei aqui, já mencionei: de questões que não estão resolvidas mais no 
nível teórico, político da própria assistência; os entes subnacionais, que são 
autônomos; a dificuldade dos trabalhadores da preparação de serem e de 
demandarem; a diversidade cultural do país. Então, realmente não é, tipo 
assim, culpa de alguém, não é isso, é que a coisa é complicada, é complexa e 
complicada (Entrevistado 4). 

No discurso dos operadores da política, os debates se justificam, na opinião da 

Entrevistada 1, que participou do processo de formulação da política, pelo receio de se repetir 

a história de práticas tuteladoras da assistência social. 

Por outro lado, se você também não formar o profissional [para o trabalho 
com grupos], você vive esse dilema, quando chega lá ele diz: eu não sei 
fazer nada com grupo aqui não..., fazer o quê? Eu não aprendi nada, não 
tenho referencial teórico para chegar lá e na hora que eu for colocado no 
cantão, o que eu faço? Cantão nesse sentido, dos seus próprios dilemas 
éticos, dos seus próprios, não é porque a população vai te acuar, não é isso, 
mas no sentido de seus próprios dilemas, ou seja, qual a melhor condução 
aqui? E ela é melhor pra quê? Já que o meu objetivo é fortalecer convívio. 
Eu não estou aqui para fazer psicoterapia, mas eu tenho um elemento, que 
pode ser esse caso específico: fortalecer o convívio; num outro caso pode ser 
fortalecer vínculo mesmo pra... por causa de isolamento, vínculos sociais. 
Enfim, pro meu objetivo, eu lanço mão do quê? Eu acho assim, do ponto 
de vista mais histórico, brevemente, rapidamente, eu situaria assim: 
dilemas, todos, aí num grupo que, eu acho... assim eu diria, e mesmo 
esse grupo não tem consenso nem aqui... são várias as razões, muito por 
conta disso, não vamos repetir a história. E ao repetir a história, não, e 
ao propor novamente que a gente vá fazer um trabalho com família, há 
um risco enorme de se repetir a história, e de fazer um trabalho com 
família completamente tutelador, preconceituoso, sem compreender 
essas dinâmicas, muito, é... muito ágeis, muito fortes, sobre o que é 
família, sobre os próprios preconceitos que a gente traz, em relação a 
determinadas situações.  [...] É... e aí, quando a gente, então, assumiu a 
questão do trabalho social com família, teve muito debate teórico sobre isso 
na CIT, não, sobre isso não, mas quando a gente fala num trabalho social 
com famílias, num primeiro momento da política e tal, ninguém sabia muito 
bem, cada um tinha, eu acho... a minha opinião é esta, cada um tinha alguma 
coisa na sua cabeça sobre o que é trabalho social com família do PAIF. Aí o 
nosso trabalho foi tentar começar a provocar esses debates nacionais, e tentar 
ir estruturando alguma, alguma coisa que pudesse constituir um eixo em 
torno disso (Entrevistada 1, grifos nossos). 

 

No Caderno II, dentre as ações que compõem o trabalho social com famílias estão: a 

acolhida, as oficinas com famílias, ações comunitárias, ações particularizadas e 
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encaminhamentos. As ações coletivas constituem atividades que envolvem um pequeno grupo 

de indivíduos ou de famílias (acolhida em grupo, oficinas com famílias, acompanhamento 

familiar em grupo), ou ainda atividades desenvolvidas no território do CRAS que abrangem 

toda a comunidade local, como campanhas socioeducativas e eventos (ações comunitárias).  

A Entrevistada C se referiu, em seu exemplo, às oficinas com famílias e a abordagem 

psicossocial que as fundamenta. Essa abordagem foi a base teórica da experiência com os 

Núcleos de Apoio à Família em Belo Horizonte, conforme PBH (2007). Como veremos, a 

experiência dos NAF da capital mineira foi importante para a construção da Política de 

Assistência Social. É especialmente significativa a ida de Patrus Ananias para o MDS, que 

resultou no convite para que pessoas que atuavam na assistência social em Belo Horizonte 

fossem ocupar outras posições no Ministério para construção da política. Esse debate será 

retomado com mais detalhes em outros momentos da tese. Por enquanto, gostaríamos de 

deixar registrado apenas as tensões existentes, na produção do documento, entre os discursos 

acadêmico e político, e as necessidades de escolha que existem, obviamente, na constituição 

de todo texto ou concepção política, em especial na do trabalho social com famílias do PAIF. 

O Caderno II e o Caderno I foram produzidos por volta de 2010, publicados em 2012 e 

amplamente divulgados em 2014, tendo em vista seu processo de elaboração e a necessidade 

de construção de consensos acerca do trabalho social com famílias, especialmente pelos 

acadêmicos da área. A legitimação dos Cadernos I e II, na opinião da Entrevistada 1, 

aconteceu no “Encontro de Alinhamento sobre Trabalho Social com Famílias na Política 

Nacional de Assistência Social”, o que pode indicar uma preocupação de chancelar as 

formulações com os profissionais e acadêmicos.  

Eles [Cadernos I e I] foram apresentados nacionalmente agora, 2014. Então, 
a partir de agora... e isso foi por quê? Foi por causa do encontro de 
alinhamento, o pessoal distribuiu os dois cadernos pra sentir... eu que acho, 
minha opinião, ninguém me falou isso não; minha opinião é essa, porque 
distribuí uns cadernos pra ver se tinha muita polêmica e tal. E teve várias 
pessoas na mesa, da área, acadêmicos e tal, que disseram: não, a gente acha 
que os cadernos estão bons, dá para começar a conversa. Então, isso foi 
determinante dessa conferência, que eu acho que muda, muda no seguinte 
sentido: ah, bom! Então, agora eu tenho dois cadernos que eu posso ir lá e 
discutir (Entrevistada 1). 
 

O Caderno II é, ao mesmo tempo, uma normativa e uma resposta à demanda dos 

profissionais por orientações metodológicas sobre o que estava previsto na PNAS (2004), 

como a necessidade de construção de um arcabouço teórico, técnico e operativo para 

mobilização da participação social e desenvolvimento da autonomia. A finalidade do texto, 
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expressa em sua introdução, “é contribuir na operacionalização do PAIF” (BRASIL, 2012c, p. 

7). 

No discurso político, então, o trabalho social com famílias do PAIF não é mais 

definido como ação socioeducativa ou ação de inclusão produtiva. A exclusão dessas 

possibilidades de ação se justifica, no discurso dos operadores da política que participaram da 

produção do Caderno II, pelo receio de se repetir a história de práticas tuteladoras da 

assistência social. Dessa forma, as orientações sobre o trabalho social com famílias do PAIF 

se configuram como um campo de disputas científicas que tem a intenção de construir um 

sentido próprio para o PAIF e para as ações que ali são realizadas. 

Embora seja normativo e vise ao cumprimento dos objetivos do PAIF, “não pretende 

engessar, dar receitas ou burocratizar a ação dos técnicos” e, por isso, permite uma abertura 

ao diálogo e a continuidade do debate sobre as práticas. “Assim, o que se pretende, mais que 

orientar, é inspirar reflexões sobre o que se quer e contribuir na materialização de ações que 

respondam ao que fazer e como fazer para chegar onde se quer” (BRASIL, 2012c, p. 8) 

O texto funciona ao mesmo tempo como um referencial, ou seja, uma perspectiva com 

a qual o trabalho social com famílias pode ser realizado, e uma diretriz, pois há um conjunto 

de normas ― PNAS (2004); Tipificação (2009b), entre outros ― que deve orientar as 

práticas. Em sua matriz discursiva normativa, o texto foi produzido para guiar a reestruturação 

de um conjunto de práticas que já existiam na assistência social. Apesar de ser um convite 

para reinvenção, há necessidade de adequações objetivas e “ressignificações” simbólicas para 

a operacionalização das ações coletivas. No discurso dos operadores da política, essa questão 

emerge como incoerência entre as orientações propostas e a realidade prática vivenciada.  

As condições de produção e de distribuição do Caderno II revelam diferenças e 

tensões que estão expressas também nas relações que cada profissional estabelece com o 

documento.  

A Entrevistada B, a partir do discurso de operadora da política, revela como o Caderno 

II foi um referencial para avaliar sua própria prática, como permitiu a reflexão sobre ela. Em 

alguns momentos “concordava” com a orientação proposta, mas em outros “discordava”, 

achava inviável.  
Muitas coisas que voltaram depois como orientações, a gente fazia. E outras 
a gente percebeu e falou assim: Isso é utópico. Isso é inviável. Uma delas é 
aquele acompanhamento das famílias do Bolsa Família com aquelas oficinas 
organizadas, bonitinhas, quantidades de oficinas, a própria orientação do 
MDS para o ProJovem, que vinha com um caderno de atividades, num 
primeiro momento a gente falou: que bacana! Um material riquíssimo. 
Metade do trabalho está feito. Porque se você olhar, tem até descrição das 
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atividades que você tem que executar, mas na prática funcionava? Não. A 
gente muitas vezes não dava conta, porque tinha problema de frequência, os 
meninos desapareciam. Essa organização mesmo do ProJovem, na época... 
frequência de tanto tempo, tantas faltas, e aí como é que você faz com o 
menino que abandona para o trabalho, faz o bico, o bico dele acaba e ele 
volta? Você desliga? Você não desliga? Você aceita com falta justificada? 
Você não aceita? Então, eu vejo que os materiais contribuíram muito, eles 
deram um norte, em algumas coisas eles reafirmaram aquilo que a gente já 
fazia, acrescentaram coisas. Em outros aspectos a gente pensa assim: Não, 
isso aqui é para ficar ali e pronto. A questão mais recente agora foi o 
prontuário do SUAS. Chegou um caderninho semelhante a um Caderno 
cadastro único para você fazer o acompanhamento de cada família. Na hora 
que eu bati o olho, comecei a ler o caderninho, eu falei assim: Gente, isso 
tudo aqui é registro que a gente já faz. Hoje o CRAS que eu trabalho tem mil 
famílias cadastradas... eu falei: Como nós vamos transformar isso tudo? 
Anos e anos de registro e transformar para esse caderninho? Que trabalheira 
que vai dar isso. Nós vamos pegar de agora para frente? Tá, eu tenho mil 
famílias, eu tenho sessenta cadernos (Entrevistada B). 

Para a Entrevistada C é preciso compreender a intencionalidade da ação coletiva no 

contexto mais amplo da intervenção, e o texto traz orientações mais operacionais. 

O Caderno de Orientação do PAIF, que é de 2012, a gente teve acesso a ele 
por acaso. A gente achou na internet e começou a ler. Eu lembro que lendo, 
a gente virou para o nosso gerente e falou assim: O MDS já deu uma diretriz. 
Tudo que nós estamos tentando fazer está escrito aqui. [...] Aí você precisa 
de outros elementos... não é simplesmente o papel de coordenação, tem o 
grupo, quantos encontros tem o grupo, de enquadre de grupo. Porque eu vejo 
que a discussão fica muito nisso (Entrevistada C). 

O ponto de vista das Entrevistadas B, C e D é bastante diverso com relação aos 

processos de comunicação e apreensão das orientações produzidas pelo MDS. Há diferenças 

principalmente na forma como a Entrevistada B, profissional que atua em um município de 

pequeno porte, se apropria das orientações quando comparada com a experiência de Belo 

Horizonte. 

A Entrevistada C, cuja experiência se refere ao município de Belo Horizonte, nos 

contou que foi contratada uma consultoria para realização de um curso para coordenadores de 

CRAS e profissionais do nível central, para que pudessem apreender as diretrizes propostas 

nesse documento e reconceituar as práticas já existentes.  

Se ele está vindo como diretriz, vamos fazer um trabalho de compreensão 
dessas diretrizes. No segundo semestre de 2012 teve uma oficina muito 
grande com os gestores, com os coordenadores de CRAS, que foi dimensão 
dessas orientações, de compreensão do que elas reverberavam no trabalho do 
CRAS, porque o coordenador tinha que entender... Eles contrataram um 
consultor, que fez esse trabalho todo (Entrevistada C). 
 

A experiência da Entrevistada B, todavia, foi muito diferente. Ela nunca recebeu 

consultoria sobre o PAIF e concebe o MDS e a SEDESE como agentes que cobram 
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informação e trabalham com concepções dos grandes centros, em detrimento dos municípios 

menores, que são maioria no Brasil. Quando perguntei na entrevista sobre o apoio de alguma 

consultoria sobre o PAIF, ela respondeu: 
Nunca! Eu me lembro que participei duas vezes, uma em Brasília, paga pelo 
MDS, de um primeiro encontro de coordenadores de CRAS. Não vou me 
lembrar o ano, mas acho que em 2006, se não estou enganada. Depois teve o 
segundo, pago pelo município, que foi um simpósio, e essas capacitações 
esporádicas que acontecem, e só. Eu vejo que a relação com o MDS, a 
relação com a SEDESE é muito de preencher formulários e enviar, de dar 
uma satisfação daquilo que você está fazendo e pronto. Não há muito 
diálogo, eles não se aproximam dos municípios, especialmente dos pequenos 
que têm pouquíssimo recurso qualificado. Eu penso que toma-se como 
parâmetro sempre os grandes centros. Eu bato nessa tecla, a gente tem 
grandes centros sim, mas a gente tem mais de quatro mil municípios 
pequenininhos, então, assim, a grande maioria do país, e se toma como 
referência os municípios grandes. Eu vejo, por exemplo, as conferências de 
assistência social, na hora que chega no município pequenininho a primeira 
coisa que nós, técnicos, nesses municípios temos que fazer é traduzir o que 
está escrito ali para uma linguagem acessível à população e aos gestores 
daquele município, porque eles não conseguem entender o que que está 
falando ali. Então eu acho que são muito distantes o MDS e a SEDESE. Os 
municípios grandes trabalham em uma lógica, os pequenos trabalham em 
outra lógica completamente diferente, e ficam muito desamparados. É tudo 
muito ainda amador, os gestores têm pouquíssimo conhecimento. Eu vejo 
ainda gestores que tentam, que buscam, e o que eles recebem de suporte é 
muito pouco. Acaba que o município pequenininho tem os técnicos do 
CRAS como apoio; são eles que orientam o conselheiro tutelar, que não dá 
conta do seu trabalho; são eles que orientam o gestor quando o gestor não dá 
conta de uma conferência; são eles que atendem a população; são eles que 
vão lá na reunião com o prefeito para defender o CRAS, defender uma 
intervenção, porque às vezes o gestor sozinho não dá conta de argumentar. É 
um desamparo muito grande (Entrevistada B). 

 

A Entrevistada D ressalta a importância de encontros em grupos de trabalho e 

seminários na ocasião de implementação das novas ações propostas para o PAIF, mas 

esclarece que não há uma via de comunicação já estabelecida com o MDS, de forma que a 

comunicação se dá prioritariamente do nível nacional para os municípios. 

O que eu acho que a gente não tem feito é isso, de apontar essas questões 
para o MDS formalmente, de mandar: Olha, nós estamos vendo essas 
dúvidas, nós estamos achando que isso é importante. Isso a gente não tem 
feito. O ano passado a gente foi convidada para participar de dois 
seminários, um da região sudeste, depois fomos para o nacional 
(Entrevistada D). 

Pesquisadora: Aquele seminário de alinhamento? 

Entrevistada D: É. Aí eu fui, inclusive, representando a gerência. Então a 
gente leva as questões, mas a gente não tem construído esse canal. Às vezes, 
quando tem uma dúvida, a gente manda, pergunta, recebe resposta do MDS 
sem nenhum problema, mas nessa troca não. E das outras formas: foi esse 
seminário, às vezes, o MDS contrata consultoria para entrevistas com a 
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gente, para ver experiências. Isso a gente tem mantido. Mas a partir das 
dúvidas que têm surgido lá na execução do PAIF, fazer esse 
encaminhamento, esse debate, eu acho que a gente não tem feito isso, 
trabalhado nesse sentido, não, mais direcionado. 

Reiteramos que o texto do Caderno II é descritivo, assim como o texto da Tipificação, 

porém se apresenta ao interlocutor de forma diferente, como uma proposta ou referencial. 

Adotar uma menção não garante uma perspectiva certa ou errada, reguladora ou 

emancipatória, mas permite, à medida que se assume uma posição, a abertura ao diálogo e a 

continuidade do debate para se chegar ao entendimento mínimo das questões. É um texto que 

se dirige às equipes técnicas e aos gestores da política como oportunidade de reflexão sobre o 

fazer profissional, e os convoca a se posicionar a partir de uma perspectiva ou abordagem 

teórica metodológica que seja coerente com as diretrizes da PNAS (2004) e os objetivos do 

PAIF. Há que se registrar, contudo, a necessidade de constituição de espaços e tempos nos 

serviços para “ressignificação” das práticas já existentes e proposição de novas ações com as 

orientações do documento, especialmente nos municípios de pequeno porte. Isso aparece no 

processo de formulação como desejável, mas não está institucionalizado (como um dever) e 

pode depender, como indica a Entrevistada C, da iniciativa pessoal dos técnicos e dos 

gestores. 

A gente tinha uma gerente de Planejamento, que era minha gerente, que 
tinha muito conhecimento de política pública, de gestão e de montar serviços 
novos. E a equipe que a gente estava trabalhando era uma equipe que tinha 
sido desse serviço dos primórdios, essa equipe ampliou, e era uma equipe 
que tinha muita motivação e curiosidade. Então, a gente mais “fuçava” no 
site do MDS e garimpava orientações do que essa orientação vinha descendo 
uma escadinha de uma diretriz chegar até para um técnico de planejamento 
(Entrevistada C). 

É um texto que apresenta uma série de identificações e qualificações que produz um 

efeito de saber, um efeito de gênero científico, o que pode ser compreendido como uma 

estratégia de consolidar o poder de uma visão, um novo consenso. O texto se aproxima, 

portanto, do modo de organização discursivo descritivo, com características argumentativas. 

Apresenta não apenas a nomeação e a qualificação do trabalho social com famílias, mas 

também citações, acúmulo de argumentos para se chegar a uma definição, bem como 

explicações e definições. Essa estratégia, todavia, pode trazer contradições e tensões, 

inerentes à diversidade de abordagens teóricas metodológicas que podem ser tomadas como 

referencial para operacionalização das ações no PAIF, do mesmo modo pelas escolhas 

políticas em que se pautaram sua produção. 
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Se, de um lado, o discurso acadêmico presente no Caderno II contribui para o 

fortalecimento da assistência social como promoção de direitos, de outro, a estratégia de 

utilizá-lo em paralelo ao discurso político pode mobilizar tensões que dificultam sua 

operacionalização. Tensões que se revelaram no discurso dos operadores da política e no 

discurso normativo por meio dos termos que foram suprimidos do documento, tendo em vista 

o receio de se repetir a história de tutela das práticas assistencialistas. Como veremos, essas 

tensões poderão se mostrar na prática social como dificuldades de atuação interdisciplinar, 

dificuldades na compreensão do objeto de intervenção da assistência social, dificuldades de 

operacionalização das ações coletivas.  

Em síntese, os três documentos analisados, em sua arquitetura textual e na dimensão 

da prática discursiva, estabelecem com o contexto histórico da assistência social brasileira 

uma intertextualidade, marcando claramente uma diferença com relação às práticas anteriores 

que eram fragmentadas e tinham caráter de benevolência. Em sua estatura de prática social, o 

discurso da nova política de assistência social é um campo ainda em formação que busca 

estabelecer outra hegemonia, não mais aquela das práticas assistencialistas realizadas por 

entidades religiosas, mas de ações de caráter estatal, pautadas por pressupostos éticos e 

conhecimentos teóricos metodológicos que visam à participação social, à autonomia e ao 

exercício da cidadania. No discurso normativo dos documentos e no discurso dos operadores 

da política, contudo, evidencia-se uma arena de disputa pela autoridade do monopólio 

científico, que é atravessado pelo receio de se repetir a história de práticas tuteladoras. 

Os textos do Caderno II e da PNAS (2004), em sua organização dialógica associada ao 

gênero científico, criam um significado identificacional, ou seja, uma identificação dos atores 

sociais ligada ao “produtor” de conhecimentos em contraposição à ideia de um “consumidor” 

de orientações. Ainda que em sua formulação haja a intenção de que o processo envolva a 

participação de técnicos, gestores e usuários, na prática social, muitas vezes, há uma cisão: os 

acadêmicos são responsáveis pelas orientações normativas, enquanto os técnicos se 

posicionam como consumidores de textos. A participação dos usuários, valor fundamental na 

orientação das ações tanto no discurso acadêmico quanto no discurso político, é praticamente 

inexistente. Dessa forma, a articulação necessária entre a prática e a produção de 

conhecimento não se efetiva.  

Os profissionais, como agentes implementadores da política, são também o que 

Meyers e Vorsangers (2010, p. 249), citando Liptsky, conceituam: “burocratas de nível de rua 

são servidores públicos que interagem diretamente com os cidadãos no cumprimento de suas 

tarefas e que têm grande discrição na execução de seu trabalho”. Eles ocupam uma posição 
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única e excepcionalmente influente no processo de implementação. Têm oportunidades 

significativas de influenciar a execução das políticas públicas. Por causa dessa posição de 

interface entre o Estado e os cidadãos e o nível discricionário de suas atividades, a influência 

exercida pelos trabalhadores supera sua autoridade formal. Por meio de suas rotinas e das 

decisões que tomam, eles moldam, ou melhor, produzem políticas públicas como os cidadãos 

as experimentam.  

Se bem que, no discurso científico e no dos operadores da política, seja reiterado que 

os profissionais da assistência, em especial na PSB, precisam lidar com dificuldades 

relacionadas à formação profissional, nossa análise revelou que são necessários avanços 

também na própria formulação das orientações sobre o PAIF. Dentre estes, além dos já 

destacados acerca das concepções de família e articulação intersetorial, ressaltamos a 

necessidade de superação da cisão entre as práticas e a produção de conhecimento. Diante 

desse contexto, e considerando ainda os aspectos discricionários dessas atividades, o trabalho 

social com famílias pode se configurar, na prática, de forma diferente daquela prevista em sua 

formulação. No discurso dos operadores da política, a operacionalização das ações do PAIF 

ainda é muito individual, embora sua concepção seja de trabalho coletivo. 

O sentido das ações coletivas na formulação é de que são fundamentais para o PAIF 

pelo trabalho de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e pela possibilidade de 

articulação e mobilização social que engendram. A atuação dos profissionais foi concebida 

numa perspectiva de atuação interdisciplinar para a construção de um olhar sobre a família 

que não estivesse focado só no repasse de benefícios, mas também nas suas possibilidades de 

desenvolvimento e do território que habitam. As condições de participação dos profissionais 

nesse processo de orientação foram intermediadas pelos trabalhos de pesquisa e consultorias, 

o que resultou numa série de escolhas sobre o que deve ou não ser o trabalho social com 

famílias. Apesar de o significado representacional, identificacional e acional do discurso sobre 

o trabalho social com famílias do PAIF estar relacionado às metodologias participativas, na 

prática social, há uma clara divisão social do trabalho: os acadêmicos ou o MDS pensam e 

propõem normativas, enquanto os técnicos “seguem” os textos ou se posicionam como meros 

aplicadores de técnicas, o que é uma contradição quando se tem como referenciais a pesquisa-

ação e a pedagogia problematizadora de Paulo Freire. 

Tendo feito essas considerações acerca das disputas científicas e dos avanços 

necessários no processo de formulação da política, procederemos à análise do PAIF como 

contexto institucional das ações coletivas. 
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6 CONTEXTO SOCIOINSTITUCIONAL DAS AÇÕES COLETIVAS 
	  

A formulação e a constituição do PAIF, como serviço público estatal de caráter 

continuado, são marcadas pelas experiências prévias de trabalho com famílias na assistência 

social em diversos municípios brasileiros. Assim como a PNAS (2004) é um campo em 

formação, o PAIF também está consolidando sua identidade. A compreensão desse processo é 

relevante para a análise dos sentidos das ações coletivas, visto que o PAIF é o contexto 

socioinstitucional em que elas se desenvolvem e, portanto, têm relação direta com dinâmica 

dos grupos que ali se constituem.  

Os documentos e os entrevistados assumem diferentes posições discursivas ao 

abordarem as finalidades do PAIF, que revelam não apenas consensos, mas também tensões 

importantes para a compreensão dos desafios envolvidos na realização de ações coletivas no 

contexto do PAIF. 

A seguir, vamos analisar principalmente os documentos e os trechos de entrevistas que 

indicam como o serviço se constituiu, especialmente em Belo Horizonte. 

6.1 A experiência do município de Belo Horizonte 

	  

O do nome do serviço, de acordo com a Tipificação (2009b), é o termo utilizado para 

denominar o serviço de modo a evidenciar sua principal função e os seus usuários. No caso do 

PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.  

Nos resumos executivos da 87a e 88a reuniões ordinárias da CIT, que aconteceram em 

junho e agosto de 2009, afirma-se que a identificação dos serviços socioassistenciais surgiu 

após amplos estudos, avaliações e análises de serviços já praticados pelos municípios. Essas 

experiências serviram de base para as discussões e tomada de decisões que ocorreram na CIT. 

Um dos debates identificados nesses resumos se referia à proposta de alteração do nome do 

PAIF: de Serviço de Atenção Integral para Serviço de Atendimento Integral à família. 

Submetida ao debate, a proposta não foi acatada. A nomenclatura “Atenção”, como esclarece 

o texto do Caderno I, foi substituída por proteção e atendimento para que o Serviço estivesse 

mais próximo de sua finalidade, que é proteger e atender. O texto do Caderno II, contudo, 

reitera a relevância das experiências já existentes para a formulação da proposta dos serviços. 

Ressalta-se, também, que a decisão por preservar a sigla PAIF foi motivada 
pela necessidade em se resguardar a historicidade das ações desse Serviço, já 
conhecidas e legitimadas por gestores, técnicos e usuários da política de 
assistência social dos municípios, DF e estados de todo o país (BRASIL, 
2012c, p.10). 
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O texto do Caderno I também esclarece que o PAIF não nasceu com a Tipificação. A 

experiência de trabalho com famílias teve início em 2001, com o programa Núcleo de Apoio à 

Família (NAF), e em 2003 foi lançado o PAIF como Plano Nacional de Atenção Integral à 

Família. 
Em 2004, o Plano foi aprimorado e adequado às diretrizes da Política 
Nacional de Assistência Social–PNAS, instituindo-se o “Programa de 
Atenção Integral à Família” (Portaria nº 78 de 08/04/2004), que se tornou a 
principal referência para o usuário do Sistema Único de Assistência Social–
SUAS. Por meio do Decreto nº 5.085, de 19/05/2004, o PAIF tornou-se 
“ação continuada da assistência social”, sendo sua oferta obrigatória e 
exclusiva nos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS (BRASIL, 
2012b, p. 9). 

Segundo a Entrevistada 2, o PAIF remonta ao “Projeto Alvorada, ainda no Governo 

Fernando Henrique Cardoso, com os NAFs, os Núcleos de Atendimento à Família. Depois, 

em Belo Horizonte, houve a experiência da Casa da Família; no Rio de Janeiro teve a 

experiência do NAF, que foi mais forte...” 

A Entrevistada 3 reitera esse processo histórico de constituição do serviço a partir das 

experiências dos NAF, esclarecendo que a experiência de Belo Horizonte foi significativa 

para a construção da Política de Assistência Social. Foi especialmente importante a ida de 

Patrus Ananias, como ministro do MDS, para Brasília, que resultou em convite para que 

pessoas que atuavam na assistência social em Belo Horizonte fossem ocupar outras posições 

no MDS para construção da política. Dentre essas pessoas, foram destacadas, nas entrevistas 

realizadas para esta tese, as contribuições de três mulheres que trabalharam nessa área: 

Simone Albuquerque, para a concepção do SUAS; Aidê Cançado, para a concepção e gestão 

dos serviços de Proteção Social Básica; Lúcia Afonso, para a concepção das metodologias de 

trabalho social com famílias, especialmente as oficinas com famílias no PAIF. 

O Entrevistado A assume a posição discursiva da prática profissional como produtor 

engajado na formulação da política de assistência social. Ele ressalta o caráter coletivo do 

processo de formulação da política e o SUAS como uma “semente que nasceu” na Gerência de 

Coordenação da Assistência Social, antes da PNAS (2004). 
Toda essa ideia do SUAS, aliás, eu posso dizer que começou a surgir ali, na 
Gerência de Coordenação, pela Simone Albuquerque, particularmente. Ela 
tinha essa visão de como cumprir a diretriz da NOB, de organizar a 
assistência como um sistema descentralizado e participativo. E como a gente 
tinha que descentralizar aqui em Belo Horizonte, ela começou a pensar e 
discutir com a gente como é que poderia ser esse sistema, formalizar a 
assistência/sistema. A gente fazia desenhos... na época a gente brincava que 
usava a tecnologia do Craft Show: colocava Craft nas paredes todas e saía 
desenhando. Mas isso foi saindo, ela foi cada vez tendo uma visão melhor do 
que poderia ser esse sistema, e que resultou no atual Sistema Único de 
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Assistência Social. Eu digo com muita certeza que a semente do SUAS 
nasceu ali, na Gerência de Coordenação (Entrevistado A). 

O Entrevistado F também assume a posição discursiva da prática profissional como 

agente engajado na formulação da política e relata como as metodologias de intervenção com 

famílias na Assistência Social, antes da PNAS (2004), foram elaboradas coletivamente a 

partir de “experimentações” desenvolvidas no cotidiano do trabalho. A prática profissional 

mobilizava reflexões, que geravam ações, que eram implementadas e, posteriormente, 

avaliadas, num processo equivalente ao da pesquisa-ação: 
Então, na época foi criado um formulário, um programa chamado Programa 
de Famílias, que atendia essas famílias com crianças vítimas de violência 
doméstica. Foi muito interessante, porque foi uma... Não sabíamos muito 
bem onde ia dar isso... o receio de entrar na área da saúde mental. Eu lembro 
que nós fomos conversar com a equipe da saúde mental, eu e uma 
coordenadora, que coordenava esse projeto, e nós saímos de lá um 
pouquinho assustados, porque ela dizia: “cuidado para não entrar na área da 
saúde mental”. Era a coordenadora/psicóloga e o assistente social. E foi 
muito legal porque nós fomos experimentando e tentando delimitar espaços 
que não tinham delimitações. O receio de não invadir a outra política, de sair 
do objeto do que seria uma política social e experimentar. E foi muito legal, 
porque anos depois se transformou em serviço, que é o SOSF, que até hoje 
tem a metodologia. Lúcia Afonso trabalhou com a gente na construção da 
metodologia. E essa ideia foi levada para Brasília, com o pessoal daqui, que 
foi o João, o Patrus Ananias, a Lucinha. A Lúcia Afonso contribuiu muito na 
formulação também, um pouco desse embrião que surgiu ainda projeto 
piloto, experimentado... (Entrevistado F). 

As experiências dos municípios começaram a ser organizadas em documentos de 

orientação técnica sobre o PAIF produzidos em âmbito nacional, em 2006, pelo MDS, com a 

consultoria de Lúcia Afonso. A Entrevistada 3 reafirma a importância das experiências de 

Belo Horizonte para a formulação da metodologia de trabalho social com famílias do PAIF, 
a metodologia do NAF, dos NAF’S, ela vem a ser de uma grande 
inspiração, digamos assim, para os primeiros documentos que começam 
a ser elaborados na Política Nacional para o SUAS. Quer dizer, tinha a 
política e tinha que organizar [o SUAS] em 2005... para organizar o SUAS, 
precisava começar também a organizar os documentos do que era Proteção 
Social Básica, como é que ela ia funcionar, como é que [o CRAS] ia 
funcionar, como é que ia ser a organização dos serviços. Isso tudo era o 
desdobramento do sistema (Entrevistada 3, grifos nossos). 

A história de constituição do PAIF em Belo Horizonte guarda estreita relação com os 

NAF. Segundo a Entrevistada E, os NAF começaram atendendo apenas uma parcela (cerca de 

800 famílias) de um grande território (um universo de 2.800). Em razão desse contingente 

enorme que não tinha acesso à assistência social e, pela pressão da própria comunidade e dos 

parceiros de outras políticas setoriais, foram ampliando o atendimento para mais famílias. A 
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metodologia de trabalho do NAF foi sistematizada em livro pela PBH, como mencionado, e já 

apresentava algumas ideias que são centrais para o PAIF, segundo a Entrevistada D. 
O [livro] laranja, com a consultoria da professora Lúcia Afonso. E a gente 
entrava para esse equipamento com uma equipe da Assistência Social, (então 
não era uma lógica só de programa), onde aquela equipe se responsabilizava 
com o trabalho com famílias. A gente tinha, na época, programas, sim, que 
eram retaguarda dessa equipe. Então, você tinha o que hoje a gente chama, 
está aí colocado como Serviço de Convivência, a gente tinha a atenção da 
assistência social por ciclo de vida. Nos diversos programas, a gente tinha 
Casa do Brincar, que atendia de 0 a 6 anos; Socialização Infanto-Juvenil, que 
atendia de 7 a 14. E, naquela época, o Programa Para Jovens― era esse o 
nome que a gente chamava em Belo Horizonte. Era o Agente Jovem, mas a 
gente tinha o nome do programa como Para Jovens, Programa Para Jovens, e 
a gente atendia então de 15 a 18 anos. E tinha uma modalidade, já no 
município, de grupos de convivência espalhados pela cidade, e a gente levou 
essa modalidade também para os territórios do CRAS, que era o objetivo de 
criar ali naquele território um grupo de idosos, de convivência de idosos. 
Então os programas... você já tinha então uma equipe. A ideia da 
implantação dos NAF’s, ela já traz essa equipe aí, não do PAIF, na época, 
mas uma equipe central e responsável pelo trabalho com famílias naquele 
território (Entrevistada D). 

Ainda segundo a Entrevistada D, havia já a indicação de que psicólogos e assistentes 

sociais constituíssem essa equipe. 

Quando cria-se o NAF, a secretaria lança um documento, que era Manual 
001 – Núcleo de Apoio à Família, onde traz isso. Então assim, era uma 
equipe onde você deveria ter um coordenador de nível superior ― pensando 
na lógica que ele poderia vir das ciências sociais e humanas, era com essa 
abrangência, e uma equipe formada por um psicólogo, um assistente social 
de nível superior, uma recepcionista e um administrativo de nível médio. 
Então a gente chegava, e essa equipe aí de cinco pessoas naquele território 
(Entrevistada D). 

Os NAF foram implantados dentro de um amplo programa da Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte denominado BH Cidadania, no qual já havia articulações intersetoriais e 

fluxos estabelecidos pelos gestores das políticas sociais de assistência, saúde, educação, o que 

é um indicativo de que a formação de redes e a territorialização já eram um princípio 

organizador das ações. 

E acho que a chegada no Núcleo de Apoio à Família, do NAF, ela foi 
interessante porque... eu acho que a Secretaria de Assistência Social, ela 
articulou muito bem uma lógica de você chegar juntamente com uma ideia 
do Programa BH Cidadania. Você chegava naquele território, era aquela 
equipe da Assistência Social, mas você ia numa articulação com as outras 
políticas. Então... Ele chega junto com a gente. Os novos, a gente implanta 
junto. A gente chegava no território, a gente chamava de um “abre alas”... 
esse “abre alas” era apresentando a equipe do PAIF, uma equipe de esportes 
que foi junto com a gente, a cultura chegando não como equipe, mas para 
fazer ações no território, e você articulando com o centro de saúde e com as 
escolas que tivesse no território. No dia do lançamento, na inauguração do 
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CRAS... você já chegava com essa equipe toda e já apresentava o Programa 
BH Cidadania. Normalmente chamava “abre alas” porque a gente fazia uma 
caminhada no território e uma festa lá no local onde estava implantando o 
NAF. Então eu acho que isso deu. Apesar de ser uma equipe pequena, ela 
chega com esse suporte naquele território, daí eu acho que fez com que 
rapidamente esse fosse um serviço que virasse referência para todas as 
famílias do território. Rapidamente se via pesquisa de que essa comunidade 
aprovava e achava que aquele serviço tinha uma importância grande ali no 
território (Entrevistada D). 

Com o “abre alas”, o NAF se apresenta às famílias e comunidades em toda a sua 

potencialidade. O significado do carro “abre alas” pode ser associado aos carros usados em 

desfiles de carnaval, essenciais para que as escolas de samba consagrem uma primeira 

impressão forte e a expressão do que pretendem com seu tema central. A Entrevistada E 

reitera a importância da participação dos gestores e a força dessa apresentação na ocasião na 

implementação dos NAF. 
A gente tinha uma atenção especial da regional à implantação do CRAS. 
Todos os gerentes e secretários, eles tinham uma atenção, eles priorizavam, 
muitas vezes, a discussão tanto do NAF quanto do BH Cidadania, e isso 
fortalecia. Fortaleceu muito na época a implementação. Então a gente 
chegou, a gente chegou com força, que era não só do pacote de serviços 
que a gente tinha, mas do apoio que a regional dava para a implantação. 
Uma focalização mesmo... (Entrevistada E, grifos nossos). 

A Entrevistada E acrescenta que o cadastramento em massa das famílias beneficiárias 

do Bolsa Escola em Belo Horizonte ajudou na adesão das famílias ao serviço, bem como o 

fato de que as famílias, já cadastradas no NAF, teriam acesso prioritário aos serviços. 
Tinha um impacto, porque ela sabia que aquelas famílias estavam tendo 
acessos, mais acessos, com mais facilidade, ela tinha uma prioridade no 
geral da atenção no município. Diferente isso um pouco, e eu acho que aí é 
que veio muito a discussão da saúde e da educação pontuando: “nós somos 
universais”. Dessa diferença. Mas eu acho que com as outras políticas a 
gente chegou muito na família, o caminho para chegar era via trabalho da 
Assistência Social (Entrevistada D). 

Segundo a Entrevistada D, como havia a necessidade de cadastramento das famílias, 

essa articulação com o Bolsa Escola também não favoreceu a necessária articulação entre os 

atendimentos individuais e o trabalho coletivo no território, o que contribuiu para que 

entrassem numa lógica de atendimento individual. A articulação intersetorial já existente com 

o “abre alas” permitia, outrossim, que outras estratégias de atuação, como ações coletivas, 

também ganhassem sustentabilidade. 
E a gente precisou de muita movimentação para sair desse lugar [do 
atendimento individual]. Uma coisa que justificava no primeiro momento, 
que era você conhecer as demandas daquela família, era você... A gente 
partia de um Censo que tinha sido feito em Belo Horizonte, que chamava 
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Censo BH Social, então ele trazia informação; com base naquelas 
informações que as equipes passaram a ter acesso, você organizava busca 
ativa, atendendo as famílias. Mas, então, nesse momento... e acho que com 
uma certa insegurança mesmo da equipe com o trabalho coletivo, com 
trabalho com grupos. A gente escutava muito os técnicos dizendo assim: “ah, 
eu não tenho experiência com trabalho coletivo. Eu preciso me informar para 
dar conta disso”. [...] Aí, diante dessas dificuldades, a gente iniciou alguns 
CRAS com um movimento maior, começou a iniciar, chamar essas famílias 
com estratégias que cada CRAS foi criando. No CRAS que eu coordenava, 
na época, a nossa primeira atividade, ação coletiva... fora as que a gente 
fazia lá no BH Cidadania, mais geral no território, porque eu acho que a 
forma de a gente chegar no território...ela também contribuiu nesse sentido. 
Porque a gente chegava com esse “abre alas” e, a partir daí, as políticas 
setoriais, todos aqueles serviços daquele território, a gente trabalhou com... a 
gente dividiu a comunidade em “microáreas” e a gente fez reuniões por 
“microáreas” para construir um plano de ação para o BH Cidadania 
(Entrevistada D). 

A articulação de ações da rede de saúde, educação e assistência social mais o 

estabelecimento de vínculos de trabalho com lideranças locais foram modos de atuação 

coletiva que se constituíram de forma entrelaçada com as oficinas com famílias em Belo 

Horizonte, nesse período que antecedeu a PNAS (2004). 
Plano de Ação Local para o BH Cidadania. Ele não era só da Assistência 
Social, e a gente dividia as ações. Você ia levantando ações da Assistência, 
da Saúde e da Educação. Eles apresentaram as demandas deles, então com 
isso a gente chegou de alguma forma já também trazendo esse modelo de 
que a gente queria começar coletivamente com aquela comunidade, e a partir 
daí você foi conhecendo lideranças. A gente tinha, na metodologia do NAF, 
que era a construção de um grupo de apoiadores, então dessas pessoas... 
Quando a gente fez a construção do Plano de Ação Local, a gente já foi 
identificando lideranças, e criamos em cada um dos territórios o que a gente 
chama de Grupos de Apoiadores. Então eram lideranças formais e informais 
que reuniam periodicamente com o CRAS, de onde a gente organizava o 
processo de trabalho; eles traziam demandas daquela comunidade. Então eu 
acho que a gente foi construindo algumas coisas antes até de dar conta de 
fazer esse trabalho no coletivo com as famílias, um trabalho mais oficinas 
com as famílias. Foi um processo. Mas a gente também já chegou trazendo 
outras formas de trabalhar coletivamente (Entrevistada D). 
 

Nesse cenário inicial de implementação dos NAF/CRAS, as Entrevistadas D e E, 

reforçam a qualidade diferenciada do serviço, citando uma pesquisa realizada por auditores 

externos sobre a satisfação dos usuários, a qual indicou que havia um índice de mais de 80% 

de aprovação.  
Eles já falavam que eles eram muito bem acolhidos. Eu acho que essa foi 
uma marca naquele momento. Eles chegavam no serviço onde eles tinham 
uma atenção e eram muito bem recebidos. A gente escutava muito disso em 
reuniões; comparavam, inclusive, às vezes, com a recepção em outros 
serviços. Então, eles tinham muito, eu acho, essa avaliação. E essa ideia de 
que ele era um serviço de referência naquele território e que a partir dali ele 
conseguia garantir acesso em outros serviços. Eu acho que rapidamente a 
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gente começou a escutar isso do nosso usuário: o que você vai fazer no 
CRAS? Eu vou no CRAS não só para buscar a atenção da Assistência 
Social, mais específica, mas também para conseguir acessar os outros 
setores. Então eu acho que, assim, a própria comunidade dava esse retorno 
(Entrevistada D). 

As Entrevistadas D e E ressaltam ainda o trabalho que realizavam com o grupo de 

apoiadores do CRAS em encontros periódicos, e a cooperação de toda a equipe técnica, que se 

estabeleceu para implementação do CRAS como mobilizadora de processos de participação 

social. O trabalho social com as famílias assumia o sentido de criação, com diálogo entre os 

profissionais e destes com a comunidade. 
Eu lembro... então reunia de quinze em quinze dias ou uma vez por mês, e 
eram lideranças que, de alguma forma, a gente foi encaminhando para as 
comissões locais da Assistência Social, com quem contribuía inclusive na 
divulgação daquele serviço tão novo que estava chegando. Então, você tinha 
por um lado... E cada um CRAS, à medida que já apontava que o trabalho da 
gente tinha que ser feito coletivamente, cada CRAS foi buscando estratégia. 
E a gente tinha encontro de coordenadores, e era um grupo que trocava 
muita informação. Assim, você tinha dificuldade, você ligava para o 
colega... (Entrevistada D). 
 

A principal estratégia de constituição dos grupos era a organização de um grande 

evento para mobilização da comunidade. Havia planejamento, trabalho coletivo da equipe, 

avaliação do processo e busca de respostas para as dificuldades encontradas. Uma das 

dificuldades identificadas em Belo Horizonte foi que os profissionais não tiveram, em sua 

formação acadêmica, adequada capacitação para intervenção com pequenos grupos. A busca 

de capacitação no contexto da prática profissional culminou num grande processo de 

pesquisa-ação que envolveu a produção de conhecimentos em conjunto, tanto de acadêmicos 

quanto de operadores da assistência social naquela ocasião.   
Até porque você tinha um conjunto de coordenadores que...você tinha 
grande parte deles que não era da Política de Assistência Social, então tinha 
muito essa necessidade de troca, de conversa. E eu lembro que lá no CRAS 
onde eu trabalhava a gente começou o primeiro encontro com famílias, a 
gente chamou de Encontro de Famílias do CRAS X. Fizemos um convite, e 
foi o primeiro momento. No primeiro momento, veio um número grande de 
famílias, a gente tinha preparado estratégia. E a gente ficava, depois, 
pensando: daqui para frente, como que a gente garante? Porque esse era um 
encontro de novidade, a gente fez um lanche bacana, ornamentou o CRAS, 
mas como que nós vamos transformar isso, como será a rotina do CRAS? A 
gente preparou, fizemos, tivemos convidados, mas foi a nossa primeira 
iniciativa.  

Entrevistada E: Sem um recurso próprio para isso. Para isso a 
gente...[palavras incompreensíveis]. 

Entrevistada D: Articulava com saúde e educação, para trazer coisas. 

Entrevistada E: A educação às vezes trazia o lanche. 



137	  
	  

Entrevistada D: Eu lembro que a gente fez que foi... E a partir daí, um dos 
objetivos era levantar temas para discussão naquela comunidade. Então a 
gente possuía uma estratégia para isso e a partir daí... Mas no dia a dia, já 
naquele momento... Então assim, você teve algumas ações de muito sucesso. 
O Chá de Mulher lá do CRAS Y foi criado dessa forma. Foi a primeira 
atividade que eles desenvolveram. Quando eles relatam, eles relatam isso. Lá 
no ZW foi uma articulação entre Saúde e Assistência Social. Então assim, 
você foi criando e isso foi virando uma... Também tinha aqui, eu estou 
tentando lembrar qual que foi o da [Regional] K. Sei que cada um foi 
criando uma estratégia. Mas o que a equipe nos dizia no dia a dia? Olha, de 
que eles tinham muita dificuldade até de... Realmente, quais ações coletivas? 
Quando que eu venho para o coletivo? Quais temáticas que eu trago? Como 
que eu vou acertar com a temática? Porque em alguns momentos a gente 
definiu por alguma atividade que não deu certo, que não chegava quase 
nenhuma família. E aí a gente foi apontando muito isso e a Secretaria falou: 
“Não, então nós vamos buscar um processo de capacitação para vocês”. 
Lembro de que a gente fez um processo que era semanal, com a professora... 

Pesquisadora: Aí vocês foram para a UFMG, com a Lúcia? 

Entrevistada D: Para a UFMG, a capacitação com a Lúcia. Porque aí a 
gente falava: com que metodologia que nós vamos trabalhar? Cada um faz. 
Você ainda escutava do assistente social que ele tinha uma formação que não 
tinha um foco tão grande com trabalho com grupos, então com isso a gente 
foi. Eu acho que aí, antes então do caderno laranja, a gente já foi construindo 
a lógica das oficinas. Dessa capacitação, a gente já sai de lá... Porque ia 
coordenador de CRAS, então naquele momento a equipe técnica do CRAS 
mais o coordenador saíam e você ficava só com a equipe de nível médio lá, 
recebendo e marcando os usuários. A gente saía. E a gente foi construindo já 
alguma lógica aí, a partir das orientações socioeducativas, das oficinas. 
Depois que a gente transformou isso em Oficina de reflexão, oficina de... 
Mas a gente trouxe como oficina e grupo socioeducativo, mas já 
construindo, a Lúcia Afonso já nos trazendo... discutindo com a gente as 
questões das metodologias dos processos grupais, e aí a gente já voltou para 
os CRAS com isso mais organizado.  

As Entrevistadas D e E apresentam o livro Metodologias (PBH, 2007), como a revisão 

de uma construção prévia realizada pelos próprios profissionais, ou seja, a posição discursiva 

da prática profissional era de criação, engajamento e construção coletiva nesse contexto. Se a 

pesquisa-ação tem como pressuposto o planejamento, a execução e a revisão do planejamento, 

o trabalho relatado por elas indica que todos os ciclos do processo foram realizados. 
Quando saiu o Caderno Laranja, a gente chamou de revisão, porque nós já 
tínhamos construído. Não tinha ainda publicado, mas já tinha construído 
nessa primeira discussão. E aí nós chamamos de revisão porque a gente tinha 
as oficinas, que elas tinham... era o grupo socioeducativo, que era de um 
encontro só, e nós já tínhamos as oficinas de oito encontros, até doze 
encontros, mas nós não tínhamos um grupo... E essas oficinas, todas na 
metodologia a gente tinha, até tantos encontros podia entrar, depois não 
podia mais. Tinha uma série de limitações. E aí nós começamos a pensar e 
questionar...  Eu lembro que fui uma das primeiras a questionar isso, que nós 
não tínhamos um grupo fixo dentro do CRAS, uma atividade fixa que você 
pudesse incluir quem tivesse chegando. Porque às vezes a pessoa, a família, 
você atendia, você identificava que ela precisava de uma atividade coletiva, 
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mas a oficina já tinha começado ou já estava acabando, aí você esperava ter 
uma outra oficina para chamar. Aí nós começamos a questionar isso, por que 
que nós não tínhamos uma atividade mais permanente dentro do CRAS que 
durasse o ano todo e que fosse aberta para entrar, para você incluir a família 
quando ela demandasse ou quando você identificasse a necessidade. Aí nós 
criamos o Grupo de Convivência. A gente chamava de Grupo de 
Convivência no CRAS, do PAIF, e que depois virou essa Oficina de 
Convivência que existe hoje. Mas ela surgiu em função da nossa 
necessidade. Então, a gente apontou isso e na revisão ela já apareceu. E no 
caderninho apareceu essa outra modalidade de oficina, que não existia antes 
(Entrevistada E). 

As modalidades de oficina às quais se refere a Entrevistada E podem ser reportadas às 

metodologias de trabalho com famílias e comunidades desenvolvidas nos serviços de 

assistência social em Belo Horizonte. A publicação da PBH (2007) foi desenvolvida entre 

2003 e 2006, a partir das experiências das equipes centrais vinculadas aos serviços 

NAF/CRAS e SOSF com a contribuição dos consultores Maria Lúcia Miranda Afonso e 

Edgar Pontes de Magalhães. Essa produção já previa a organização do NAF como atividade 

de acolhida, encaminhamentos, atividades coletivas, reuniões intersetoriais e de articulação, 

entre outras. Ressalte-se, ainda, que as atividades coletivas com pequenos grupos foram 

apresentadas, nesse livro, como passíveis de organização em três ênfases: reflexão, 

mobilização e convivência, que, por sua vez, foram traduzidas em diferentes tipos de grupo: a 

ênfase na reflexão associada ao grupo socioeducativo, à oficina de reflexão e ao grupo 

multifamílias (abordagem sistêmica); a ênfase na convivência, à oficina de convivência; a 

ênfase na mobilização, ao grupo de mobilização comunitária. 

Algumas dessas propostas também estão presentes nas Orientações para o 

acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família no âmbito do 

Sistema Único de Assistência Social (BRASIL, 2006b), conforme indica o texto do Caderno 

II. No documento de 2006, todavia, as oficinas com famílias tinham sido identificadas como 

Estratégia de acompanhamento em grupos de famílias, que consistia na realização de 

trabalhos que destacavam as seguintes dimensões do grupo: informação, convivência, 

reflexão e ação. Nessa proposta, as ênfases se traduziam nos seguintes tipos de grupos — que 

tinham como público prioritário as famílias do PBF: socioeducativo (informação); de 

convivência (convivência); de desenvolvimento familiar (reflexão/ação) (BRASIL, 2006b). 

A análise do texto revela, assim como o relato dos entrevistados, que a formulação das 

ações coletivas partiu de experiências prévias — em especial, da abordagem psicossocial dos 

grupos e comunidades desenvolvidos na área da capital, e das orientações sobre a articulação 

PBF/PAIF (BRASIL, 2006b). No discurso dos operadores da política, a participação ativa dos 
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servidores públicos na elaboração das metodologias de trabalho social com famílias foi um 

diferencial no processo de formulação e operacionalização na experiência de Belo Horizonte. 

Ali, no desenvolvimento do NAF, houve uma intertextualidade maior entre os processos 

práticos de experimentação do que com a história da assistência social no Brasil ou com 

experiências prévias no município. O significado acional produzido é de forte articulação da 

teoria com a prática, da qual as ações coletivas emergem como uma necessidade do método 

de trabalho, enquanto o identificacional traduz-se em um processo dialógico, criativo e 

participativo.  

No plano nacional, sob a tutela do MDS e com o propósito de ser um documento de 

orientação para os profissionais, as propostas metodológicas para o NAF foram revisitadas na 

elaboração do Caderno II, porém o caráter dos significados, presente na experiência de Belo 

Horizonte, subjaz apenas na apresentação: “Assim, o que se pretende, mais que orientar, é 

inspirar reflexões sobre o que se quer e contribuir na materialização de ações que respondam 

ao que fazer e como fazer para chegar onde se quer” (BRASIL, 2012c, p. 8). 

O texto do Caderno II, assim, apresenta marcas que revelam escolhas na proposta 

teórica metodológica das ações coletivas do PAIF, de modo que alguns aspectos da 

metodologia dos NAF em Belo Horizonte permaneceram e outros foram redimensionados.  

Se consideramos para a análise os documentos de 2006, a e b, e a Tipificação, de 

2009, podemos identificar que, embora seja consenso a finalidade de convivência, 

fortalecimento de vínculos e a prevenção, a maneira de operacionalização prevista vai se 

transformando. A inclusão produtiva e o termo socioeducativo, por exemplo, não aparecem 

nas formações mais recentes. 

O PAIF tem por perspectivas o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, o direito à Proteção Social Básica e a ampliação da 
capacidade de proteção social e de prevenção de situações de risco no 
território de abrangência do CRAS (BRASIL, 2006a). 
O PAIF é ofertado através dos serviços socioassistenciais, socioeducativo 
e de convivência, e de projetos de preparação para a inclusão produtiva 
voltada para as famílias, seus membros e indivíduos, conforme suas 
necessidades identificadas no território (BRASIL, 2006b). 
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família–PAIF consiste 
no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade 
de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus 
vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 
melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo 
e proativo (BRASIL, 2009b, p. 6). 
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Essas citações destacadas revelam que, ao longo do tempo de formulação e 

implementação da política, a proposta de um serviço socioeducativo e de convivência, que 

previa também projetos de inclusão produtiva foi dando lugar a uma diretriz mais genérica de 

trabalho social com famílias. Houve uma mudança no texto e também no discurso. Ao invés 

de serviços e projetos, a Tipificação (2009b) prevê a realização de ações de caráter 

preventivo, protetivo e proativo com foco no desenvolvimento das famílias e fortalecimento 

de vínculos.  

A abordagem sistêmica de grupos multifamiliares é um exemplo do que foi excluído 

da proposta metodológica para as ações coletivas quando comparamos a experiência de Belo 

Horizonte (PBF, 2007) com o Caderno II (BRASIL, 2012c). Ao discutir a escolha da 

pedagogia problematizadora e da pesquisa-ação como sugestões de abordagens metodológicas 

do trabalho social no Caderno II, a Entrevistada 2 assume o posicionamento de quem 

formulou o texto de orientação, decidindo sobre os aspectos que deveriam permanecer ou não 

como referenciais para a prática profissional. Ela justifica essas escolhas em contraposição às 

abordagens psicológicas, esclarecendo que “eram metodologias que não eram específicas da 

área de psicologia. Isso também foi uma preocupação nossa, porque é uma equipe 

interdisciplinar, eu não posso fazer terapia comunitária ou terapia sistêmica dentro do CRAS”. 

Cabe ressaltar, todavia, que enfoques psicológicos ou psicossociais não necessariamente 

assumem posições contrárias às metodologias participativas, e podem ser necessários para 

compreensão e criação de estratégias ao lidar com as complexidades envolvidas na prática 

profissional do PAIF.  

Os documentos produzidos pelo MDS (Tipificação, 2009b e Caderno II) buscam 

esclarecer e definir o que é o PAIF, informando sobre a importância de sua constituição 

histórica e das práticas já existentes. Trazem, contudo, a preocupação de diferenciar práticas 

psicoterápicas daquelas relacionadas com o trabalho social com famílias. Mesmo que seja 

legítima a preocupação com o reducionismo dos problemas de vulnerabilidade social a 

questões subjetivas, não é possível prescindir dessa discussão, visto que essas situações 

enfrentadas pelas famílias não se referem apenas a faltas materiais ou concretas, mas também 

ao sentido e à posição que elas atribuem e assumem diante das dificuldades que enfrentam. 

  A dimensão subjetiva ou psicossocial do trabalho social com famílias aparece com 

mais clareza na narrativa dos entrevistados, embora haja sinais dela também nos documentos 

oficiais que assumem como características, diferentemente das entrevistas, o gênero textual 

normativo, estilo prescritivo e forma de organização descritiva.  
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A experiência de Belo Horizonte foi relevante, não apenas pela proposição de 

metodologias diferenciadas para o desenvolvimento de atividades com pequenos grupos. 

Nossa análise revelou que o processo coletivo de produção e sistematização das experiências 

dos trabalhadores e a existência da articulação intersetorial, que dava condições de 

sustentabilidade para as reflexões desenvolvidas nas oficinas com famílias, foram 

fundamentais para a implementação das ações coletivas no âmbito dos NAF no município. 

Ainda que essa proposta tenha sido avaliada positivamente na capital mineira, sua 

contribuição no conjunto de orientações do MDS implicou diferentes escolhas teóricas 

metodológicas e articulação com experiências advindas de outros contextos. Essas 

considerações nos levam a argumentar que o contexto socioinstitucional, a história e o modo 

como o programa PAIF se constitui em serviço público de caráter continuado nos municípios 

tem impacto na forma de operacionalização das ações coletivas. Apesar de ter sido positiva, 

na opinião dos operadores da política, a experiência com essas ações em Belo Horizonte, não 

podemos generalizar e afirmar que essa proposta foi plenamente implementada em todos os 

serviços e todas as regionais com sucesso. O que o discurso deles revela é que o processo de 

produção de conhecimento sobre a prática, de maneira coletiva, e a formação de uma rede 

intersetorial para a intervenção profissional favoreceram o desenvolvimento do trabalho 

coletivo no âmbito da proteção social básica.  

6.2 Desafios para consolidação da identidade PAIF 
 

Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários é um dos objetivos do PAIF 

que se relaciona diretamente com as ações coletivas e com a segurança de convívio, que é 

apresentada na PNAS (2004) e na Tipificação (2009b) de formas diferentes, embora 

complementares.  

A segurança de convívio familiar e comunitário é apresentada na PNAS como uma 

necessidade humana básica que supõe a não aceitação de situações de reclusão, de 

discriminação e de intolerância no convívio com os semelhantes. As relações entre pessoas 

são fundamentais para a constituição da identidade e para as construções culturais e políticas 

da vida em sociedade e, portanto, a “dimensão multicultural, intergeracional, interterritoriais, 

intersubjetivas, entre outras, devem ser ressaltadas na perspectiva do direito ao convívio” 

(PNAS, 2004).  
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Na Tipificação (2009b), a segurança de convívio é definida como vivências de 

experiências de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, e de ampliação das 

capacidades protetivas das famílias.  

Como aquisição que o PAIF deve garantir, a segurança expressa sentidos diferentes, 

mas complementares, quando se atribui a ela uma concepção associada a um direito humano 

fundamental (PNAS, 2004), ou ações profissionais de caráter continuado que proporcionem 

as vivências e a consolidação de vínculos, como na Tipificação (2009b).  

Na posição discursiva dos operadores da política, a finalidade do PAIF pode assumir 

sentidos diversos e revela tensões tanto políticas, associadas a diferentes concepções de 

proteção social, quanto acadêmicas, isto é, relacionadas a diferenças teóricas metodológicas. 

Gestora da Proteção Social Básica, portanto operadora da política, a Entrevistada D 

sugere que a finalidade do PAIF está ligada às aquisições dos usuários. Ela indica que os 

objetivos de fortalecimento de vínculo e de função protetiva podem se operacionalizar 

principalmente por meio do trabalho coletivo com pequenos grupos.  
Porque eu acho que, de acordo com os objetivos do PAIF, o trabalho tem 
algumas aquisições, e a superação de algumas vulnerabilidades colocadas de 
que a gente vai conseguir fazer isso é no trabalho coletivo, onde as famílias 
vêm para um espaço de vivenciar experiências, de trocar entre pares, de 
escutar informação e de poder refletir sobre alguns assuntos. Eu acho que o 
atendimento particularizado, individual, ele tem uma importância grande no 
trabalho do CRAS, principalmente na criação de vínculo, ele é muito 
importante, mas não acho que ele seja suficiente para os objetivos que estão 
colocados. Assim, quando a gente pensa em serviço onde você busca 
fortalecer vínculo e fortalecer a função protetiva, só no atendimento 
técnico e usuário. Eu acho que isso é muito importante, a todo o 
momento você vai fazer isso no CRAS, mas acho que isso vai acontecer 
realmente com mais propriedade nos momentos coletivos. Então eu acho 
que ele tem essa importância grande (Entrevistada D, grifos nossos). 

A opinião da Entrevistada G, também operadora da política como técnica do PAIF, se 

aproxima da visão de proteção vinculada ao paradigma de desenvolvimento social (VPS DS), 

ao assumir que o empoderamento, a formação sobre direitos e a atuação coletiva no combate à 

exclusão social são finalidades do PAIF. Ela, contudo, não exclui a perspectiva de 

desenvolvimento dos indivíduos e famílias, isto é, uma visão de proteção social mais 

associada ao paradigma do desenvolvimento humano (VPS DH). 
Então, qual que é a finalidade do PAIF? O PAIF, a execução do PAIF 
acontece numa comunidade que você tem uma vulnerabilidade já detectada 
por diversos fatores. E a presença da Assistência Social no território, ela vem 
com uma proposta de mudança social, de empoderamento, de formação das 
pessoas em relação ao direito. E aí eu imagino, eu acredito que o PAIF, ele 
tem esse papel de mudar a concepção das pessoas que ali estão, de fazer 
acontecer a mudança social, por isso que ele precisa ter um olhar mais para o 
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coletivo. Não em detrimento do indivíduo ou da família, mas ele tem que ter 
um viés mais para o coletivo (Entrevistada G). 
 

A Entrevistada 2 assume a atitude de quem participou da formulação das orientações 

técnicas sobre o PAIF para definir seus objetivos, e o faz, como ela mesma disse, de forma 

“romântica”. Essa característica se revelou, principalmente, na proposta utópica de 

materializar a proteção social estatal às famílias, visto que, isoladamente, nenhum serviço 

pode prover isso e a articulação necessária ainda não se efetivou na prática social.  O caráter 

“romântico” pode ser relacionado também a um certo ideal libertário e sociopolítico próprio 

do romantismo brasileiro, que a entrevistada expressou como o objetivo de maior 

democratização das relações familiares. 
O que seria o objetivo do PAIF? Primeiro, que ele conseguisse materializar 
proteção social estatal às famílias; as famílias conseguissem realmente ter 
naquele serviço um serviço de proteção. Em segundo, que o PAIF 
possibilitasse às famílias um processo de democratização das suas relações 
familiares. E aí eu estou falando de processos onde crianças, idosos e 
mulheres não fossem as principais vítimas de violência. Porque é assustador, 
Flávia, você pensar que dados os índices de violência que a gente tem, o 
lugar mais perigoso para esses três segmentos é dentro de casa. Então, para 
mim, o PAIF poderia desempenhar... eu acho que é o que a gente tentou 
pensar quando pensou as orientações ou quando eu dou aula [palavra 
incompreensível] pra assistentes sociais... é exatamente nessa perspectiva... é 
você ir quebrando esses paradigmas de poder e desconstruir uma sociedade 
extremamente patriarcal e machista, que as crianças têm direitos, que os 
idosos têm direitos, que as mulheres têm direitos, têm direito ao próprio 
corpo, têm direto a tomar decisões, têm que ser protegidas para tomar 
decisões. A gente tem que ter serviços que oportunizem essas pessoas a 
poderem ter as suas relações democratizadas dentro de casa. As mulheres 
precisam de creche, as pessoas precisam de hospital para idoso e pessoas 
com deficiência. Então, é pensar que para o PAIF oportunizar a 
democratização das relações familiares eu preciso também ter um aparato, 
uma rede de proteção social para além, inclusive, da política de assistência. 
E aí que o PAIF também seja esse lugar de mobilização, de luta por esses 
outros lugares de proteção social. Eu acho que bem romanticamente é isso 
(Entrevistada 2). 
 

Para o Entrevistado F, que atuou como gestor do CRAS, a proteção e o atendimento 

do PAIF deveriam estar pautados no fortalecimento de vínculos. Ele revela, contudo, que essa 

“entrega” precisa lidar com tensões do discurso acadêmico. Há uma tensão entre o discurso da 

psicologia e o discurso do serviço social que, em sua opinião, deveria ser superada. Ele 

associa o serviço social ao trabalho com as relações sociais mais amplas, e a psicologia ao 

trabalho com a subjetividade. 
A entrega do PAIF é o fortalecimento de vínculos, é trabalhar esse 
fortalecimento de vínculos, essa mediação do núcleo familiar: a mediação do 
sujeito, do indivíduo naquele grupo familiar; a mediação desse sujeito, desse 
grupo familiar nas relações comunitárias mais próximas do entorno, e desse 
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indivíduo, desse grupo familiar aí na mediação com as relações mais amplas 
na sociedade.  Eu acho que esse é o lugar do trabalho social com famílias, 
que os teóricos colocam. Eu acho que essa é a estratégia, essas dimensões 
que nós temos que perceber. Eu acho que o serviço social, ele traz muita 
contribuição quando ele pega esse grupo familiar e trabalha nessas relações 
mais amplas, nessas relações comunitárias. Ele tem muito para contribuir 
nisso, mas ele precisa perceber que esse sujeito, ele tem que, primeiro, dar 
conta dele mesmo, ele tem que aprender ter... Uma mãe com autoestima 
baixa, ela não vai dar conta de ter uma relação, uma mediação legal com os 
filhos do seu grupo familiar, nem na comunidade, muito menos lá fora. 
Então, por exemplo, o fortalecimento da autoestima da mulher, ela traz uma 
potencialidade para essa mulher... ela potencializa a ação dessa mulher no 
seu grupo familiar, na comunidade e na relação da família com o mundo lá 
fora. E o serviço social não pode atuar nisso? Pode e deve. Tem muito para 
contribuir nisso. E como tem. Tem muito para contribuir. Juntando com a 
psicologia, muito mais ainda (Entrevistado F). 
 

A fala dos operadores da política revela diferentes tensões relativas aos objetivos do 

PAIF: entre o individual e o coletivo (Entrevistadas D e G); entre uma utopia política e as 

possibilidades reais de operacionalização (Entrevistada 2); tensões teóricas metodológicas 

relacionadas à psicologia e ao serviço social. Embora haja consenso quanto ao objetivo de 

fortalecer vínculos ou prevenir sua ruptura, o discurso demonstra que é preciso esclarecer 

quais concepções de vínculo fundamentam as ações coletivas, as relações familiares e 

comunitárias.  

 Na perspectiva da Entrevistada 1, que participou da formulação da política e dos 

documentos de orientação técnica sobre o PAIF, é o fortalecimento de vínculos e a 

convivência, com ações que envolvam as famílias e outras instituições sociais, as principais 

“entregas” do PAIF. A efetivação dessa “entrega”, todavia, implica lidar com os desafios 

colocados pela aproximação do PAIF com o PBF e com a necessária articulação das ações em 

rede, o que sugere que existem também tensões políticas relacionadas ao alcance dos 

objetivos do PAIF. 
É o vínculo, é o fortalecimento de vínculos e a convivência. Aí tem várias 
pessoas que dizem que a convivência é o meio para fortalecer vínculos... 
pode ser. Às vezes acho que não, tem situações em que ela vai ser e tem 
situações que não. Mas eu acho que esse é o principal, seja na ação 
preventiva e, claro, eu diria talvez também na de direitos, de conhecimento 
de direitos, de ampliação da discussão sobre direitos e tal. Mas a identidade, 
por exemplo, porque eu entro ou não entro numa intervenção, numa 
determinada intervenção, eu diria que é, se eu estou ou não estou 
fortalecendo vínculos ali, ou favorecendo a convivência. É que a 
convivência às vezes ela fortalece mesmo o vínculo; às vezes ela fortalece. 
Eu diria que é essa... assim, se eu entro ou não. Por exemplo, a família foi 
selecionada porque ela está em miséria, situação de miséria, mas, gente, ela 
tem uma puta rede de apoio ali: o menino fica com não sei quem ali quando 
a mãe vai trabalhar... ela tem uma puta rede de apoio. Faz sentido a proteção 
básica atuar? Para mim, não. Tudo bem, convidar para coisas coletivas... 
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nananã... ok, né, mas eu não... eu não acho que deveria só porque é pobre, 
hoje está assim, só porque é pobre, a outra é porque tem transferência de 
renda, ela foi pobre, então, ela não pode, eu diria...  

Entrevistadora: mas se a mãe fica em uma casa isolada com uma criança 
com deficiência e os vizinhos não dão apoio, ninguém, é difícil o acesso lá, 
aí sim...  

Entrevistada 1: Aí sim, tanto para o Estado dar respostas, porque realmente 
você pode não encontrar solução ali, na família, obviamente, mas você tem 
ali uma barreira, você tem ali uma questão de barreira. Eu vi vários casos 
que o pessoal me contou nessas viagens que eu fiz, muitos casos, muitos 
casos assim, e aí, eu vi, embora essa questão da renda seja muito central 
na proteção social básica, ela colou na proteção básica: não tem renda é 
da proteção básica; tem renda, recebeu renda, é da proteção básica. Ela 
é porque está usufruindo de um benefício da proteção básica, ela é, mas 
não necessariamente ela precisa do serviço, PAIF. Mas eu vi muitos casos 
assim, eu vi que os profissionais tão mexidos assim, que não é só renda, tem 
uma coisa, tem um negócio se produzindo, que é essa questão mesmo. Eu vi 
vários casos desse tipo assim, de barreiras e tal, e que aí, a proteção 
básica, ela entra... muitas vezes ela entra atuando só com a família, mas 
se ela fizesse uma situação com a família e com o entorno, o ganho seria 
muito maior. Porque não adianta você achar que a barreira é só da 
família. É da família por quê? Porque eu acho que meu filho vai ser 
discriminado na escola, porque eu acho que ele não vai ter a capacidade dos 
outros, então, por isso ele vai sofrer chacota, por isso eu quero evitar o 
sofrimento dele, então, vai, tem outras coisas também, mil outras coisas, tem 
negligência, mas tem isso também, né, e aí, você tem que... não adianta você 
achar que isso é só dela, é ela e a sociedade é espelho também, você vai se 
fazendo na relação, você vai produzindo isso aí, é também por não saber que 
é seu direito, por não saber como brigar com ele, por não saber o que é 
acessibilidade, acessibilidade é também aceitação, acessibilidade é também, 
ela não é só física. Então, eu acho que é, eu diria, que a entrega é essa. Aí, 
quando você vai fazer, vai discutir acessibilidade nesse sentido mais amplo 
de uma criança que não está na escola, você necessariamente vai ter de 
discutir na escola, isso envolve discutir com a escola desse ponto de vista, e 
não se ela vai ensinar A B C ou D, ou o que ela vai fazer com esse menino 
lá, mas deste ponto de vista, porque pode realmente acontecer as chacotas, a 
própria escola pode realmente já ter discriminado, a gente sabe que essas 
coisas acontecem e tal. Então acho bacana assim. (Entrevistada 1, grifos 
nossos). 
 

A Entrevistada 3, como consultora no processo de formulação da política, ressalta as 

tensões existentes entre o discurso proposto pelos documentos oficiais e a prática social. Ela 

se baseia nas experiências de trabalho com psicólogos e assistentes sociais para relatar seu 

aprendizado acerca da relevância da participação social e da existência, de fato, na prática, de 

uma rede de serviços e do sistema de garantia de direitos para que as ações de reflexão 

propostas no PAIF tenham sustentabilidade. 

Lá no início, a concepção do PAIF era muito ainda... não só teórica, muito 
teórica, mas uma teoria ainda sem visualizar direito como que seria essa 
prática. Tudo bem ser teórico, desde que você saiba quais práticas você vai 
desenvolver para você poder efetivar essa proposta. Mas no início isso era 
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muito vago. Foi uma construção na tentativa. E havia muito, eu, pelo menos, 
trabalhei muito no início com a ideia da psicologia social, de articulação, de 
mobilização, de participação etc. Depois eu fui aprendendo com as pessoas 
que já estavam na Assistência, não só os assistentes sociais, mas também 
eles, também os psicólogos que já estavam na Assistência, toda a grande 
importância da dimensão do apoio e da eficácia dos direitos, da participação 
política, da articulação de todo o trabalho que seria educativo ou 
participativo com condições eficazes de participação de transformação, que é 
uma ideia também que eu ando trabalhando, com a questão da 
sustentabilidade das ações de reflexão. Porque não adianta nada você ficar 
refletindo sem ter fundamentação nas condições de existência para você 
promover algum tipo de mudança com aquela reflexão. Então, eu, que vinha 
muito da intervenção psicossocial, setor de psicologia social, oficina de 
dinâmica de grupo, eu via muito tudo aquilo que está lá, nessa parte que 
você também conhece bem, que diz da importância da participação, da 
escuta dos sujeitos, da autonomia, toda essa parte aí, e foi aos poucos que eu 
fui aprendendo que isso tinha que ser interligado com o apoio, com os 
direitos sociais, efetivamente, não só na teoria, na Constituição, mas na 
efetivação dos direitos, com a construção de um sistema democrático de 
controle social das políticas públicas, coisa que não está lá nos textos de 
Intervenção Psicossocial. Está na PNAS. Essa articulação, eu fui aprendendo 
ao longo do caminho. Nas primeiras versões do PAIF, elas eram ainda muito 
a parte de trabalhar a escuta, a participação, a agregação, o grupo, a reflexão, 
pensando na garantia dos direitos a partir da PNAS, mas sem dar a essa 
garantia dos direitos uma materialidade, uma concretude que pudesse dar 
sustentação ao trabalho de reflexão. Então o PAIF foi crescendo. Beleza. Foi 
crescendo.  
 

A Entrevistada C, que do seu lugar de gestora de CRAS, argumenta que não há 

uniformidade nem clareza na “entrega” do PAIF. Ainda que a posição expressa nos 

documentos oficiais seja de objetividade, na prática profissional essa “entrega fica confusa”. 
Porque o documento, ele é lindo, tudo funciona de forma super integrada, 
mas na prática, até você conseguir essa integração, isso demora um tempo, 
porque você tem estruturas diferentes funcionando. Aí fala: ah, não, o grande 
articulador é o coordenador do CRAS, porque ele faz a gestão da proteção 
básica como um todo no território. Tá, ele faz a gestão global, ele não faz a 
gestão de cada família. [Palavras incompreensíveis]... de cada família, quem 
faz isso é o técnico, são os técnicos do serviço. Em que estrutura isso 
funciona? O Serviço de Convivência, ele pode estar atrelado à rede 
conveniada. Sobre qual diretriz metodológica a rede conveniada vai 
trabalhar? A rede conveniada não trabalha na mesma diretriz metodológica. 
Está posto na lei, lá, mas existe uma resistência profunda que é deles 
fazerem a [Palavras incompreensível] metodológica. E o “conveniamento” 
fala: “Não, tem que executar a mesma coisa”. Quem fiscaliza? Quem 
acompanha? Quem monitora? Por isso que eu falo, a uniformidade da 
entrega de serviço fica confusa. E não na saúde, não. A rede conveniada, 
então, você tem um hospital particular, que ele tem tantos leitos para o SUS. 
É o mesmo atendimento do hospital público, do ponto de vista de entrega. 
Sei lá, o protocolo de uma criança que está envenenada é o mesmo 
protocolo, e aí começa a vir essa pegada de protocolizar os procedimentos da 
assistência social ou se criar uniformidade. Ainda que você fala que tem mil 
metodologias, mil inclinações teóricas diferentes, mas tem que ter uma 
uniformidade na entrega de serviço público (Entrevistada C). 
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A “confusão” sugerida pela Entrevistada C, pode ser atribuída à dificuldade de 

consolidação da identidade do PAIF que pode estar relacionada a diferentes aspectos. A 

articulação do PAIF com o PBF, por exemplo, coloca para o serviço a dificuldade de 

estabelecer a sua finalidade. Embora, no discurso dos operadores da política, seja reconhecido 

o fortalecimento de vínculos para superação de vulnerabilidades, a operação é marcada pela 

identificação das famílias de baixa renda, público-alvo do PBF, e atravessada pelas práticas de 

verificação acerca do cumprimento das condicionalidades. Ou seja, a articulação entre o PBF 

e o PAIF direciona, ainda que não seja a intenção, o olhar do profissional para as famílias, em 

detrimento do olhar sobre o uso do território pelas famílias e comunidade.  

A identidade do PAIF precisa se estabelecer frente ao Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que, muitas vezes, é realizado por entidades parceiras da 

assistência social. Ao mesmo tempo em que precisa se diferenciar de um serviço que visa à 

garantia das mesmas seguranças que o PAIF, precisa se articular para que as ações entre 

ambos os serviços tenham caráter de complementaridade. O desafio se coloca frente ao 

processo de alinhamento e sistematização das metodologias, que se dá em diferentes 

instâncias. 

No caso de Belo Horizonte, a identidade do PAIF lida ainda com a necessidade de 

esclarecimento de sua finalidade que, na opinião dos operadores da política, se confunde com 

a responsabilidade que o serviço assumiu de articulação intersetorial. Na prática social, 

portanto, os operadores precisam lidar com a difícil articulação entre o PBF/PAIF e com 

objetivos que transcendem os seus limites e possibilidades.  

Para a Entrevistada 1, a apropriação do PAIF como um serviço que deve promover 

ações coletivas, com caráter preventivo, ainda não foi realizada por grande parte dos 

profissionais, no Brasil como um todo. A apropriação do PAIF em cada município é função 

de experiências prévias e das condições de oferta do serviço. No discurso dos operadores da 

política sobre a experiência de Belo Horizonte, a finalidade do trabalho foi confundida com a 

responsabilidade de articulação intersetorial. 
Porque eu acho... não sei em Belo Horizonte, mas eu acho que no Brasil 
afora, grande parte dos profissionais não se apropriou do PAIF, do que seria 
o PAIF. Então, os CRAS assumiram muito transferência de renda, toda essa 
parte do cadastro único e aí também um pouco do BPC e acolhimento e 
encaminhamentos e tal, e tem feito muito pouco o trabalho de 
acompanhamento familiar. Então, eles ficam num trabalho, de muito pouca 
prevenção também no território, ficam num trabalho muito responsivo ao 
que chega como demanda. E aí chega como demanda tudo, chega renda, né, 
que aí de fato tem uma atribuição da proteção básica, mas chega demanda de 
todas as outras áreas, até por falta de identidade do equipamento com sua 
própria finalidade, na medida em que um profissional recepciona qualquer 



148	  
	  

tipo de demanda, que seja da saúde, da educação etc., ele passa a ficar 
identificado com aquilo. O equipamento passa a ficar identificado com 
aquilo. Eu acho que talvez seja este um dos grandes problemas de Belo 
Horizonte, do que eu pude rapidamente perceber (Entrevistada 1). 

A Entrevistada 1 sugere que a identidade do serviço, frente à complexidade das 

vulnerabilidades sociais e aos desafios relacionados à prevenção dessas situações, deveria se 

apoiar em ações de transferência de renda.  
Outra coisa que eu acho muuuuito complexa é que ela se dá na interação 
com os sujeitos. Então, muito difícil você ter um padrão do que você vai 
fazer, mas essa é a riqueza dele também. A minha angústia é um pouco 
assim: é... porque como a gente não tem resultados, a gente não consegue 
avaliar a intervenção, processo e resultados, tem isso muito pouco, não tem 
estudos, tem muito pouco estudo, pouca padronização, né, eu tenho algumas 
angústias, tipo assim, é cada cabeça uma sentença? Então, eu tenho 10 
CRAS num determinado município, é, num determinado CRAS eu acho que 
isso aqui é uma vulnerabilidade que eu acho que precisa de ser de um 
trabalho social, se a família concorda nós vamos fazer nananã... e vou fazer 
de tal forma. E num outro território lá, mesma situação e o grupo acha que 
não, que aquilo ali não é e tal. Isso que eu acho que é ainda, está muito 
presente. Mas a gente precisa de correr chão, de ter um entendimento do que 
é o PAIF, né, disso começar a ser exercitado nos territórios para então a 
gente começar a poder depurar isso e dizer: então, olha, para esse tipo de... e 
eu acho que daqui a alguns anos, talvez 10, 20, 30 anos, talvez a gente vá ter 
isso um pouco mais, porque se é direito e acesso ao direito, acesso ao 
serviço, em princípio você tem de ser mais isonômico, você teria de, em 
certas situações que são encontradas no território, elas deveriam acessar, ter 
direito aos mesmos acessos pelo menos. Isso... não existe um padrão, mas eu 
acho que vai ser um processo de construção histórico ainda, você chegar a 
ter alguma coisa na proteção básica, porque na proteção especial é mais fácil 
um pouco, porque os fenômenos estão ditados há séculos amém, entre aspas, 
porque tem muito tempo que eles vêm. Então, eu acho que, num certo 
sentido, é mais fácil você delimitar as ofertas, enfim, as entregas, para 
determinados tipos de situação. Então, se é um trabalho infantil, que tipo de 
oferta é necessário, se é uma violência... Na proteção básica, eu acho mais 
complexo porque os fenômenos são mais múltiplos assim, menos 
padronizáveis. Mesmo que a proteção especial também vá se deparar com... 
mas você tem alguma coisa que une essas pessoas, que une nesse sentido, 
que identifica, que cria alguma identidade, mesmo que os motivos e tal 
tenham sido muito diferentes. Mas eu acho que a proteção básica está 
longe ainda de sair dessa referência da transferência de renda. Porque, 
aí, é onde ela poderia sair, mas eu acho que isso vai ser com muito 
estudo, com muita observação... é avaliação de resultado do que que 
funciona. (Entrevistada 1, grifos nossos). 

Não podemos ignorar que a assistência social é “a única das políticas de seguridade 

social brasileira a executar tanto benefícios monetários como a oferta de serviços” (COLLIN 

& JACCOUD, 2013, p. 47). Esse caráter da assistência social impacta a forma de conceber e 

realizar os serviços, bem como de repassar os benefícios monetários, e suas correlações 

precisam ser reconhecidas e debatidas, sob pena de nos atermos à responsabilização dos 

técnicos pelas dificuldades vivenciadas no cotidiano de trabalho. Como indicado pela 
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Entrevistada 3, a materialidade dos programas de transferência de renda marca a identidade 

do serviço, que ainda está se consolidando. 
A gente sabe que tem o Cadastro Único, só que o Cadastro Único, ele é 
muito mais alimentado pela articulação com o Bolsa Família e com o BPC. 
Por quê? Porque as equipes vão fazer o cadastro das famílias no território e 
eles cadastram do BPC ou do Bolsa, e esse cadastro, ele vai alimentar o 
trabalho das equipes de fazer visita domiciliar, de fazer articulação com a 
rede, de fazer o trabalho com as escolas e com a saúde de acompanhamento 
do descumprimento de condicionalidade do Bolsa. Então o PAIF não é só 
isso, mas a materialidade disso invade o PAIF. E eu também não sei se o 
PAIF seria...  Assim, acho que o PAIF precisa de uma materialidade, mas 
não sei se ele também já encontrou, se de alguma maneira essa articulação 
com o Bolsa não garante a ele um tempo para amadurecer que entrega é essa 
que a assistência social tem no território. [...] Então a assistência, ela não 
pode garantir a proteção social, e há momentos em que há uma confusão de 
terminologia entre a assistência e a proteção social, e o PAIF entra nesse 
meio de campo (Entrevistada 3). 

O processo de consolidação da identidade do PAIF exige a articulação em rede e o 

esclarecimento dos limites e possibilidades da Proteção Social Básica no SUAS e no sistema 

mais amplo de garantia de direitos. Embora presente no discurso normativo dos documentos, 

as possibilidades de operacionalização da articulação entre níveis diferentes de proteção social 

e outras instituições sociais — serviços públicos locais; conselhos de direitos; instituições de 

ensino e pesquisa; serviços de enfrentamento à pobreza; projetos de inclusão produtiva; redes 

sociais locais — foram pouco abordadas nas orientações técnicas e, conforme relato dos 

entrevistados, muitas vezes inexiste na prática social. Além disso, a aproximação com o PBF 

e a grande demanda espontânea de pessoas em busca de benefício monetário criam um duplo 

trabalho para o PAIF, e sua organização cotidiana, a atuação coletiva e preventiva, muitas 

vezes, não se efetivam na prática social. 
Aqui no DF [Distrito Federal], me chamou muito atenção quando a gente 
fechou o relatório, é que a maioria das pessoas que estão no CRAS são 
pessoas que deram problema no Bolsa Família, porque o cadastro aqui estão 
nos CRAS ou vão pedir benefício eventuais, a cesta básica e auxílio 
vulnerabilidade. Aqui a gente tem o benefício eventual chamado Auxilio 
Vulnerabilidade no valor, eu acho, de 300 reais ou quase 300 reais, que as 
famílias recorrem com certa frequência. E aí as ações do PAIF, totalmente 
ligadas à demanda espontânea, então os técnicos, eles não conseguem ou não 
querem que saia de trás da mesa, então eles ficam ali, é um lugar cômodo de 
chegar e atender a demanda. Chegou, eu estou atendendo, está uma demanda 
muito grande que não dá para fazer outra coisa, e essa demanda espontânea 
que nunca cessa, ela também impede de você fazer ações de cunho coletivo. 
Você não tem tempo, você não consegue nem selecionar as famílias, nem 
convidar a família, nem pensar num grupo. Você não consegue, você fica 
naquele atendimento quase que emergencial. Todos os dias você abre o 
CRAS e está um monte de gente ali para você atender e você tem que dar 
conta. Então nas ações de cunho coletivo na esfera do PAIF, ele tem muito 
mais perspectiva protetiva e preventiva, mas que a gente ainda não consegue 
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materializar muito [palavras incompreensíveis]. É isso, é uma demanda 
excessiva, número baixo de técnicos num espaço físico que às vezes não 
favorece, um despreparo desses técnicos, deles não se sentirem seguros, de 
não conseguir se instrumentalizar ou se apoiar em ações de inclusão 
coletivas para falar: a gente está em grupo aqui, mas a gente está fazendo 
alguma coisa que materializa ou que as pessoas vão ficar interessadas em vir, 
porque não querem só bater papo” (Entrevistada 2). 
 

A Entrevistada 2 também sugere que as dificuldades do cotidiano do trabalho no PAIF 

estão relacionadas às dificuldades de lidar com o seu próprio objeto de atuação, a prevenção 

de situações de vulnerabilidade social. Essas dificuldades se ampliam diante da necessidade 

das políticas públicas de avaliar o impacto das ações realizadas no serviço e os resultados 

alcançados. 
E é isso, você trabalha com um grau de subjetividade que é muito 
complicado. Quando eu falo de prevenção na área da saúde eu estou falando, 
olha só, se eu vacinar cem crianças, as cem crianças não vão ter sarampo. Se 
eu pegar cem famílias e falar sobre violência doméstica não significa que 
nessas cem famílias não vai ter ocorrências de violência doméstica. Então a 
operacionalização, ela parte de um grau de subjetividade, que é grande, e a 
mensuração do impacto também. Num indicador para a saúde preventiva eu 
falo: cem crianças foram vacinadas. Eu posso estabelecer a meta, quero 
vacinar cem, vou vacinar cem, e essas cem não vão ter sarampo. Na 
assistência é complicado você até pensar meta em termos de prevenção de 
ocorrência de vulnerabilidade. São muitos desafios colocados (Entrevistada 
2). 

 A intangibilidade de seus resultados é apontada como uma dificuldade para a 

constituição da identidade do PAIF também no relato da Entrevistada 1.  
Porque é isso... assim, ele começou a ficar muito identificado com a procura 
espontânea pelo quê? De um tudo nessa vida, como diz a Simone 
Albuquerque, né... e com os encaminhamentos, ele passou a ser processador 
de um monte de coisas. Eu pego encaminho esse aqui, faço isso aqui, lálálá... 
Agora, qual é a sua essência e a sua finalidade principal, precípua que é agir 
preventivamente no território, é atuar nas situações, pra mitigar, é... 
vulnerabilidades e riscos, né, e até mesmo para agir no fortalecimento de 
vínculos, ele acabou ficando meio esquecido, meio secundarizado pelas 
outras funções.  [...] O CRAS obviamente como unidade, mas qual é a alma 
do CRAS se não é o PAIF? Qual é a alma dele? A alma dele, pra que você 
vai ficar fazendo articulação intersetorial se você não tem ali um... afinal de 
contas, estou trabalhando ali sobre o quê? Qual é a minha finalidade? Eu vou 
buscar a saúde, educação etc., em função de, da minha finalidade, assim 
como a saúde e a educação vão me buscar em função da finalidade deles e 
por entender que eu tenho, eu cumpro um papel nesse conjunto, nesse 
contexto. Que aí, é, aí é a integralidade da atenção. A integralidade da 
atenção ela vem pela responsabilidade dos diversos setores. E você não 
supera vulnerabilidades, determinadas vulnerabilidades, obviamente, sem 
uma integralidade da atenção e são processos que duram muitos anos. Vocês 
estão na ponta e vocês sabem disso muito melhor do que eu, isso, alguns 
não, alguns é um empurrãozinho, e outras situações vão ser só assim, ó, 
“geracionalmente”, na próxima geração, né. Então, trata-se de um trabalho, 
tem trabalhos mais longos, trabalhos menos longos, tem trabalhos que você 
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vai ter um resultado, rápido, sem retorno do trabalho com famílias, e outros, 
não, você vai... são trabalhos longos, e praticamente você não vai ter. A 
grande questão da proteção básica é que hoje, como o PAIF, ele ainda é, tá 
assim, muito, eu diria mesmo que nascendo mesmo, a gente não consegue 
apalpar os resultados do trabalho, ou seja, o que a saúde chama de 
resolutividade, que eu nem chamaria de resolutividade porque você não 
resolve, nesse ponto de vista, a resolutividade eu não sei se é o melhor termo 
a ser usado, mas que resultados a gente tá alcançando. Alguns são realmente 
muito qualitativos e têm que ser tratados dessa forma, com pesquisas, 
estudos e tal, eu acho, e outros que dá pra você trazer para o campo do 
quantitativo, mas que precisa antes disso... o que que eu faço, mas eu vou 
fazer uma palestra antes disso, por quê? Só faz sentido fazer uma palestra se 
aquilo fizer sentido naquele contexto. Não é que eu vou chegar com uma 
lista de palestras e vou ficar fazendo palestras lá... ela faz sentido num 
contexto de trabalho que você está desenvolvendo naquele local 
(Entrevistada 1). 

Ações preventivas são possíveis apenas se existem possibilidades de acesso a direitos 

e a redes de proteção, conforme indica a Entrevistada 2. 
Por exemplo, não dá para você pensar em diminuir a violência contra a 
mulher se você não tem creche, se você não tem emprego, se você não tem 
uma série de aparatos ali para portar que ela saia de uma situação de 
violência. Então uma mulher passa a não sofrer violência, ela não é 
mérito somente da política de assistência, é mérito de um conjunto de 
uma rede de proteção social. Ao mesmo tempo, se você pensa segurança 
da política de assistência é muito difícil. Se você olha lá a segurança de 
convívio familiar e comunitário, como é que você vai estabelecer 
indicadores para isso? Não estou falando que é impossível, estou falando que 
a gente precisa pensar, se debruçar sobre isso porque isso também é muito 
duro. Eu acho que em longo prazo dá para você pensar. A gente tinha uma 
taxa de abrigamento x, e depois da implementação do CRAS você tem uma 
taxa de abrigamento y. Teve uma diminuição? A gente pode resultar isso a 
uma ação preventiva na ótica da assistência? Então tem grandes indicadores 
que a gente pode pensar: de abrigamento, de diminuição de ocorrência de 
violência contra a mulher, contra idoso, contra criança. Tem algumas coisas 
mais macro. No mínimo detalhe é mais difícil de pegar, como a gente 
consegue, por exemplo, na saúde. Na assistência é mais complicado 
(Entrevistada 2, grifos nossos). 

Na opinião da Entrevistada 3, é difícil correlacionar os resultados alcançados com o 

trabalho coletivo e os objetivos da política. 
Digamos assim... por exemplo, você faz um trabalho com jovens no 
território, jovens das famílias que são atendidas no PAIF, mas também 
outros jovens que queiram se incorporar a esse trabalho. Pode ter algumas 
dimensões simples, se você resolve deslanchar algumas ações culturais, 
alguns eventos, mas em que isso vai dar é que eu acho que é um nó que 
ainda não foi desatado. Assim, o que fazer, como é que você faz uma 
campanha dentro de um território... você pode até ter uma ideia de como 
fazer isso, como que você vai contactar lideranças ou instituições 
importantes do território, pontos da rede que podem participar da campanha, 
eventos que podem fortalecer uma campanha contra trabalho infantil etc. 
Beleza. Agora, quais vão ser os resultados disso, como você mensura esses 
resultados e o que você faz com isso, como você costura isso novamente 
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com os objetivos da política é que eu acho que ainda precisa ser mais 
pensado. Eu acho que é um sistema ainda sendo construído e que isso, 
realmente, as ações coletivas precisam ser mais bem elaborado (Entrevistada 
3). 

A dificuldade de medir os resultados alcançados pelas ações do PAIF, também na do 

ponto de vista do Entrevistado F, se reflete em dificuldades para o estabelecimento da 

identidade do serviço, e que o modelo de gestão proposto pela política é fundamentalmente 

diferente daquele recomendado para monitoramento e avaliação.  
Então esse quantitativo, ele tem massacrado o atendimento técnico. Eu falo o 
seguinte, a arquitetura da metodologia, a arquitetura da política de 
assistência social, ela tem como base um modelo de gestão mais 
democrático, mais dentro de uma proposta de uma gestão social, mas o 
modelo de monitoramento e avaliação ainda é um modelo gerencialista. 
Então a política de assistência social, ela vive essa contradição: um modelo, 
uma formatação que era muito mais aberta, democrática, participativa, onde 
se valoriza o fazer do trabalhador (isso está escrito na Política, está escrito 
lá) então, um modelo mais participativo, territorializado está muito próximo 
de um modelo de uma gestão mais social e ao mesmo tempo ele está inserido 
numa estrutura, numa superestrutura burocrática/administrativa, que é um 
modelo gerencialista. Então é uma grande contradição. Isso é uma 
contradição dada, é colocada. Existem outros formatos de monitoramento e 
avaliação de medida, efetividade para a política que não seja só quantitativa, 
só gerencialista? Ele existe no modelo mais processo qualitativo, mas qual 
processo que pode ser trazido para uma política pública, uma política pública 
social, uma política social? (Entrevistado F). 
 

Para ele, o próprio objeto da assistência social não é claro, é difícil de identificar. 
A política de assistência social, o objeto dela é ouvir o relacional. Não é uma 
doença, não é um problema que está no indivíduo, é o vínculo relacional. Ele 
é da convivência. Como que nós vamos ter clareza dessa intervenção nessa 
ausência de convivência, nessa fragilidade na convivência? Ou nas formas 
diferenciadas de convivência? O que é salutar? O que que é bom? O que que 
é positivo? O que dificulta isso aí, você tendo a família como núcleo, o 
objeto de atendimento? Como lidar com isso, com essa família ali dentro, 
que tem o indivíduo também? Que ela não está dando conta das relações lá 
fora, da convivência interna. Então você vai intervir nisso aí, mas tem outros 
fatores internos também que provocam essa vulnerabilidade da família. 
Então eu acho assim, que o objeto, ele é muito disperso, não é muito claro, e 
isso traz um pouco de dúvida, de dificuldade. A gente ouve profissionais 
falando: “Ah, vou fazer concurso na saúde, na educação, não sei onde”, até 
mesmo por essa insegurança, essa instabilidade, essa areia movediça que é a 
assistência social [risos] (Entrevistado F). 
 

No discurso dos operadores da política há ainda dois impasses colocados pela prática 

que dificultam a consolidação da identidade do serviço. O primeiro deles está relacionado à 

falta de articulação intersetorial e, muitas vezes, à inexistência da rede intersetorial. Se ela não 

existe ou não há articulação, de quem é essa responsabilidade? Como esse trabalho pode se 

constituir? Essa é uma dimensão fundamental para a efetividade das ações do PAIF. O 
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segundo se refere ao processo de monitoramento e avaliação, cuja concepção é diferente 

daquela do PAIF.    

Nos documentos oficiais, os objetivos do PAIF e o impacto social esperado estão 

claramente colocados. Para os operadores, porém, na prática social, como denominado pela 

Entrevistada C, “a uniformidade de entrega do serviço fica confusa”. A finalidade do PAIF 

pode ser associada a perspectivas utópicas (Entrevistada 2), equivocadas (responsabilidade 

pela articulação intersetorial, conforme sugerido pela Entrevistada 1), em conexão com o 

desenvolvimento social (Entrevistada G), entre outras formas de fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários.  

Diante de tantas complexidades, o PAIF é a expressão de uma formação de 

compromisso, frente à necessidade de articulação do Programa de Transferência de Renda 

(PBF), financiado pelo Banco Mundial, com os serviços socioassistenciais previstos na PNAS 

(2004), realizados por um serviço público estatal (PAIF) e por entidades parceiras da 

assistência social, como o SCFV. Emergem, como sintoma dessa formação de compromisso, 

dificuldades para operacionalização das ações coletivas e preventivas, seja por diferenças de 

concepção política de proteção social, seja por diferenças teóricas metodológicas. No discurso 

acadêmico, o sintoma dessa formação de compromisso é a responsabilização do profissional 

pelas dificuldades de operacionalização de atividades coletivas no PAIF. No discurso da 

prática profissional, o sintoma é a “confusão”: os profissionais às vezes se posicionam como 

quem não sabe o que fazer para alcançar os objetivos do serviço, nem quais são exatamente 

esses objetivos. No discurso político, presente nos documentos oficiais, a finalidade do PAIF 

é o fortalecimento de vínculos por meio de ações protetivas, preventivas e proativas. A prática 

social revela, contudo, que há tensões em disputa para a manutenção do discurso da 

assistência social como um conjunto de práticas promotoras de direito, de autonomia e 

participação social. Além disso, é condição fundamental para a oferta do serviço a articulação 

intersetorial, o que, na prática social, muitas vezes inexiste. 

6.3 Público-alvo do serviço: a família ou as mulheres? 
	  

O público-alvo do PAIF é constituído pelos seus usuários, isto é, aqueles a quem se 

destinam os serviços.  

A PNAS (2004) tem como diretriz a ênfase na centralidade da família visando a 

superar a focalização e garantir que as necessidades das famílias sejam atendidas.  
Embora haja o reconhecimento explícito sobre a importância da família na 
vida social e, portanto, merecedora da proteção do Estado, tal proteção tem 
sido cada vez mais discutida, na medida em que a realidade tem dado sinais 
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cada vez mais evidentes de processos de penalização e desproteção das 
famílias brasileiras. Nesse contexto, a matricialidade sociofamiliar passa a 
ter papel de destaque no âmbito da Política Nacional de Assistência Social–
PNAS. Esta ênfase está ancorada na premissa de que a centralidade da 
família e a superação da focalização, no âmbito da política de 
Assistência Social, repousam no pressuposto de que para a família prevenir, 
proteger, promover e incluir seus membros é necessário, em primeiro lugar, 
garantir condições de sustentabilidade para tal. Nesse sentido, a formulação 
da política de Assistência Social é pautada nas necessidades das famílias, 
seus membros e dos indivíduos. (PNAS, 2004, grifos nossos) 

Na opinião da Entrevistada 2, a centralidade na família é grande novidade da política 

que torna clara e explícita sua diretriz de superar a fragmentação historicamente existente na 

assistência social. 
Então o SUAS, ele não inaugura algo novo na perspectiva das ações 
coletivas. A assistência, ela pega algumas coisas que já tinham, que já 
aconteciam no passado. E a grande novidade é quando ele traz a família 
como centralidade, isso a Política Nacional traz como diretriz, inclusive, 
de ação, que é a centralidade da família, e essa centralidade, ela se dá 
porque historicamente, a assistência foi muito segmentada, ela sempre 
atendeu segmentos populacionais. Então eu trabalhava com idoso, trabalhava 
com criança, eu trabalhava com adolescente, e a perspectiva da família foi 
então uma tentativa de entender esse segmento que é atendido 
historicamente pela assistência no seu conjunto, onde ele está inserido. E aí 
com dois pontos justificadores para isso. O primeiro é que a família, no 
âmbito da assistência, historicamente ela foi um lugar estigmatizado. Se a 
gente olha as ações da assistência, principalmente da formulação da 
FUNABEM e da FEBEM, era muito na perspectiva de que a família 
empobrecida, ela era um lugar ruim para as crianças. A pobreza era 
entendida como uma questão moral; eram pessoas que não se esforçavam, 
que eram preguiçosas, que não davam valor para o trabalho, e deixar as 
crianças nesse ambiente era um lugar prejudicial. Então durante um tempo, a 
assistência foi uma política que fez vários abrigamentos de crianças e de 
adolescentes por conta de renda. Tudo bem, em 1990 teve o ECA... ele 
garantiu que isso era proibido; a gente não pode mesmo abrigar criança e 
adolescente por questão de renda, mas ainda há um número grande de 
crianças em abrigo. Segundo a estimativa do IPEA, uma pesquisa passada do 
IPEA, um terço das crianças e adolescentes abrigados foram abrigados por 
motivo de renda. Quando o SUAS traz a centralidade na família, ele traz 
para responder isso: isso é uma violência, é uma violência você tirar 
crianças e adolescentes do âmbito familiar porque essa família não tem 
condições de sustentar. É exatamente o contrário do que se tem que 
fazer, é dar condições para essa família continuar junta, continuar 
cuidando dos seus membros. O resgate que o SUAS faz é esse. Esse é um 
resgate. E o segundo é que o trabalho em segmentos, ele não dá conta de 
responder às questões de desproteção. Imagina você, a gente trabalhar 
grupos de idosos a questão da violação ou de negligência que eles 
vivenciam. Se eu trabalho só com o idoso não adianta nada. Se eu não 
trabalho com o filho, com a nora, com o neto, que é o agressor ou que é o 
negligente, vai adiantar eu fazer grupo com esses idosos? (Entrevistada 2, 
grifos nossos). 
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O discurso da formulação da política, como dos operadores que participaram de sua 

elaboração, é marcado pelo propósito de distanciamento das estratégias utilizadas na 

assistência social (segmentação dos programas para crianças, para idosos etc.), ou de práticas 

focalizadas (programas centrados na superação da extrema pobreza, programa de erradicação 

do trabalho infantil, por exemplo). A Entrevistada 2 ainda atribui à matricialidade 

sociofamiliar do SUAS o papel de resgate da assistência social, no sentido de reparar a 

história marcada por práticas tuteladoras. 

Para a Entrevistada 1, a matricialidade sociofamiliar é um eixo estruturante da política 

que altera a perspectiva de atuação frente às vulnerabilidades sociais. É o que permite a 

superação da fragmentação existente anteriormente e uma intervenção mais articulada entre os 

serviços do SUAS, buscando uma “solidificação da leitura de fenômenos”. 
Então, ele [o PAIF] começa, é, eu acho, com estes dois eixos estruturantes da 
política e outros mais, mas para organização, para estruturar esses dois 
[matricialidade sociofamiliar e territorialização]. Ou seja, uma 
responsabilidade de olhar a família como matricial pra intervenção social, 
pro processo de intervenção social, mas numa perspectiva organizativa do 
sistema de forma territorial, né... então a questão da discussão da 
matricialidade sociofamiliar, ela já vinha na assistência social desde antes do 
SUAS, desde os anos 90, ali essa coisa começou a entrar no debate. A 
questão da centralidade da família porque o sistema, na época, não era 
sistema, mas a assistência social  trabalhava de forma muito fragmentada e, 
aí, às vezes um fenômeno que atinge uma criança, né, ou em que a criança se 
encontra, ela tem que ser contextualizada, não só no contexto familiar como 
social, mas esta fragmentação... então, a questão da matricialidade 
sociofamiliar ela veio, no meu entendimento, pra fazer esse... ela, hum... essa 
solidificação, digamos, da leitura, da leitura de fenômenos. Não que você vá 
atribuir tudo à família, mas você também não pode descontextualizar 
completamente um determinado fenômeno, né? Então, a questão da 
matricialidade sociofamiliar, no meu entendimento, que perpassa todo o 
SUAS, ela vem de um movimento, na verdade, na assistência social , que 
vem lá desde os anos 90, e aí com algumas proeminências nacionais nesta 
discussão e tal, mas que, na verdade, a medida que as experiências 
municipais, porque elas foram referências para a construção do SUAS, com 
certeza, foram experimentando, né, abordagens mais familiares, é... e aí 
criaram, criou-se umas experiências de referência, é, territorializadas, 
inclusive. E aí eu acho que Belo Horizonte foi sim uma referência para o 
processo de construção nacional, como Santo André foi e alguns outros 
foram nacionais, a partir também das próprias experiências (Entrevistada 1, 
grifos nossos). 

Como apontado pela Entrevistada 1, a experiência do município de Belo Horizonte foi 

referência para a construção nacional da política. O Entrevistado A relembra a contribuição de 

Maria Tereza Fonseca, cuja experiência se iniciou na década de 1990 e foi fundamental na 

elaboração do SUAS. 
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Maria Teresa Fonseca, não sei se você já ouviu o nome dela nessas histórias, 
algum relato de alguém, mas ela também foi uma pessoa muito importante 
nessa história do SUAS. Por quê? Começou ali uma preocupação dela com o 
olhar para a família. Ela, inclusive, escreveu uma dissertação, se não me 
engano, em 2000. Ela estudou na Fundação João Pinheiro, o mestrado, 
escreveu uma dissertação sobre a família, O trabalho para e com as famílias, 
o norte do trabalho dela era esse. E ela começou a trazer essa ideia de 
trabalhar com a família. Tanto que ela ganhou uma gerência ou um 
departamento, algo assim, por ela ter esse foco do olhar para a família, de 
fazer ações transversais junto às outras gerências. Então, as coisas 
começaram a se cruzar aí, o olhar da Simone tentando pensar onde que 
entrava a família, a centralidade da família nessa história, e a coisa foi se 
desenvolvendo a ponto de ter uma ideia básica do que que seria esse sistema. 
Mais tarde, quando... E aí o PT assumiu o governo federal, o Patrus assumiu 
o Ministério do Desenvolvimento Social, ela tinha ligação com o grupo 
político do Patrus, André Quintão, então ela foi convidada a ir para o 
governo federal e lá acabou de formatar. Com a participação do Brasil 
inteiro, mas formatou o SUAS (Entrevistado A). 

Embora seja relevante, a experiência do município de Belo Horizonte, a Entrevistada 1 

aponta que há vários dissensos acerca do trabalho social com famílias. Ela estabelece uma 

intertextualidade com o discurso acadêmico ao citar a contribuição de Cínthia Sarti para a 

construção de um olhar sobre a família que não seja tutelador, como estratégia de “superação 

ou de reparação, para que a história não se repita”.  
Eu acho assim, do ponto de vista mais histórico, brevemente, rapidamente, 
eu situaria assim: dilemas, todos, aí num grupo que, eu acho, assim... eu 
diria, e mesmo esse grupo não tem consenso nem aqui, são várias as razões, 
muito por conta disso, não vamos repetir a história. E ao repetir a história, 
não, e ao propor novamente que a gente vá fazer um trabalho com família, 
há um risco enorme de se repetir a história, e de fazer um trabalho com 
família completamente tutelador, preconceituoso, sem compreender essas 
dinâmicas, é muito... é... muito ágeis, muito fortes, né, sobre o que é família, 
sobre os próprios preconceitos que a gente traz, em relação a determinadas 
situações. E aí tem autores, por isso que eu acho assim, tem gente pensando 
muitas coisas interessantes sobre isso, fazendo pesquisas e tal. Então, não sei 
se vocês conhecem a Sarti, não sei... é a Cínthia, que é bárbara, ela fala: 
“olha, você tem que fazer uma leitura contextualizada do olhar do outro, 
você tem que enxergar o olhar do outro, é com o que ele se vê”. Não é 
porque, por exemplo, eu tenho uma prática, que existe uma prática na minha, 
no meu grupo familiar, no meu entorno, na minha comunidade ou o que seja 
de, por exemplo, que a criança, o meu filho fique com a outra e eu só vou lá 
buscar ela no fim de semana, que isso quer dizer que a mulher está 
desprotegendo a filha. E isso tem, a gente traz esse tipo de preconceito 
porque a gente olha do olhar da gente, né. Então, assim, eu acho que a 
polêmica, ela tá aí, a polêmica maior. Aí por isso todo o cuidado; nós não 
estamos responsabilizando a família, a responsabilidade é do Estado, ela é 
estatal, a responsabilidade de proteção não é só da família, ela também é 
estatal. O Estado tem que dar os suportes e aí entram todas as políticas. 
Porque também a assistência social fica achando que vai dar conta de tudo, 
né? Mas, é, eu acho que a grande tensão foi essa e é essa ainda (Entrevistada 
1). 
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Cabe dizer que, no conjunto das orientações técnicas sobre o PAIF (BRASIL, 2012b; 

2012c), estava previsto um terceiro volume, que foi mencionado na NOB de 2012a, p. 30:  

Orientações Técnicas sobre o PAIF – Famílias e Proteção Social Básica do SUAS, que nunca 

foi editado. Conforme as Entrevistadas 1 e 2 esclareceram, o volume 3 não foi publicado 

devido às polêmicas relacionadas ao tema. 

Gostaríamos de deixar registrado, todavia, a relevância do debate sobre a concepção 

de família como sujeito coletivo em articulação com as práticas de trabalho social com 

famílias no PSB. Se a ideia de matricialidade sociofamiliar convoca os profissionais a assumir 

uma nova posição na compreensão das vulnerabilidades e um novo olhar sobre as famílias, na 

prática social o trabalho tem sido realizado predominantemente com mulheres, como 

ressaltam os Entrevistados 2 e 4. 
Quem é que vai ao CRAS? Mulheres. São as mães. Então não é nem a 
família que vai ao CRAS, são as mães com crianças pequenas, muito 
preocupadas... Bom, e aí vão muito movidas por questões materiais, 
necessidades não só de dinheiro, mas necessidades, para tentar resolver 
conflitos com os filhos adolescentes (Entrevistado 4). 
 

A Entrevistada 2 relata a experiência de uma aluna da Iniciação Científica que queria 

entrevistar homens no CRAS e que conseguiu apenas três homens em cinco CRAS. As outras 

alunas, por sua vez, entrevistaram mais de 30 mulheres. Ela sintetiza essa experiência como o 

risco do trabalho no CRAS ter a sua centralidade na mulher.  
As outras meninas entrevistaram 36 mulheres. E a gente perguntava para 
esses homens: “O que você está fazendo aqui?”. Ele falava: “Porque minha 
mulher não pode vir”. Então, assim, isso é outro grande desafio para a 
política de assistência, é você deixar ela menos feminina. Porque, quando ela 
é muito feminina, eu começo a sobrecarregar essa mulher como a grande 
cuidadora da família, e eu não compartilho essas responsabilidades. O que 
me assusta quando a gente fala de matricialidade sociofamiliar ou de 
centralidade na família, é a gente falar de centralidade na mulher. Tem até 
algumas autoras que trabalham isso, o quanto que isso acaba sendo um 
processo sobre a responsabilização e a culpabilização dessas mulheres pelas 
situações vivenciadas pela família. Uma dificuldade muito grande de buscar 
esse companheiro, de inserir esse companheiro, de fazer do CRAS um lugar 
que as pessoas entendam que é um lugar de proteção educação e 
asseguramento de direitos. Tudo muito complicado (Entrevistada 2). 
 

A centralidade do trabalho do CRAS com mulheres é um aspecto que merece maior 

consideração em outras pesquisas sobre o PAIF, bem como a articulação com outras políticas 

para mulheres ou políticas de gênero. Todos os entrevistados nesta pesquisa citaram exemplos 

de ações coletivas com mulheres. A Entrevistada D ainda ressalta que a referência familiar, 

normalmente, é a mulher. 
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E a temática da vida familiar, eu acho assim, desde o início é isso que a 
gente conta: quem que busca o CRAS para a atenção? Basicamente a 
mulher. Principalmente a mulher. E normalmente é a referência familiar, 
porque ela vem inclusive trazer as questões de toda a família, e daí surge 
mesmo um trabalho com mulheres. E a gente vai cada vez mais, as 
atividades coletivas muito com a presença da mulher, e são mulheres com as 
quais a gente foi trabalhando e onde as temáticas eram muito relacionadas à 
questão da vida familiar mesmo. Eu acho que filho adolescente sempre foi 
uma demanda enorme, muito colocada. A sexualidade, a questão da 
violência, assim, da violência de gênero mesmo. A violência no território era 
mais difícil de falar disso, um assunto que elas tinham mais cuidado, sentiam 
mais receio. Mas a violência de gênero... Ah! E a autoestima?... 
(Entrevistada D). 

Além da responsabilização da mulher, a Entrevistada 1 sugere que outro desafio do 

trabalho social com famílias é realizar uma leitura contextualizada da família ou da 

comunidade, que não seja restrita ao olhar tutelador do profissional. 
Por exemplo, como é que você vai fazer um trabalho numa comunidade 
indígena com o olhar do psicólogo e do assistente social só. Você não 
consegue ir muito. Vi várias equipes no Brasil afora completamente 
perdidas, inseguras... como é que eu abordo uma cultura tão distante da 
minha? Aí fica gritante, isso é bárbaro, porque fica gritante, né. Aí você fala: 
eu preciso enxergar o olhar do outro... mas aqui, lá no território, na grande 
cidade, que não tem nenhum, você acha que é a sua cultura mesmo, e fica 
banalizado. Eu acho que este é dos maiores desafios do trabalho com 
família, além do PAIF propriamente dito (Entrevistada 1). 
 

No discurso dos operadores da política, a matricialidade sociofamiliar é reificada para 

reparação de erros cometidos no passado. Dessa forma, um importante traço de nossa cultura 

— a família patriarcal e a responsabilização da mulher pelos cuidados com a família e com a 

casa — precisa ser alvo de debate e reflexão entre os profissionais. Inclusive, como sugere o 

Entrevistado 4, questionando a família como escolha do público-alvo da política, em 

detrimento do indivíduo e da comunidade, como agente transformação na superação da 

pobreza. 
Isso que eu estou falando, você sabe, a questão da comunidade, que trabalhar 
com a comunidade, não sei o que, foi uma coisa via programas de apoio 
americanos, que foram muito enfatizados lá em 70, na época da ditadura. 
Então, o que que é? Que depois, curiosamente, vem a ser reproduzido pelo 
Comunidade Solidária e principalmente pelo Comunidade Ativa, que é o 
programa que sucede a Comunidade Solidária. Que é o seguinte, a 
comunidade, na verdade, ela é que é o grande agente transformador e de 
superação da pobreza e tal. Era a comunidade. Não era nem o indivíduo 
nem, digamos, a família, mas era a comunidade. Então você tem dois 
momentos em que, vamos dizer assim, falar em trabalhar com a comunidade 
era “de direito”. Estou falando dentro da perspectiva dominante da 
Assistência. Trabalhar com o indivíduo também era meio que individualista, 
contra também os princípios dominantes. Com quem que é que nós temos 
que trabalhar? Com família. A família que realmente é o núcleo de apoio, 
que tem que ser incentivado, que vai desenvolver, então temos que 
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incentivar, primeiro, a comunicação familiar e a participação da família na 
comunidade. Também tem isso, tá? Então a opção pela família é também 
uma opção que eu vejo como opção política na escolha entre esses três, que 
são agentes da mudança desejada, da superação da pobreza. Bom, eu nunca 
vi, na verdade — agora, isso pode ser ignorância minha—, um grande 
trabalho, alguma coisa que tivesse testado isso; a família como agente de 
transformação social. Faz lógica, família, inserção, está trabalhando com 
criança, a criança tem que ser protegida pela família, aquela unidade. Você 
tem argumentos próprios, mas dizer assim, que eu conheça o trabalho, eu 
não sei. Na área da psicologia social, isso aí a... [palavra incompreensível] te 
orientar, porque eu não sei. Então é um discurso, mas também tanto o 
discurso da comunidade, é um discurso como a gente... pode ter sua lógica, 
seus momentos em alguns lugares e tal. Aqui no Brasil, por exemplo, eu vejo 
lugares que já tem uma boa base capital social, aí conseguem, mas nos 
lugares, a grande maioria, que não tem esse capital social, não consegue. 
Então o que interessa? No caso, seria o tal do capital social. Outra discussão. 
Isso aí, se você tem relações como [palavra incompreensível], ...você tem 
uma base de educação que se transfere geracional também e tal. São pessoas 
que vêm, essas colônias de imigrantes, essas coisas todas, realmente você vê 
que ali tem uma diferença, uma diferença da mesma maneira de sair da 
miséria, de relações produtivas econômicas, e socialmente produtivas. 
Agora, a maior parte do Brasil não tem isso, e aí, como é que faz? Como é 
que cria? Outra pergunta. Então a questão da família, eu acho que é de fato o 
ponto unificador do discurso da Assistência, pelo menos a partir do...  Enfim, 
e é por isso que eu acho que ele entra tão forte. Mas você repara que fala, 
“família”, principalmente na [palavra incompreensível]... família, 
comunidade, trabalhar com comunidade (Entrevistado 4). 
 

A Entrevistada 3 argumenta, por outro lado, que a matricialidade sociofamiliar é um 

eixo estruturante da PNAS (2004) porque a mudança engendrada pela política é 

necessariamente uma mudança cultural também. Não basta mudar a política na letra da lei, é 

preciso estabelecer novas práticas sociais e, nesse sentido, a família poderia se organizar 

como um conjunto de relações que precisam ser questionadas. As mudanças necessárias à 

implementação da assistência social como direito requer mudanças nos vínculos sociais.  

Na opinião da Entrevistada 3, a finalidade do PAIF é trabalhar com os vínculos 

familiares e comunitários para o fortalecimento das funções protetivas da família e o 

fortalecimento da sua participação na sociedade civil, na defesa dos direitos. 
Que a família, ela entra nessa história, não é a primeira vez que a família 
entra numa articulação com a assistência social, por quê? A família é 
considerada classicamente, nos textos clássicos, ao lado do Estado, como a 
instituição que provê a proteção para os indivíduos. Então, quando você fica 
desempregada, quando você tem um bebê, quando precisa trabalhar, quando 
você fica sem casa, quando você fica doente, quem que te acolhe? Quem que 
te dá uma ajuda? Quem que fica com o seu menino para você ir trabalhar? 
Não é imediatamente a creche, a creche aparece depois. A instituição que 
tradicionalmente faz a proteção dos indivíduos é a família, só que com a 
mudança do estado democrático — que o Estado tem que ter primazia da 
promoção, proteção dos direitos — começa uma nova relação entre família e 
Estado, e que a família precisa exercer as suas funções protetivas. O texto 
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fala que é não só dar beijinho no menino, mas levar para a escola, se vacinou 
direitinho, essas coisas todas; a família precisa fazer suas funções protetivas, 
só que ela precisa fazer isso com apoio efetivo do Estado por meio de 
políticas públicas. A família já não pode mais alfabetizar o menino sozinha, 
a família não resolve mais qual o remedinho que o menino vai tomar se ele 
estiver doente, a família não treina a criança para o mercado de trabalho 
mais, isso tudo começou a “complexificar” essas outras instituições que 
começam a desempenhar esses papeis, e a família cada vez mais passa de 
instituição que fazia isso na casa dela, ela começa a ser mediadora desses 
direitos na relação com as demais instituições sociais. Aí a família precisa 
ser a grande parceira e ao mesmo tempo o foco da política, a mediadora, ela 
tem que ser apoiada, e aí surge uma matricialidade sociofamiliar, só que essa 
família, ela não existe no vácuo... ela não entra para o apartamento, fecha a 
porta e pronto. Ela está dentro de um território, onde você tem diversas 
políticas funcionando, diversas instituições, organização no território, 
organização comunitário, e aí vem a questão do controle social: os 
organismos locais, as formas locais de participação etc.; então você começa 
a ver a necessidade do fortalecimento nos vínculos familiares, porque 
quando os vínculos familiares começam se enfraquecer ou fragilizarem, a 
família não consegue mais dar a proteção que ela daria, o menino vai para a 
rua; o portador de sofrimento mental vai para a rua também, compor a 
população de rua; o idoso fica abandonado. Você tem diversos sintomas, 
digamos assim, que aparecem como expressão da crise da família, que seria 
a violência, e uma série de coisas que aparecem. Então a necessidade de 
fortalecimento de vínculos familiares vem para fortalecer a família para ela 
prover proteção, mas com o apoio do Estado, porque ela nunca mais vai 
prover a mesma proteção que, se, algum dia ela deu conta. Isso também é 
longa discussão, porque quando a gente fala da família que protege, 
historicamente falando, a gente fala das famílias que têm renda e que têm 
autonomia. Porque a família dos escravos, a família muito pobre não tem um 
histórico de proteção, pelo contrário, tem história de exploração, de 
abandono, de violência, justamente pela posição social na relação do Estado 
e as classes dominantes. Então, o fortalecimento de vínculos familiares se 
torna fundamental para que a família cumpra as suas funções protetivas com 
o apoio do Estado. E o fortalecimento de vínculos comunitários também se 
torna superimportante para prover uma participação da sociedade civil 
naquilo que é não apenas política, mas mudança cultural: trabalho infantil; 
da violência contra a mulher; da violência contra a criança (Entrevistada 3). 

Reconhecendo a ênfase na centralidade da família expressa como diretriz da política, 

na Tipificação é apresentada uma lista daquelas famílias que seriam as usuárias do PAIF: 

• famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 
do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de 
vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação 
de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de 
abrangência dos CRAS, em especial; 

• famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e 
benefícios assistenciais; 

• famílias que atendam aos critérios de elegibilidade a tais programas e 
benefícios, mas que ainda não foram contempladas;  

• famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de 
dificuldades vivenciadas por algum de seus membros; 
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• pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações 
de vulnerabilidade e risco social (BRASIL, 2009b, p. 7, grifos 
nossos). 

 

As famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda constituem um dos 

públicos prioritários do PAIF e, segundo as entrevistadas, isso contribuiu para dar uma 

materialidade às ações do PAIF, mas também para atrelar a identidade do serviço à 

transferência de renda, o que não estava previsto em sua formulação inicial. As entrevistadas 

1 e 3 argumentam que vulnerabilidade é diferente de renda e que as ações do Programa Bolsa 

Família e as do PAIF se implantam sob lógicas diferentes.  

O PAIF, ele não existe para atender o Bolsa Família, na teoria, mas na 
prática grande parte das famílias atendidas são as famílias do Bolsa. E isso 
se dá por uma concepção que é do Bolsa, a Assistência tem uma certa 
divisão, porque o Bolsa é um programa apoiado pelo Banco Mundial, que foi 
implementado com uma verba muito maior do que a Assistência tinha. Ele é 
gerido por uma outra secretaria dentro do Ministério, não é a Secretaria... 
Não é a Secretaria Nacional de Assistência Social, é a Secretaria Nacional de 
Renda e Cidadania. São duas secretarias distintas. [...] As origens do 
programa PBF e da Política Nacional de Assistência... Porque um é um 
programa, o outro é uma política. Isso tudo faz diferença. A política, ela 
nasce da articulação, da participação social, de uma mudança radical da 
assistência social, do assistencialismo, para uma política de direitos, então 
tem toda uma proposição que o Bolsa... É diferente, o Bolsa chega com um 
discurso de desenvolvimento social, desenvolvimentista a partir das 
propostas do Banco Mundial. Era para enfrentar as vulnerabilidades, mas 
não é a mesma coisa que a Política Nacional de Assistência Social. Então a 
proximidade dos dois impactou os dois (Entrevistada 3). 

A articulação entre o PBF e o PAIF, como já apontado pela Entrevistada 3, é difícil, 

pelo fato de a gestão dos dois ser realizada por secretarias diferentes.  

Nos cargos operativos, há pouca informação ou trabalho conjunto das secretarias. 

Além disso, os órgãos de controle social, como conselhos e conferências, quase não deliberam 

sobre questões do Bolsa Família. A falta de articulação se expressa também no tipo de 

condicionalidade que as famílias precisam cumprir. Apesar de ser um programa que opera na 

assistência social, não existe nenhuma obrigação que se vincule a esse campo, como 

atividades socioeducativas, por exemplo (HEVIA, 2011). 

  Conforme argumenta o Entrevistado 4, já havia uma intenção de aproximação entre o 

PBF e a Assistência Social, que, todavia, se configura como campo de disputa, no sentido de 

qual teria prioridade ou maior visibilidade no do MDS. 
A ideia era muito de promover a aproximação entre Bolsa Família e a 
Assistência, e você não tinha nenhum lugar específico para fazer isso dentro 
do Ministério. Por quê? Porque o Ministério era dividido em três partes, 
como você sabe, o Bolsa, a Assistência e a Segurança Alimentar, e essas 
estruturas eram preexistentes ao Ministério. Então já havia estruturas 
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prontas, prontas, não montadas, e, além disso, havia o discurso da 
integração, mas certamente não era, vamos dizer, uma prioridade para 
nenhuma das partes, para dizer [palavras incompreensíveis] ...muita disputa 
por espaço, principalmente entre o Bolsa e a Assistência. Então quando você 
está falando assim, que o Bolsa tinha uma certa visão de desenvolvimento 
humano e a Assistência tinha outra e tal, eu acho que isso é verdade. É 
verdade, havia algumas diferenças e tal. E, principalmente, a grande disputa 
era uma disputa por espaço (Entrevistado 4). 
 

A análise das entrevistas e do contexto de produção da assistência social brasileira nos 

indicaram que essa  junção serviço e programa, de alguma forma, busca conciliar duas visões 

diferentes de proteção social: uma, da proteção associada ao paradigma do desenvolvimento 

social, no qual a participação e a justiça sociais são valores essenciais; outra, de proteção 

social associada ao paradigma de desenvolvimento humano, própria do Bolsa Família, na qual 

a focalização, a segurança material e a justiça distributiva são os seus princípios.  

Ao PAIF coube, portanto, o desafio de lidar com um conjunto de práticas já existentes 

associadas a diferentes perspectivas políticas e pautadas em diferentes concepções de trabalho 

social com famílias.  

A Entrevistada 1 ainda assinala como a concepção sobre o público prioritário do 

serviço atrelado ao PBF contribuiu para que as ações socioassistenciais, na realidade, se 

afastassem da lógica proposta em sua formulação e se mantivessem pautadas apenas pela 

segurança material.  

A renda é direito, é uma segurança afiançada, faz parte do trabalho social 
com família, porque tem gente que separa isso... Eu acho que faz parte do 
trabalho social com família você se apropriar, ter conhecimento de quais são 
as famílias que têm renda, quais não têm, quais não têm e têm direito a e 
fazer parte do encaminhamento, isso eu acho que faz parte mesmo do 
trabalho social com família. Onde eu acho que tem uma coisa aí que pode ter 
uma atenção maior, é o seguinte: não é porque eu sou beneficiário de renda 
que eu sou vulnerável. Eu posso ser um beneficiário de renda e não ser 
vulnerável, não estar vulnerável, é complicado, estar em situação de 
vulnerabilidade social, você pode estar ou não estar. Você pode não estar 
hoje, mas estar amanhã. A vulnerabilidade, ela tem essa questão, assim, não 
sei se a gente poderia dizer, da volatilidade. Ora está, ora não está, e eu 
posso estar a vida inteira e chegar na terceira idade e virar, ficar. Então, o 
que eu acho, assim, o que está atrás desse debate, não é porque eu tenho 
renda, eu recebo renda, que eu sou vulnerável. Portanto, o trabalho do PAIF 
não se resume a ir atrás de todo mundo que tem renda (Entrevistada 1, grifos 
nossos). 
 

Embora a contrapartida financeira do Banco Mundial tivesse sido essencial à oferta do 

serviço, por garantir uma renda mínima às famílias, e a definição desse público como 

prioritário do PAIF tivesse trazido certa materialidade ao serviço, essa aproximação tem 
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reflexos na sua implementação. Um dos corolários é o distanciamento das ações do PAIF de 

seus objetivos de promoção da cidadania e fortalecimento de vínculos. 
A gente sabe que tem o Cadastro Único, só que o Cadastro Único, ele é 
muito mais alimentado pela articulação com o Bolsa Família e com o BPC. 
Por quê? Porque as equipes vão fazer o cadastro das famílias no território e 
eles cadastram do BPC ou do Bolsa, e esse cadastro, ele vai alimentar o 
trabalho das equipes de fazer visita domiciliar, de fazer articulação com a 
rede, de fazer o trabalho com as escolas e com a saúde de acompanhamento 
do descumprimento de condicionalidade do Bolsa. Então o PAIF não é só 
isso, mas a materialidade disso invade o PAIF. E eu também não sei se o 
PAIF seria... Assim, acho que o PAIF precisa de uma materialidade, mas não 
sei se ele também já encontrou, se de alguma maneira essa articulação com o 
Bolsa não garante a ele um tempo para amadurecer que entrega é essa que a 
assistência social tem no território. [...] Então, a assistência, ela não pode 
garantir a proteção social, e há momentos em que há uma confusão de 
terminologia entre a assistência e a proteção social, e o PAIF entra nesse 
meio de campo (Entrevistada 3). 
 

Segundo a Entrevistada C, a aproximação entre o PAIF e o PBF traz ambiguidades e 

dificuldades para o reconhecimento dos objetivos do serviço, do ponto de vista da população. 

Então você pega as experiências de grupos dentro do CRAS, tudo era esses 
grupos de geração de renda. O abençoado do pano de prato é quase uma 
unanimidade em tudo quanto é CRAS, principalmente no interior. E aí: 
“Você não pode fazer isso mais. Não pode porque esse não é o foco do 
trabalho com família”. E, assim: “Ah, não tem oficina de bordado mais 
não?”. Eu falei: não, tem oficina para você discutir os conflitos da sua 
família, na dificuldade lá da relação com o adolescente, para ampliar os 
direitos do território. “Ah, não vou não. Não vou não porque eu tenho mais 
coisa para fazer”. Então eu acho que no imaginário da população, ela rompe 
com essa coisa da tutela, mas... Que aí a tensão entre o Bolsa família e 
PAIF... que essa tensão aí existe, e como o discurso da Transferência de 
Renda, ele é o discurso político do momento, é a atração institucional, isso é 
o carro-chefe de uma filosofia de um determinado governo, e aí [palavras 
incompreensíveis]... então os canais de comunicação com a grande 
população, que é mídia, televisão, o radinho que a dona está escutando, seu 
discurso, seu argumento fica esquisito, então ele vai perdendo um pouco de 
força. [...] Eu acho que para as famílias, elas entendem que existe uma 
aproximação maior com a Política de Assistência Social. Muitas, a grande 
maioria faz essa diferença do que que é direito, o que elas têm direito, dessa 
coisa da tutela, que ela não precisa do vereador mais, que ela não precisa 
vender seu voto. Isso eu acho que as famílias têm muita clareza. Mas a 
clareza de qual tipo de apoio ela acessa dentro do CRAS, dentro da 
Assistência Social, isso é um pouco confuso, nebuloso, não só por parte das 
famílias, mas por parte do próprio discurso que a política fala para as 
famílias. Quando você vê toda a divulgação que passa na televisão sobre a 
assistência social, ela é atrelada ao Bolsa Família. Então a Assistência 
Social, no imaginário da população, é Bolsa Família. Passa lá no radinho, na 
Itatiaia, “Você que é beneficiário do Bolsa Família, procure o CRAS para 
seu recadastramento”. Então atrelou muito a Assistência Social com o Bolsa 
Família no ponto de vista muito operacional do benefício (Entrevistada C). 



164	  
	  

Apesar de reiterar que as famílias beneficiárias do PBF ainda constituem a maior parte 

dos atendimentos no PAIF, a Entrevistada 1 esclarece que, ter como público prioritário essas 

famílias, não significa atender ou acompanhar todas elas, mas aquelas em que há ameaça de 

rompimento de vínculos, como previsto na formulação da política. 
Agora, há, o público foco da proteção básica para mim, que você tem 
obrigação de buscar... são algumas situações: no que toca à transferência de 
renda, para mim, são os descumprimentos, não todos, pelos motivos. Então, 
por exemplo, uma adolescente grávida, eu, se eu fosse um profissional e 
estivesse lá no CRAS, responsável pelo trabalho com família, eu iria atrás. 
Está faltando, pela segunda vez — primeira vez acho que não, primeira vez 
que isso aconteceu, acho que não, segunda vez, adolescente grávida, faltando 
a escola, eu iria. Por quê? Por conta das questões relacionais, não é porque 
ela está grávida, tá grávida é problema da saúde, ela vai fazer 
acompanhamento lá; é de risco, não é de risco, não é meu problema, de cá. 
Mas é uma situação: ela não está indo na escola, adolescente grávida, a gente 
sabe que, muitas vezes, muitos conflitos ocorrem e nessas viagens que eu fiz, 
eu fui em cinco municípios e uma situação foi uma adolescente grávida que 
ficou completamente abandonada pela família pelo... num local rural, lá, sem 
nada e tal, foi abandonada. Então, assim, essas rupturas, elas acontecem, 
então, isso é um sinal importante para a proteção básica de que tem que 
prevenir ou vai esperar, né? Então, são sinalizadores... não é pegar a lista de 
descumprimento, que é o que está acontecendo no Brasil, e sair atrás de todo 
mundo, mesmo porque há motivos não identificados. Os motivos não 
identificados, você tem que forçar a gestão a informar melhor: quem é 
responsável por isso, é a saúde e a educação? Então, que isso seja 
melhorado. Eu não vou ficar indo atrás de todo mundo que está com motivo 
não informado, não vou. Então, é o que está acontecendo: os profissionais 
estão fazendo isso, e estão fazendo individualmente, porque você chama, 
vem uma turma. O que eles estão descobrindo? Esse pessoal lá do rural. Eles 
estão descobrindo que a maior parte das famílias é porque tinha mudado. 
Agora você pensa no tempo gasto para a pessoa ir lá e descobrir um negócio 
que um cadastro não dá conta. Isso não é função de quem está aqui. Ou é 
função de um melhor cadastro, ou é função de quem está na escola, na saúde, 
exceto, claro, pode chegar casos, essa família aqui vai perder renda e tal, sei 
lá, tá na quarta repetição, sei lá eu, mas você tem que criar prioridades em 
função de uma lista. Para isso que existe vigilância, no meu ponto de vista. A 
vigilância seria isso, seria distribuir o que é da proteção básica e o que é da 
proteção especial, por motivo, não porque é, porque a pessoa descumpriu, 
porque o menino deixou de ir à escola, gente do céu, me poupe! Assim, o 
que eu acho, é que... eu acho que tem tudo a ver o protocolo de gestão 
integrada (Entrevistada 1). 

Essas considerações sobre o público prioritário do PAIF, isto é, famílias beneficiárias 

do PBF, traz implicações para a realização das ações do Serviço, sejam elas preventivas ou 

protetivas. Um desses corolários é o desafio para a implementação de ações coletivas no 

PAIF, visto que o fato de serem todos usuários do CRAS ou de serem todas mulheres não cria 

necessariamente uma identidade para constituição de pequenos grupos ou ações comunitárias. 

No discurso dos operadores da política, foi possível notar que o trabalho do técnico, de 

reconhecimento das demandas para atuação protetiva, preventiva e proativa, tem sido 
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sobrepujado pelas atividades do PBF, pois é grande o aparato técnico necessário ao seu 

funcionamento. Constatou-se, ainda, que os grupos com famílias são raros nos serviços e que 

é preciso estar atento para que a centralidade na família não se transforme em centralidade na 

mulher. Nas entrevistas realizadas, todos citaram exemplos de atividades com pequenos 

grupos de mulheres no PAIF. Além disso, nele se revelou que, na prática social, há disputas 

de poder que atravessam as ações realizadas no PAIF, o que nos leva a argumentar que é 

necessária ainda a construção de estratégias de articulação entre o PBF e o PAIF e, 

minimamente, o reconhecimento dos seus pontos de consenso e diferenças.  

Reconhecer no PAIF o contexto para a realização das ações coletivas implica trazer 

para o debate as circunstâncias sob as quais o grupo se constituiu e o reconhecimento dos 

fatos históricos, institucionais e culturais que tanto podem ser obstáculos para o alcance dos 

objetivos do serviço, quanto podem contribuir para sua realização. A dinâmica das ações 

coletivas, assim, é função não apenas da intervenção profissional, mas também das relações 

que se estabelecem no ambiente institucional do PAIF, que se configura como um campo de 

disputas não apenas políticas, mas também científicas. 
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7 TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO PAIF 
	  

Neste capítulo, vamos apresentar as ações coletivas como parte do trabalho social com 

famílias do PAIF, a partir de um contraponto entre o discurso normativo da política e o 

discurso dos operadores da política que participaram de sua formulação e implementação. A 

análise dos documentos nos permitiu compreender como as ações coletivas foram assumindo 

diferentes significados em sua própria formulação e nos revelou também como esse processo 

tem sido permeado por disputas científicas. A análise das entrevistas, por outro lado, nos fez 

ver a importância da participação dos trabalhadores e usuários no processo de produção de 

conhecimento acerca do trabalho social com famílias e a necessidade de articulação em rede 

para acesso aos direitos na operacionalização das ações do PAIF. Na polifonia entre a teoria e 

a prática, entre a concepção e a operacionalização, as ações coletivas do PAIF emergem como 

um trabalho desafiador.  

Segundo a Tipificação (2009b), as provisões do PAIF são organizadas em cinco 

dimensões: ambiente físico, recursos materiais, materiais socioeducativos, recursos humanos 

e trabalho social essencial ao serviço. O texto da Tipificação define assim o trabalho social 

essencial ao serviço: 
Trabalho social essencial ao serviço: acolhida; estudo social; visita 
domiciliar; orientação e encaminhamentos; grupos de famílias; 
acompanhamento familiar; atividades comunitárias; campanhas 
socioeducativas; informação; comunicação e defesa de direitos; promoção ao 
acesso à documentação pessoal; mobilização e fortalecimento de redes 
sociais de apoio; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; 
mobilização para a cidadania; conhecimento do território; cadastramento 
socioeconômico; elaboração de relatórios e/ou prontuários; notificação das 
ocorrências de situações de vulnerabilidade e risco social; busca ativa 
(BRASIL, 2009b). 
 

Esse documento, cuja principal finalidade é a padronização dos serviços, lista ações 

que podem ser realizadas no âmbito do PAIF, desde a ação pontual de promoção de acesso à 

documentação pessoal até aquela mais sistemática de acompanhamento familiar. Cita como 

ação o que também pode ser compreendido como objetivo: mobilização e fortalecimento de 

redes, desenvolvimento do convívio familiar e mobilização para a cidadania. A Tipificação, 

portanto, apenas identifica uma série de ações como trabalho essencial ao serviço.  

Já o Caderno II propõe um avanço ao descrever o trabalho social com famílias do 

PAIF, pois apresenta de forma mais pormenorizada o conceito de trabalho social com famílias 

e as ações que compõem esse trabalho, quais sejam: ações de acolhida; oficinas com famílias; 

ações comunitárias; ações particularizadas e encaminhamentos. O desenvolvimento do 
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trabalho social com famílias pode ocorrer por meio de dois processos distintos, mas 

complementares: o atendimento familiar e o acompanhamento familiar.  

Aqui destacaremos a definição do trabalho social com famílias tal como proposta por 

esse documento, para, posteriormente, procedermos à análise das ações coletivas que 

compõem esse trabalho no PAIF, especialmente na forma de ações de acolhida em grupo, 

oficinas com famílias e ações comunitárias.  

Nosso processo de trabalho teve como ponto de partida a análise do texto do Caderno 

II com a elaboração de uma síntese sobre as ações coletivas que compõem o trabalho social 

com famílias do PAIF. Ela foi organizada com marcadores verbais de modalidades 

normativas presentes na descrição das ações do serviço, que variam entre o que deve ser feito 

(obrigações) e o que é recomendável (sugestões). Essas diferentes modalidades normativas se 

referem tanto aos objetivos do serviço quanto à postura do profissional em serviço e as 

condições objetivas necessárias à implementação das ações. Essa síntese está disponível no 

APÊNDICE D. 

No texto de apresentação do Caderno II, o PAIF é descrito como pedra fundamental 

para a nova política de assistência social que vem sendo construída no Brasil. A metáfora da 

pedra fundamental dá a dimensão da relevância do serviço no contexto do SUAS e indica que 

estão nas ações desenvolvidas ali, a base para a construção de uma nova forma de prover 

serviços socioassistenciais. Está claramente expressa a intertextualidade com o contexto 

histórico da assistência social brasileira e a busca por novas práticas sociais: 
O PAIF é pedra fundamental e se caracteriza como eixo basilar para a 
“nova” política de assistência social que vem sendo construída no Brasil 
desde a publicação da PNAS em 2004, ou seja, como política pública, dever 
do Estado e direito de cidadania. Política que se propõe a superar a tradição 
histórica assistencialista, clientelista, segmentada, de modo a ultrapassar a 
lógica dos “favores ou afilhados” para alcançar o entendimento da prestação 
de serviços públicos no campo dos direitos socioassistenciais. Ao contrário, 
garante direitos aos cidadãos. Política que além de enfrentar riscos sociais, 
propõe-se a prevenir as situações de vulnerabilidade social (BRASIL, 2012c, 
p. 5). 
 

Frise-se que a publicação é dirigida explicitamente às equipes técnicas e aos gestores, 

como convite para repensar a atuação profissional de acordo com as normativas e diretrizes 

estabelecidas. 

Acredita-se que esta publicação possibilitará, às equipes técnicas e aos 
gestores da política, novas oportunidades de reflexão sobre o fazer 
profissional, sobre os objetivos e a estrutura do serviço, suas ações, formas 
de implementação e as metodologias existentes, pautando-se em conceitos e 
diretrizes estabelecidos nas normativas vigentes e pesquisas realizadas sobre 
os temas abordados (BRASIL, 2012c, p. 6). 
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O convite para repensar a atuação profissional ainda é ratificado nas páginas seguintes, 

na introdução: 

Assim, o que se pretende, mais que orientar, é inspirar reflexões sobre “o 
que se quer” e contribuir na materialização de ações que respondam ao “o 
que fazer e como fazer para chegar onde se quer” (BRASIL, 2012c, p. 8). 
 

Nesse sentido, o texto posiciona os profissionais da assistência sob uma perspectiva 

ativa e implicada com o processo de trabalho social com famílias, para o alcance dos 

resultados almejados. Parte do princípio de que é necessário construir um entendimento sobre 

o trabalho social com famílias entre técnicos e gestores, “de modo a possibilitar a 

compreensão do PAIF e, consequentemente, a execução de suas ações pautadas em diretrizes 

e objetivos estabelecidos, alcançando assim os resultados que dele se esperam” (BRASIL, 

2012c, p. 9). 

Surge como significado identificacional do trabalho social com famílias do PAIF o 

comprometimento e engajamento do trabalhador com a proposta do serviço. Na experiência 

de Belo Horizonte, no discurso dos operadores da política, a operacionalização da 

metodologia proposta para o PAIF foi marcada pelo concurso público. Na perspectiva do 

Entrevistado F, o concurso funcionou como uma interrupção do processo de trabalho coletivo 

entre os profissionais. 
Olha, eu... Porque na verdade, em Belo Horizonte, dois anos atrás, com a 
saída dos contratados e a entrada dos novos técnicos, teve uma interrupção. 
O NAF, ele começou a funcionar com técnicos contratados, terceirizados, 
transformou em CRAS. Então, até em 2012, 80% da Política de Assistência 
Social eram conduzida, executada por trabalhadores terceirizados. Com o 
Termo de Ajustamento de Conduta, esses técnicos foram demitidos e foi 
chamando o concurso. Poucos técnicos que eram contratados passaram no 
concurso. Então, esse know-how que já estava avançado, por exemplo, nos 
CRAS, as atividades coletivas, oficinas com famílias já tinha um know-how, 
já acontecia, inclusive, uma rede de trocas, de trocas de experiências com 
relação às atividades coletivas dos CRAS. É um trabalho no CRAS. Essa 
ideia da supervisão técnica, ela já tinha sido pensada anos atrás também. Em 
2011, 2012 teve uma rodada de... E era muito comum encontros dos 
trabalhadores dos CRAS discutirem o fazer... então essa metodologia do 
atendimento com famílias, principalmente as oficinas com famílias, ela tinha 
uma circularidade entre os trabalhadores: a experiência de um CRAS era 
levada para outros; oficineiros que trabalhavam no CRAS eram indicados 
para outros (Entrevistado F). 

Para a Entrevistada C, o perfil dos trabalhadores — de engajamento e 

comprometimento com a produção e implementação da política —mudou após o concurso 

público.  
Não é caridade mais, é direito. Nós estamos trabalhando com outra 
perspectiva. E nessa época, começo dos anos 2000, só trabalhava na 
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Assistência Social quem realmente tinha perfil. Porque, querendo ou não, o 
próprio processo de precarização do trabalho, que eram pessoas contratadas, 
os contratados eram selecionados dentro de um perfil, esse perfil era muito 
ideal, tipo uma militância daquele profissional que quer uma transformação, 
que tem um engajamento. Tirando as contratações de parentes... que tem. 
Não vou entrar nesse mérito. Porque eu fui contratada assim, o meu processo 
seletivo foi um processo seletivo mesmo e só entrava na Assistência Social 
quem realmente acreditava na política de assistência. Perfeito. E aí você tem 
um engajamento e um investimento pessoal dessas pessoas para com essa 
política, que nesse momento não tem muita diretriz, não tem muita clareza, 
não tem tanto elemento, aí você não tem tantos cursos de pós-graduação. [...] 
Acho que todo o trabalho que eles fizeram anteriormente, milhões de 
consultorias, todo aquele trabalho que tinha do Ministério chegar como 
diretriz, salta tudo de 2009 a 2012, só que aí você tem um profissional que 
não necessariamente veio nesse percurso, ele não entende o percurso político 
da Assistência. Ele chegou para trabalhar numa política, a partir de 2013, 
com um monte de coisa que está sendo testada e implantada, que tinha as 
suas contradições, que são contradições muito das entrelinhas de concepção 
de visão de mundo, de visão de proteção social, de função do Estado. Ele 
chegou para trabalhar sem necessariamente ter vindo com esse raciocínio 
sendo desenvolvido com ele ao longo [do tempo]. Ele é legitimamente hoje o 
trabalhador da Assistência Social. E aí eu falo, toda essa intencionalidade até 
de ruptura com o paradigma de tutela e caridade, de começar a avançar numa 
perspectiva de um paradigma ainda de direito, ainda que seja de uma forma 
mais frágil, mais assistida, aí usando o termo do Pedro Demo: “direito a ter 
direito, eu tenho direito”, para você conseguir chegar num paradigma, de 
fato, de garantias de direito, isso fica mais embolado. Porque esse novo 
trabalhador, ele não tem necessariamente essa clareza desse percurso. [...] 
Todos os militantes já passaram, tanto que a maioria já se aposentou. Você 
não tem mais. Passou todo mundo. Quem está aí é que vai consolidar o 
SUAS. E que SUAS é esse que vai ser consolidado? Qual é o trabalho social 
com a família que está sendo executado lá no CRAS? Como é que está a 
atividade coletiva lá na ponta mesmo, hoje? Quem é o profissional do SUAS 
hoje? É muito diferente do profissional que aprendeu a trabalhar no 
caderninho laranjado (Entrevistada C). 
 

Ela atribui um perfil militante aos profissionais “que aprenderam a trabalhar no 

caderninho laranjado”, diferente dos profissionais aprovados no concurso público de Belo 

Horizonte, em 2012. Mais do que uma diferença de perfil, o discurso dos operadores da 

política nos revelou que foi a forma — como os trabalhadores se organizaram para a produção 

coletiva e sistematização de suas “experimentações” nesse “caderno laranja” — e a 

articulação intersetorial existente com amplo apoio da gestão que permitiram a organização de 

ações coletivas que iam ao encontro das demandas das comunidades onde se localizavam os 

serviços em Belo Horizonte. Argumentamos que é a articulação da rede intersetorial e as 

metodologias participativas — a pesquisa-ação, como forma de planejamento e sistematização 

das ações, e a pedagogia problematizadora, como forma de compreender e problematizar as 

demandas no território — que impactaram significativamente o processo, isso não se restringe 

a um perfil profissional. Ao contrário, havia um conjunto de condições socioinstitucionais que 
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propiciaram a sistematização dos serviços, como propostos naquela ocasião. Dentre elas, cabe 

destacar a gestão participativa dos processos de trabalho na Secretaria Municipal Adjunta de 

Assistência social, em Belo Horizonte, conforme sugere o discurso dos operadores da política, 

em especial do Entrevistado F. 
A gente experimentava e trazia para a formulação. Aplicava aquela 
modalidade. Eu lembro das oficinas de reflexão, do Centro de Convivência. 
O negócio ainda continua, né? Nós aplicávamos ali e trazíamos para a 
reformulação da metodologia. Experimentava lá e trazia: “olha, vamos fazer 
convivência sem ter uma reflexão”. Não dá. Nós temos que ter uma reflexão 
dessa convivência também, aproveitar que as pessoas estão ali. Tem que ser 
rica essa convivência, ela não pode ser simplesmente... Bater um papo ali. E 
isso a gente trazia para a reformulação da metodologia. Então, de uma certa 
forma, funcionava esse [palavra incompreensível]..., esse lá na ponta, na 
prática, ver, experimentar, trazer, pensar, voltar. Isso era uma preocupação 
constante. Com essa mudança muito brusca, isso se perdeu. Porque também 
no nível central encontram pessoas novatas, técnicos, profissionais que não 
tinham a vivência até mesmo na Política de Assistência Social. Então foi 
uma interrupção que não fez bem. Falar isso é complicado né, mas não fez 
tão bem como poderia ter sido feito, se entra aos poucos. Essa tecnologia 
social, um vai passando para o outro. Então se perdeu. Agora é tentar correr 
atrás desse tempo perdido (Entrevistado F). 

 Para a Entrevistada D, o concurso público produziu uma quebra dos vínculos já 

existentes entre os usuários e os profissionais, o que impactou principalmente o 

desenvolvimento de atividades coletivas, que exige aproximação e implicação dos 

profissionais com o território e a construção de laços de confiança para participação. 
Eu acho que, na verdade, exige. Eu acho que são momentos. Assim, você 
estava no momento de implantação de uma política local nesse município, 
então essa lógica do envolvimento, da militância, eu acho que ela era muito 
mais presente do que ela é agora. Por mais, assim, de que a gente não tem 
dúvida da qualificação dos profissionais que chegam, muitos profissionais 
qualificados, muito bem informados sobre o sistema da assistência social, 
mas também eu acho que com dificuldade de lidar com territórios de 
vulnerabilidades. Eu acho que esse começar não está simples para essas 
equipes. Assim, os nossos equipamentos estão localizados em áreas de 
grande vulnerabilidade, áreas, às vezes, onde se tem a questão da doença 
urbana muito presente, do tráfico de drogas, então isso, até essas equipes 
irem conhecendo esses territórios, eu acho que a gente tem essa quebra 
mesmo. Você vinha de umas equipes, mesmo que você alterava, você 
alterava um profissional, alterava outro. O que aconteceu em 2012 é que a 
gente troca realmente toda a equipe. Não foi processual, você não teve um 
tempo aí de uma equipe passando o trabalho para o outro, então essa equipe 
chega e tem que conhecer esse território, tem que conhecer essas famílias. 

Pesquisadora: Tem que criar vínculo. 

Entrevistada D: Tem que criar vínculo com essas famílias. Então, eu acho 
que isso realmente traz um impacto. E qual que é o impacto principal que a 
gente percebe? É no trabalho coletivo. A gente dizia que... Assim, as 
famílias, às vezes elas iam na primeira atividade, às vezes você escutava, 
tinha isso enquanto coordenador, o dia que você ia iniciar uma atividade 
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coletiva, porque... Eu acho que é importante você marcar que atividade 
coletiva é ação principal do CRAS e que a gente valoriza aquele trabalho. E 
normalmente a gente fazia esse movimento para receber as famílias, para 
estar lá presente, para introduzir... Para dar boas-vindas, para dar a 
importância que a gente considerava da atividade coletiva, e escutava muito 
de famílias: “ah, não sei. Eu não sei se esse negócio de ficar encontrando 
com grupo é uma boa ideia. Mas a técnica, ela vem fazendo um trabalho 
tão... Ela me convidou, ela falou que é tão importante, então eu vim”. Por 
causa do vínculo que foi construído com aquele profissional. Depois disso, 
às vezes você escutava, na maioria das vezes, de dizer no final: “olha, foi 
bom você ter me convencido a vir, porque isso teve uma importância grande 
para mim”. Então eu acho que isso a gente está tendo que reconstruir. Mas 
eu acho que os técnicos dão importância a essa questão, têm apontado a 
dificuldade, a necessidade de capacitação. Este ano a gente priorizou, o ano 
passado a gente discutiu o PAIF no geral, a sua metodologia. Este ano a 
gente está trabalhando especificamente com atividade coletiva. Então eu 
acho que até tentando retomar um pouco essa lógica do que a gente já tinha 
construído aí meio que de expertise no trabalho coletivo dos territórios, no 
CRAS. Então retomando isso e a gente fica com expectativa de que as 
equipes vão abraçar isso e vão entender... (Entrevistada D). 
 

Portanto, para os operadores da política, tão importante quanto o reconhecimento dos 

referenciais teóricos metodológicos em que se fundamentam as ações coletivas, são as 

condições objetivas de trabalho (rede de serviços que permite, de fato, o acesso aos direitos) e 

a organização das equipes, de modo que possam participar ativamente do processo de 

produção e avaliação de seu próprio trabalho. Ou seja, a autonomia e a participação como 

valores fundamentais da política precisam dar sentido também às ações dos profissionais no 

cotidiano de trabalho.  

A Entrevistada C ainda reitera que o técnico é fundamental no processo de trabalho do 

PAIF, suas concepções de família, de trabalho social com famílias e de intervenção social irão 

dar o sentido e a direção do trabalho esperado para a política, mas pondera que monitorar esse 

processo é muito difícil. 
Antes eu reclamava muito que eles não conseguiam planejar, hoje já 
conseguem... tem ferramentas para ele planejar, só que ele não sabe manejar. 
Tirando o técnico que já tem habilidade natural. Por isso que eu falo, o 
atravessador, do que ele entende, na hora que ele executa a atividade, ele 
aparece e enviesa tudo. Então você pode falar que fez uma oficina linda, 
conforme aquela diretriz lá, mas o manejo da coordenação do grupo, ao 
invés de ampliar um direito, restringiu. Porque o que ele entende de família é 
uma concepção enviesada... Porque os técnicos que defendiam as famílias 
desestruturadas, a limpeza desse conceito, eles foram embora. Tem um 
monte aí que concorda e traz essa concepção para dentro do manejo, isso 
você não monitora, você não pega. Ao menos que tenha dentro do grupo e eu 
vejo o que o menino está fazendo. Haja perna para você fazer isso. E eu vejo 
ainda muito uma dificuldade que o profissional tem que é de ainda sair (um 
pouco menos, mas ainda tem) da operacionalidade de uma dinâmica de 
grupo para intenção dessa dinâmica. Então eu ainda vejo grupo sendo feito 
com base “ah, vou fazer a dinâmica do chapéu”, para depois pensar por que 
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faz a dinâmica do chapéu. E muito ainda essa pressão que existe por trazer 
atividades de geração de renda para dentro das atividades coletivas do PAIF. 
Acho que na ponta é um pouco isso que fica, o desafio para o grupo 
(Entrevistada C). 
 

Por sua vez, a Entrevistada G nota que a cumplicidade da equipe na realização das 

ações coletivas é um diferencial para a atuação, isto é, a equipe precisa se organizar de forma 

cooperativa para a realização do trabalho. 
Eu era a única psicóloga na unidade e três assistentes sociais. Então a gente 
tinha uma equipe bem bacana, empolgada com a questão da atividade 
coletiva. Então dá impressão, assim, que só eu, psicóloga, executava? Não. 
Isso faz uma diferença muito grande quando a equipe é cúmplice na tarefa. 
Então independente da minha formação e do meu gosto pela atividade 
coletiva, todos executavam a atividade coletiva. E na medida em que 
precisavam de mim, por exemplo, uma intervenção específica, mesmo não 
sendo uma atividade coletiva minha e que eu acabo executando, eu tinha 
uma participação. A gente sempre fazia os planejamentos em que todos os 
técnicos conheciam a atividade, conheciam a metodologia aplicada, e que na 
ausência do técnico de referência na atividade coletiva, qualquer um 
conseguia executar. Então isso era uma coisa também que era um diferencial 
(Entrevistada G), 
 

As dificuldades relacionadas ao acompanhamento e à avaliação do sentido ético 

político das ações dos profissionais no PAIF são difíceis, não apenas pelo aspecto 

discricionário do trabalho, mas também porque as práticas, com as quais a PNAS (2004) visa 

romper, estão fortemente enraizadas na cultura brasileira. Isso implica não só uma revisão de 

concepções da parte dos usuários, como também dos técnicos e gestores.  

Embora vários profissionais ressaltem a necessidade de um posicionamento ético 

político, de respeito aos direitos humanos e de cidadania e que vise à autonomia e à 

participação social para o alcance das finalidades da Política de Assistência Social, nossa 

análise revelou que existem contradições entre as normativas e as práticas sociais. 

Ainda que a participação seja um valor que deve orientar as práticas, há uma dimensão 

do trabalho coletivo, que o relaciona com o território, que foi pouco explorada pelo Caderno 

II, visto que havia poucas experiências registradas e sistematizadas sobre as ações coletivas 

nos territórios do PAIF. 

No discurso normativo da política, o significado representacional de autonomia na 

PNAS (2004), por exemplo, é muitas vezes restrito a uma dimensão material ou econômica. 

No discurso acadêmico, como revela a pesquisa de Macedo e Dimenstein (2009), a concepção 

de cuidado dos profissionais pode ser tomada como uma intervenção especializada que coloca 

o profissional numa posição de hierarquia e definidora de rotinas entendidas como as melhores 

para o outro, o que pode levar à promoção de ações tuteladoras, em detrimento das ações 
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promotoras de autonomia. Ou seja, embora o discurso normativo da política e o acadêmico 

apontem para o desenvolvimento da autonomia e da participação como o sentido ético político 

das ações coletivas, é preciso ainda investigar melhor como esses discursos são apropriados e 

implementados na prática social.  

Conforme sugere a Entrevistada C, o principal desafio para o desenvolvimento de 

ações coletivas do PAIF é o manejo complexo, normativo e teórico das condições objetivas de 

trabalho no serviço.  

Quando eu me vi desafiada a testar, até porque do ponto de vista teórico eu 
dominava, eu tive que tentar agregar isso tudo, as orientações com o 
arcabouço teórico, eu vi que tem um mundo de outros atravessadores que a 
gente não está considerando, e eu acho que a atividade coletiva, no caso, ela 
precisa considerar esses outros atravessadores. Para além dessa 
consideração, que ela faz muito rasa, “Ah, que a Assistência, ela trabalha 
sozinha”, não é desse nível que eu estou falando, mas de compreender de 
uma forma mais robusta como esses outros atravessadores aparecem e qual é 
o manejo que precisa ser feito quando isso entra no seu cenário... 

 Pesquisadora: E você está falando de atravessadores institucionais 
políticos? 

Entrevistada C: Tudo. Você ter o recurso para fazer, você ter o profissional 
para executar, a intenção político-partidária daquela prefeitura, não ter luz no 
CRAS, a cadeira está quebrada. Tudo. Da estrutura mesmo de uma política. 
Não tem dinheiro para executar, não tem dinheiro para comprar material, e 
aí, vai fazer o quê? Não vai fazer? De tudo que é essa concretude da Política 
de Assistência, de todas as políticas públicas com a intencionalidade do que 
é a ação coletiva, e como conseguir fazer a ponte da intencionalidade do que 
se propõe; da transformação dessas comunidades, a ampliação de cidadania, 
protagonismo e empoderamento, como fazer a ponte de tudo isso que é 
muito filosófico, para o ponto de vista de você realmente conseguir fazer 
isso com as famílias e com os territórios, transformando, de fato, a realidade 
social dessas famílias com esses territórios. E essa transformação, ela não 
tem a ver, só que “ah, a mulher está mais empoderada”, que faz muito essa 
associação, mas do ponto de vista de uma transformação real na qualidade de 
vida dela, de como ela se posiciona nesse mundo, de como ela se constrói do 
ponto de vista subjetivo em cidadão, de como esse cidadão interfere na 
construção subjetiva dela. Então eu acho que isso é que precisa ser feito para 
o trabalho do CRAS ser mais robusto, quer seja por meio do atendimento 
particularizado, quer seja por meio de uma oficina com famílias 
(Entrevistada C). 
 

O discurso acadêmico é pautado pelo posicionamento ético político, assim como o 

discurso normativo da PNAS (2004) e do Caderno II. Quer dizer, os valores que visam à maior 

autonomia e participação social estão presentes no discurso da política e no discurso 

acadêmico. No discurso dos operadores da política, a realização de práticas pautadas por esses 

valores encontra obstáculos que vão desde as condições socioinstitucionais (gestão 

participativa), passando pelas concepções culturais (dos técnicos e gestores), até a própria 
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formulação da política, que ainda restringe autonomia a um sentido financeiro, por exemplo. 

Ressalte-se ainda que não foram propostos instrumentos adequados de monitoramento e 

avaliação de ações coletivas que promovam a prevenção de situações de vulnerabilidade no 

PAIF. Assim, a tradução do discurso normativo para a prática profissional, a saber, uma 

atuação técnica reflexiva e propositiva, precisa lidar com uma série de desafios, dentre eles , a 

própria concepção de trabalho social com famílias. 

O conceito de trabalho social com famílias, expresso no Caderno II, reafirma que os 

procedimentos devem ser pautados em pressupostos éticos e também teóricos e operativos. 
Conjunto de procedimentos efetuados a partir de pressupostos éticos, 
conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo, com a finalidade de 
contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de 
intervenção na vida social de um conjunto de pessoas, unidas por laços 
consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade — que se constitui em um 
espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, 
com o objetivo de proteger seus direitos, apoiá-las no desempenho da sua 
função de proteção e socialização de seus membros, bem como assegurar o 
convívio familiar e comunitário, a partir do reconhecimento do papel do 
Estado na proteção às famílias e aos seus membros mais vulneráveis. Tal 
objetivo materializa-se a partir do desenvolvimento de ações de caráter 
“preventivo, protetivo e proativo”, reconhecendo as famílias e seus membros 
como sujeitos de direitos e tendo por foco as potencialidades e 
vulnerabilidades presentes no seu território de vivência (BRASIL, 2012c, p. 
12). 
 

No discurso normativo do Caderno II, ou seja, em sua formulação, o conceito de 

trabalho social com famílias é tomado como um trabalho técnico, fundamentado 

cientificamente, que tem como objetivo apoiar as famílias em sua função protetiva, 

assegurando o convívio familiar e comunitário. As ações ainda devem ter caráter de 

prevenção, proteção e proatividade.  

O trabalho social com famílias na prática social, contudo, tem sido alvo de grandes 

debates e dissensos, e o discurso acadêmico é convocado para marcar claramente a concepção 

desse trabalho associada a saberes profissionais, em contraposição a ações meramente de 

benevolência. Já nas discussões da CIT, no resumo executivo da 88a   da Reunião Ordinária, 

foi proposta a substituição do termo “trabalho essencial ao serviço” por “procedimentos 

técnicos operacionais essenciais ao serviço”, que não foi aceita na ocasião, mas foi absorvida, 

como é possível perceber, na conceituação citada anteriormente, pelas orientações técnicas 

sobre o trabalho social com famílias do PAIF. 

Está claramente manifesto no Caderno II que o trabalho social com famílias deve 

assumir como embasamento de sua prática, o conhecimento científico, o que tem um 

envolvimento direto com a identidade dos profissionais que atuam no serviço. Esse trabalho, 
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especificamente, requer “profissionais qualificados, aptos para compreender a realidade dada 

e construir conhecimento, com os quais questionam as estruturas sociais injustas, elaborando 

estratégias para modificá-las” (BRASIL, 2012c, p.13). Não se trata, pois, de uma identidade 

associada ao “consumo” de conhecimentos que deveriam vir prontos da academia, mas de 

uma identidade muito mais voltada para a “produção” de conhecimentos. Cabe ressaltar ainda 

uma nota de rodapé que a metodologia para a produção de conhecimento: 
Destaca-se como método importante na compreensão da realidade social o 
método dialético, que a partir de um processo crítico, visa captar o 
movimento histórico e suas inerentes contradições, desvelando a realidade 
pela constante interação entre o todo e as partes que a compõe. A dialética 
possibilita, por meio de uma atitude reflexiva, apreender a complexidade e a 
dinamicidade da realidade social na qual os profissionais do SUAS têm que 
atuar, exigindo destes uma postura reflexiva e crítica, bem como um 
processo de formação continuada (BRASIL, 2012c, p. 12). 

O Caderno II posiciona os profissionais como “produtores de conhecimento”, mas 

prescreve, normativamente, aspectos desejáveis de sua postura profissional e das ações que 

devem ser realizadas (obrigação) no serviço, sob a forma de orientações.  Não estão previstas, 

nem instituídas na prática social, contudo, as condições socioinstitucionais para a produção de 

conhecimento pelos próprios trabalhadores.  

No discurso dos operadores da política, há uma diversidade de experiências 

relacionada ao trabalho social com famílias, como veremos a seguir. O discurso normativo do 

Caderno II também expressa, como significado acional, a construção de entendimento sobre o 

trabalho social com famílias e a de conformidade sobre a atuação profissional no PAIF, 

buscando identificar o tipo de ação que deve ser realizada no serviço. 

A concepção de trabalho social com famílias mobiliza, portanto, conhecimentos 

teóricos metodológicos, mas também o posicionamento ético político dos profissionais. Tem 

caráter protetivo e, ao mesmo tempo, preventivo, requerendo uma visão de conjunto, ou seja, 

a articulação entre as ações previstas para o serviço e entre este e os outros do SUAS e da rede 

de proteção social. A materialização do trabalho social com famílias, conforme previsto no 

Caderno II, se dá por meio de um conjunto de ações, dentre elas as ações coletivas que 

constituem o objeto de estudo desta tese. 

Estas são as ações coletiva apresentadas no Caderno II:  
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QUADRO  5  
Ações do PAIF 

 
 FONTE: BRASIL, 2012c 
 

No discurso dos operadores da política, o significado representacional de trabalho 

social com famílias também é reafirmado como conjunto, no qual a participação é um valor 

tanto para os usuários, quanto para a equipe técnica.  

O discurso, como parte das práticas sociais, segundo Fairclough (2001), revela modos 

de agir, de representar e de ser. Resumindo, em sua formulação o trabalho social com famílias 

é um conjunto de ações que precisa ser produzido e problematizado pelos trabalhadores, 

autônomos e participativos desse processo. O Caderno II procurou sistematizar experiências 

já existentes, visando criar um consenso mínimo sobre as ações que devem ser realizadas no 

PAIF.  

Para a Entrevistada 1, que participou do processo de formulação da política e do 

Caderno II, o trabalho social com famílias é um conjunto que requer conhecimento e 

implicação do profissional com o território para o desenvolvimento das ações. 

Mas assim, ele é um conjunto... o trabalho social ele é um conjunto, né, 
ele não é só uma fragmentação... então, agora eu vou fazer isso aqui, 
agora eu vou fazer isso aqui... ele é um conjunto que ele vai desde o 
processo de conhecimento, de apropriação do território, de identificação 
e definição das melhores estratégias de abordagem das ações a serem 
desenvolvidas, que podem se combinar, podem ser só uma ou outra e tal. 
[...] Afinal de contas, esse trabalho social com famílias, ele deve, é, ser capaz 
de abranger que tipos de ações pra ele de fato fazer esse vínculo: indivíduo, 
família, social, o grupo, a comunidade o território e o mais amplo, que é a 
própria cidade. Como é que você faz é... então, essas ações foram pensadas 
assim, naquilo que vinha de acúmulo, daquilo que tínhamos visto da ida a 
campo e teve uma influência muito grande, o primeiro caderno lá, na parte 
das oficinas, de tudo que foi trazido como oficinas, né, o primeiro caderno, a 
primeira produção teve uma influência grande (Entrevistada 1, grifos 
nossos). 
 

A Entrevistada 3, que também participou do processo de formulação da política, 

reitera que o trabalho social com famílias implica um conjunto de ações desenvolvidas em 

determinado território. 
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Então eu sempre trabalhei com demandas pontuais relativas ao trabalho 
social com famílias, não o grande sistema do trabalho social com famílias, 
mas como que você acessa a família, o que que você tem que prestar atenção 
na visita domiciliar, como é que é essa entrevista com a família, como que 
você monta um acompanhamento, os grupos com famílias, como é que eles 
podem ser desenvolvidos, que articulação que eles podem ter dentro do 
território. E com grupos, grupos mesmo, a questão de trazer fundamentação 
e transformação para esse trabalho com grupos dentro do sistema. 
(Entrevistada 3, grifos nossos). 
 

No discurso dos operadores da política que implementaram o PAIF em Belo 

Horizonte, o uso do termo trabalho social com famílias foi pouco frequente. O significado 

representacional do trabalho social com família, na perspectiva do Entrevistado F, é a 

realização do objetivo do PAIF por meio de uma intervenção profissional que faz a mediação 

entre a família e a comunidade, ou entre as questões subjetivas (relativas à esfera privada) e as 

questões sociais (relativas à esfera pública): 
A mediação do sujeito, do indivíduo naquele grupo familiar; a mediação 
desse sujeito desse grupo de familiar nas relações comunitárias mais 
próximas do entorno, e desse indivíduo, desse grupo familiar aí na mediação 
com as relações mais amplas na sociedade.  Eu acho que esse é o lugar do 
trabalho social com famílias, que os teóricos colocam. Eu acho que essa é a 
estratégia, essas dimensões que nós temos que perceber. Eu acho que o 
serviço social, ele traz muita contribuição quando ele pega esse grupo 
familiar e trabalha nessas relações mais amplas, nessas relações 
comunitárias. Ele tem muito para contribuir nisso, mas ele precisa perceber 
que esse sujeito, ele tem que, primeiro, dar conta dele mesmo (Entrevistado 
F). 
 

O discurso dos operadores da política sobre a formulação do trabalho social com 

famílias revela a ideia de um conjunto de ações que promovem o atendimento e o 

acompanhamento de famílias, visando ao fortalecimento de vínculos entre os indivíduos, entre 

as próprias famílias e a comunidade no território, seja o território em torno do serviço, seja o 

espaço da cidade. 

O discurso dos operadores da política sobre a operacionalização do trabalho social 

com famílias revela que a articulação entre as ações coletivas e individuais no território do 

CRAS não necessariamente se efetivam como um conjunto, embora sejam reconhecidas como 

essenciais para o alcance dos objetivos do PAIF. Há uma contraposição entre as ações 

coletivas e individuais e, muito frequentemente, a atribuição de sentido à ação coletiva com 

um pequeno grupo para reflexão. 

Conforme apontado pelo Entrevistado A, psicólogo que atuou na implementação do 

PAIF em Belo Horizonte, a intervenção coletiva tem sido restrita aos atendimentos em grupo. 
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É necessário o desenvolvimento de uma formulação mais apropriada para a intervenção 

comunitária. 
Mas ainda fica, digamos assim, de certa forma, pontual: são vários grupos, 
grupos de reflexão, têm um início meio e fim, mas e algo que envolva a 
comunidade como um todo num projeto de longo prazo, que é a comunidade 
inteira? Por exemplo, um projeto que eu estudei, um relato dele: no Rio de 
Janeiro, numa comunidade, que girou em torno da questão da água, do 
saneamento. Porque era uma comunidade, uma favela, tinha as questões de 
higiene envolvidas e tal, todo o saneamento e o cuidado com a água. Tinha 
pequenas nascentes perto. Então foi um projeto que de certa forma se tornou 
sustentável porque aquilo foi incorporado dentro de uma cultura da 
comunidade. E junto desse trabalho que tinha a água como mote, foi sendo 
trabalhadas várias outras coisas, inclusive de geração de renda, de segurança, 
no sentido de que a comunidade se tornou mais coesa também, de filiação 
social, de identidade. Então um trabalho de desenvolvimento comunitário 
realmente a Assistência ainda não conseguiu chegar, chegar nem em termos 
de formulação de metodologia, e isso eu acho uma pena. E mais uma vez eu 
reporto isso, talvez a uma dificuldade de uma formação mesmo, os 
profissionais. Talvez isso seja mais foco da formação da psicologia social ou 
da sociologia, mas esses profissionais não são maioria na Assistência, talvez 
por isso ainda não se tenha essa visão de um trabalho de comunidade mais 
sustentável. E o que se vai até é uma metodologia de um trabalho de grupos 
com comunidades discutindo questões que eu considero pontuais ainda, na 
minha avaliação (Entrevistado A). 
 

A experiência da Entrevistada G, todavia, revela que há diversas possibilidades de 

articulação entre ações individuais e coletivas no trabalho social com famílias do PAIF. Ela é 

psicóloga e atuou como técnica do PAIF e, com o seu exemplo, demonstra como o trabalho 

social com famílias pode ser organizado em torno de um fenômeno do território: a 

discriminação de pessoas com deficiências. 
A atividade coletiva está em qualquer ação que você coletivizou a temática. 
Então, por exemplo, se eu estou falando de uma reunião comunitária para 
discutir um tema no território, é uma ação coletiva. E a atividade grupal seria 
uma coisa mais específica. Oficina de reflexão, por exemplo, já é uma 
atividade grupal. Você vai trabalhar processo grupal, entidade grupal, o 
grupo operativo dentro desse processo. Então a gente tentou fazer essa 
diferenciação... algumas coisas são mais gerais, com cunho mais 
informativo, e com informação e uma ideia mais de reflexão específico da 
temática e de grupo de famílias específicos. Deixa eu te falar dessa questão 
da deficiência que fica mais claro. No Independência, logo quando o CRAS 
chegou no Independência, uma das questões levantadas no território era o 
número de pessoas com deficiência que tinha no território. Então, a gente 
precisava trabalhar com esse fenômeno. Inicialmente, a gente montou um 
grupo de reflexão com as famílias das pessoas com deficiência para poder 
falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Aí vem uma fisioterapeuta 
que chama Maria [palavras incompreensíveis], que tem uma formação na 
área de inclusão de pessoa com deficiência, e ela começou a trabalhar 
temáticas com essas famílias que tinham a ver com a questão da inclusão: 
acessibilidade na escola, o acesso ao serviço público, uma série de coisas. E 
durante alguns anos trabalho nesse formato. E aí a gente percebeu que não 
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poderia, ao tratar da pessoa com deficiência, trabalhar só com famílias de 
pessoas com deficiência, aí a gente começou a inserir outros atores da 
comunidade dentro desse processo. Então deixou de ser um grupo de 
reflexão e passou a ser uma reunião comunitária, que a gente chamava os 
ACS’s, chamava as pessoas que são ligadas à igreja católica, os vicentinos, 
as pastorais de saúde, e fazia uma discussão sobre esse processo de inclusão. 
E, assim, não satisfeito com esse grupo, porque a gente precisava expandir 
isso para a comunidade, a gente fez uma proposta de ação para essa 
comunidade. Então seria uma oficina com essa ação. Esse grupo [palavras 
incompreensíveis]... grupal, que tinha famílias, tinha [palavras 
incompreensíveis]... Tirou um grupo menor e fez um projeto de intervenção 
na comunidade em relação à pessoa com deficiência. Aí a gente trabalhou 
com esse grupo menor, de pessoas que eram mais lideranças, que 
conseguiam fazer uma intervenção na comunidade, fizemos um processo de 
formação com elas, falamos sobre as deficiências, aí a gente chamou de 
Oficina de Reflexão porque tinha temas específicos que elas precisavam 
entender... a pessoa com deficiência auditiva, com deficiência visual, todo o 
processo de formação. Fizemos sete encontros para a formação. Depois dos 
sete encontros, a gente construiu junto com esse público um projeto de 
intervenção na comunidade, em que eles levantavam quais as possibilidades 
de intervenção que eles poderiam fazer. Então, assim, dentro desse grupo 
eles pensaram que eles poderiam ir na sala de espera da unidade de saúde e 
falar sobre inclusão de pessoa com deficiência, eles poderiam entrar no 
ônibus e dizer do respeito, do direito da pessoa com deficiência, de ir nas 
escolas trabalhar com inclusão das pessoas com deficiência nas escolas. 
Então teve uma ação da própria comunidade em relação à temática. E aí, 
num evento comunitário nós fizemos uma campanha de inclusão de pessoas 
com deficiência. Com recurso do PAIF, nós fizemos algumas canetas, escrito 
“INCLUSÃO E AÇÃO”, que era o nome do grupo que eles criaram, e eles 
iam abordando as pessoas durante o evento e dizendo da campanha que 
estavam fazendo. Essa campanha até hoje no Independência ela tem uma 
repercussão. Você vê que as pessoas que estavam no grupo, que participaram 
do grupo com essa ação, até hoje eles fazem a campanha. Eles andam com 
camiseta, eles abordam as pessoas na rua, se eles veem alguma coisa dentro 
do ônibus, eles fazem a intervenção sobre a inclusão da pessoa com 
deficiência. Assim, a partir de um fenômeno no território você consegue 
transitar com toda a metodologia de atividade coletiva no PAIF e tentar... A 
gente não tem, por exemplo, o resultado desse plano de ação da comunidade. 
Teve uma efetividade e não foi feita uma pesquisa depois, mas você vê que 
tem uma repercussão. E então a gente consegue transitar muito com essa 
modalidade utilizando [palavras incompreensíveis]... no território e com 
adesão. Aí você vê famílias de pessoas com deficiência super empolgadas e 
atuantes, o deficiente já não é mais escondido, ele já está no território, ele já 
participa de espaços públicos. Então é isso (Entrevistada G). 

O trabalho social com famílias no discurso normativo é um conjunto de ações 

pautadas pelos princípios de promoção da autonomia e participação social. São ações que se 

fundamentam em metodologias participativas que implicam o desenvolvimento da autonomia 

e a participação não só dos usuários como também dos profissionais em seu cotidiano de 

trabalho.  
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As ações coletivas são atravessadas pelas condições socioinstitucionais em que o 

serviço é implementado, pelas concepções culturais dos técnicos, usuários e gestores. Sua 

efetividade, como revelam o discurso dos operadores da política é maior quando há forte 

articulação entre o uso do território e as ações que compõem o trabalho social com família do 

PAIF. 

Nos itens seguintes analisaremos detidamente cada uma das ações coletivas do PAIF 

(acolhida, oficinas com famílias e ações comunitárias) sob a perspectiva explicitada no 

Caderno II, no discurso da política, para, em seguida, procedermos à apresentação dos 

desafios envolvidos na realização de ações coletivas do PAIF.  

7.1 Acolhida 
	  

A acolhida “consiste no processo inicial de escuta das necessidades e demandas 

trazidas pelas famílias, bem como de oferta de informações sobre as ações do Serviço, da rede 

socioassistencial, em especial do CRAS e demais políticas setoriais” (BRASIL, 2012c, p. 

17).Visa à compreensão dos múltiplos significados das demandas apresentadas pelas famílias; 

à identificação de como vulnerabilidades, recursos e potencialidades se relacionam e ganham 

significado no território; à coleta e registro de informações como entrevistas, análise 

socioeconômica, estudo social e preenchimento e atualização do prontuário da família. A 

acolhida refere-se ainda à coleta de informações sobre a vida familiar e comunitária e sobre o 

território, sendo importante considerar não só aspectos objetivos, mas também a subjetividade 

das famílias. Todas essas atividades descritas são apresentadas no texto do Caderno II como 

uma modalidade normativa de obrigação. Elas devem ser realizadas pelos profissionais que 

atuam no PAIF. Outras atividades, como as descritas a seguir, aparecem como sugestão:  
Sugere-se, ainda, que esse momento seja preparado de forma a ser uma 
experiência verdadeiramente acolhedora. Assim, a utilização de filmes, 
poesias, músicas, relato de histórias e percepções sobre o território e a vida 
coletiva ali construída, para a sensibilização das famílias; a oferta de lanche; 
e uma escuta livre de estereótipos são ferramentas essenciais para a criação 
de vínculos entre os usuários e o Serviço (BRASIL, 2012c, p. 22). 
 

Apesar de apresentadas como sugestões, no discurso dos operadores da política o 

relato de histórias e percepções sobre o território são essenciais para a criação de vínculos 

entre os usuários e o serviço, e a realização de ações coletivas. De acordo com a Entrevistada 

G, é preciso conhecer o território antes de propor ações coletivas. 

Como eu estava falando da questão da busca ativa, é assim: antes de você 
propor, você tem que conhecer o seu território, você tem que circular no 
território, entender quais são as demandas sociais daquele território, ouvir 
uma comissão local da Assistência Social, estar nos espaços coletivos. Eu até 
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brinquei com os técnicos, falei: Gente, a gente às vezes fica sentado na sala 
dentro do CRAS esperando que a demanda para a atividade coletiva 
chegue... A gente tem que ajudar. A gente tem que observar quais são os 
fenômenos culturais daquela comunidade, entender um pouco da história, 
utilizar dados, dados em relação à população mesmo: o número de famílias 
em situação de vulnerabilidade; número de famílias bolsistas. A gente tem 
que mergulhar nesses dados para que na hora que a gente leve isso para a 
comunidade, a gente não chegue com uma proposta pronta, mas faça uma 
escuta e consiga cruzar esses dados. Então era isso um pouco o que a gente 
fazia (Entrevistada G). 
 

A análise da demanda apresentada pelas famílias é um processo que se inicia na 

acolhida, mas está presente em todas as ações do PAIF, à medida que é a demanda que 

direciona a inserção das famílias no serviço e o que será com elas trabalhado em seu 

atendimento, acompanhamento ou encaminhamento. 

O significado representacional de demanda, todavia, pode ser associado tanto à ação 

de demandar quanto a uma perspectiva econômica do serviço. Como ato de demandar, está 

relacionada a ir em busca de, dirigir-se para, necessitar de. Quanto ao registro econômico, 

segundo o dicionário Aurélio, demanda significa: “quantidade de mercadoria ou serviço que 

um consumidor ou conjunto de consumidores deseja e está disposto a comprar, a um 

determinado preço; procura”.  

No plano econômico, a demanda envolve um bem almejado aqueles que o necessitam 

e o desejam. Aqui a noção de demanda está próxima da de encomenda: “a demanda é o que 

dirigimos àquele que se supõe possuir ou poder dispor do objeto que se deseja. [...] Ela 

designa um modo de relação que percorre todos os graus entre o reconhecimento da liberdade 

do outro e a procura de sua adesão voluntária até a dominação hierárquica ou autoritária” 

(LEVY, 2001, p. 22). Ela implica sempre e, subjacente, a relação de poder e dominação. No 

plano psicológico, ela é a expressão de uma falta, de um desejo, que só tem sentido em 

relação àquele ao qual se dirige e que só ele poderia satisfazer. As duas dimensões da 

demanda, seu registro econômico e psicológico, não existem separadamente; elas coexistem e 

interagem. 
No plano econômico, a demanda não requer nenhuma interpretação, ela é 
inteiramente explicitada pelo objeto ao qual se refere. No plano psicológico, 
ao contrário, a interpretação é sempre necessária, mesmo se nunca é segura. 
Nessa perspectiva, o que se chama análise da demanda deve ser 
compreendido como um processo contínuo (LEVY, 2001, p. 22). 

Ainda que possam ser atribuídos diferentes sentidos ao termo demanda no texto sobre 

acolhida, gostaríamos de ressaltar como ele aparece na definição de acolhida em grupo: 
 utiliza-se como estratégia a formação de pequenos grupos de acolhida para: 
a) repasse de informações gerais sobre o Serviço; b) escuta das demandas 
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gerais das famílias; c) compreensão dos impactos do território sobre tais 
demandas [...] ressalta-se que o compartilhamento de expectativas e 
demandas entre as famílias é o que contribui para não individualizar a 
problemática enfrentada pelas famílias, o que favorece a adesão às ações do 
PAIF, na medida em que terão melhor clareza entre o que procuram e o que 
é oferecido (BRASIL, 2012c, p. 21, grifos nossos). 
 

Nos trechos citados anteriormente, a demanda não se refere ao ato de demandar, de 

pedir, de dirigir-se apenas, mas também ao ato do profissional de escutar o que se pede. 

Especialmente na acolhida em grupo, a demanda pode ser relacionada a uma interpretação e 

elaboração pautadas numa compreensão psicossocial das questões, visto que a “não 

individualização das problemáticas apresentadas pelas famílias” se conecta diretamente à 

concepção de Kurt Lewin (1988) sobre o que une os grupos sociais: a interdependência dos 

destinos.  Ou seja, o que une um grupo, nessa perspectiva não são simplesmente os objetivos 

comuns entre os participantes e a homogeneidade entre eles, mas a posição social que ocupam 

e a forma como isso reflete em sua identidade social e na sua trajetória social. 

A Entrevistada G relata como a “escuta” das demandas no território, isto é, a análise 

da demanda é fundamental para a elaboração e proposição de ações coletivas que façam 

sentido para as famílias. 
Se eu não me engano, foi em 2014, a gente vinha pensando em atividade 
para jovem, eu não me lembro [palavras incompreensíveis]... mas logo no 
início do ano teve um conflito muito grande no território em relação à 
questão de tráfico, alguns assassinatos... então os jovens começaram a 
procurar o CRAS para a questão da empregabilidade. Aquela coisa, a mãe 
vai para o CRAS: “vê se arruma um curso para você sair dessa”. Então, 
assim, havia muitas demandas espontâneas com essa coisa do primeiro 
emprego, da inserção em curso de qualificação. E aí a gente falou: nós 
precisamos coletivizar essas demandas. Então, marcamos uma atividade, 
uma palestra sobre empregabilidade e, a partir dessa palestra, a gente viu de 
fato quem tinha o interesse de acessar o mercado de trabalho e fizemos uma 
oficina de uma semana falando sobre o perfil, falando sobre a entrevista. 
Assim, eu acho que o território do PAIF, ele precisa ser um território mais 
dinâmico mesmo, porque a demanda bate na sua porta e você tem que 
agarrar: Espera, agora eu tenho que coletivizar isso (Entrevistada G). 
 

Na oficina de intervenção psicossocial, o conceito de demanda está relacionado ao 

pedido de um sujeito ou de um grupo que indica suas dificuldades e espera vê-las resolvidas 

com um trabalho técnico. Ou pode ainda ser a oferta de um profissional que vai ao encontro 

das necessidades dos sujeitos (AFONSO, 2000; AFONSO & FADUL, 2015). 

A demanda, assim, precisa estar relacionada a uma situação de vulnerabilidade e/ou a 

um projeto de superação da exclusão social. No campo das políticas públicas, refere-se a uma 

necessidade da população para a qual será construída uma proposta de ação. A demanda não 
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se apresenta pronta e acabada, envolve um processo de análise da situação social articulada a 

um plano de ação que, como revelou o discurso dos operadores da política na experiência do 

município de Belo Horizonte, precisa ser construído coletivamente entre os profissionais e os 

usuários. É necessário o reconhecimento das diferentes dimensões dos problemas vivenciados 

pelas famílias e pessoas atendidas, bem como os variados referenciais sobre os quais é 

possível se apoiar para lidar com eles, sejam jurídicos e legais, ou culturais e subjetivo 

(AFONSO & FADUL, 2015). 

A análise da demanda implica sempre um processo de negociação, visto que muitas 

vezes a necessidade do trabalho com grupos pode ser apontada numa instância, relacionada à 

gestão do serviço e aos seus objetivos, e realizada em outra, no trato com os usuários. É 

preciso buscar compreender em que contexto o pedido foi feito, por quem, com qual 

finalidade, para lidar com quais problemáticas, enfim, pede-se o quê para quem? (AFONSO, 

2000). 

Lara Júnior e Ribeiro (2009) argumentam que a psicologia social comunitária e a 

psicanálise podem trazer contribuições significativas para a atuação profissional no campo 

social, especialmente com uma compreensão mais aprofundada do conceito de demanda. Em 

princípio, escutar uma demanda é diferente de atendê-la prontamente, o que, no social, 

significa compreender também as urgências subjetivas e sociais e não só as necessidades 

materiais que podem se apresentar de início. Nesse sentido, é fundamental conhecer a 

comunidade antes de começar a agir, bem como escutar as demandas buscando envolver os 

sujeitos nesse processo e escapar da lógica dual da vítima de um lado e do opressor de outro. 

Na experiência da Entrevistada G, como operadora da política, a análise da demanda 

implica necessariamente o deslocamento da equipe do PAIF para o território e um trabalho de 

desvelamento dos motivos que ensejam a procura do serviço, como também a mobilização do 

desejo de superação da exclusão social e de participação social. 
Quando a gente atende uma família do PAIF, ela vem sempre com uma 
demanda, para a Assistência é sempre uma demanda, e o que a gente às 
vezes tenta fazer, o técnico tenta fazer é responder essa demanda por 
encaminhamento. Isso não é PAIF. O que você precisa fazer, além de 
responder a demanda com encaminhamento, se é que ele necessita mesmo, é 
tentar entender que demanda é essa e despertar o desejo de mudança naquele 
sujeito. Então, quando a família chega no PAIF em busca de um 
atendimento, de um cadastro, de uma acolhida, precisa ser feita uma escuta 
não só da demanda que ela traz, porque por detrás de um desejo de uma 
cesta básica, de uma demanda de uma cesta básica, existe um outro desejo, 
que pode ser da inserção no mercado de trabalho, que pode ser uma 
dificuldade de lidar com os membros da família, com o próprio provedor. 
Então, eu acho que o PAIF, ele vem muito para poder desvendar essas 
demandas transformar em desejo, e é uma tarefa assim dificílima, porque aí 
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você vai trabalhar com o indivíduo, despertando esse desejo, mas também 
com um coletivo. Então, se você pensar naquelas famílias que estão ali em 
situação de vulnerabilidade, elas vão permanecer [nessa situação] pelo resto 
da vida? Não. Se a gente conseguir fazer uma mudança social, não. Se elas 
conseguirem ocupar os espaços que elas podem dizer dos direitos delas, que 
elas podem conhecer esses direitos, a gente consegue uma transformação. É 
a curto prazo? Jamais. É a longo prazo, é um trabalho meio de formiguinha. 
Mas se não houver um deslocamento da equipe do PAIF para o território 
onde ele atua, a gente não consegue fazer nada não (Entrevistada G).  
 

O caráter preventivo das ações do PAIF coloca para a acolhida e a escuta das 

demandas das famílias uma outra questão, a de que nem sempre as famílias que estão em 

situação de vulnerabilidade e risco vão até o serviço ou de que várias famílias com diversas 

questões, concernentes ou não ao PAIF, vão ao serviço. A Entrevistada G, por exemplo, 

indica a importância da organização e gestão do serviço para que o trabalho do técnico não 

seja restrito à demanda espontânea do PAIF. Assim como no discurso acadêmico, no discurso 

dos operadores da política aparece a necessidade de formação profissional para intervenção 

coletiva.  

Eu vejo muito os técnicos reclamando da grande demanda espontânea do 
PAIF. [...] Eles não têm tempo de criar, de construir atividade coletiva. 
Então tudo chega no PAIF, tudo é no PAIF. Sempre foi para o PAIF. Assim, 
tem uma questão de desorganização no processo de trabalho, que é um 
pouco do gestor e é um pouco dos técnicos também, e as dificuldades que eu 
vejo que os técnicos têm de coletivizar as demandas. Então tem muita 
demanda que chega no atendimento individualizado que ela pode ser 
trabalhada de forma coletiva. Então precisa ter essa escuta. À medida que vai 
escutando, você vai direcionando. Nem tudo é acompanhamento... 
(Entrevistada G). 
 

Embora seja necessária a formação profissional para o desenvolvimento de ações 

coletivas no PAIF, nossa análise indicou que a sua organização socioinstitucional na 

articulação com o PBF também é fundamental para o alcance dos objetivos do serviço. 

A Entrevistada 2 assinala que a organização dos processos de trabalho interfere na 

operacionalização das ações coletivas do PAIF, mas o que emerge no discurso dos operadores 

da política com mais frequência é, todavia, a falta de tempo para o trabalho com demandas 

que são coletivas. 
E a ideia dos CRAS, do PAIF trazer o processo de coletivização, de trabalhar 
demandas que são coletivas, de trabalhar problemas que são coletivos, de 
tentar fazer com que as pessoas de determinadas localidades, elas se 
reconheçam enquanto cidadãos de direitos e encontrem no CRAS um espaço 
de proteção social e de reivindicação social, ela é muito transformadora, mas 
é difícil de ser operacionalizada. É muito difícil de ser operacionalizado. Eu 
estive recentemente em Belo Horizonte fazendo processo de capacitação 
com os técnicos do CRAS, e é isso, as pessoas relatavam “eu não tenho 
tempo”. Eu não tenho tempo. Eu tenho oito minutos para atender cada 



185	  
	  

pessoa. É uma loucura se você quer pensar exatamente contra isso. Você 
realmente não dá conta (Entrevistada 2). 
 

Na implementação das ações do PAIF, portanto, o efetivo funcionamento da 

Vigilância Socioassistencial seria uma condição objetiva necessária à oferta do serviço. A 

Vigilância trata, dentre outras atividades, da produção, sistematização de informações, 

indicadores e índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social 

que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos da vida (crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos). A esse respeito, a Entrevistada 1 aponta os desafios na prática 

associados à inexistência da Vigilância Socioassistencial. 
Eu acho que, sem a vigilância, você, os profissionais estão abandonados a 
serem os super-homens e supermulheres do território. Ou seja, quem é que 
produz a informação para me ajudar a ter um olhar, ela também é produtora, 
porque, na hora que ela vai reconhecendo essas dinâmicas do território, ela 
também é produtora de informação e ela também interfere na vigilância, né? 
Mas esse tipo de informação, mais estratégica, para a busca ativa e para a 
atuação preventiva no território, eu não sei como, isso é exigir demais. 
Então, você tem um grupo de profissionais, talvez em Belo Horizonte nem 
tanto, porque você tem um sistema de informação, mas no Brasil afora tem 
um grupo de profissionais numa unidade que abre a porta e tem que ficar 
olhando: ah, ali tem a dona que tem isso... ali, tem aquela situação ali que 
teve aquilo... ah, ele veio me procurar, ele tem aquilo ali... mas você não 
enxerga o território e você não define o que é sua prioridade, você fica à 
mercê do que os cidadãos estão entendendo. Ela é uma unidade de 
referência, tem que atender aos cidadãos, fazer uma leitura do que, inserir 
isso no trabalho social com famílias, individuais, coletivos, nananã..., mas 
ela não é só isso; mas é isso que eu acho, essa virada que a unidade tem que 
fazer, né (Entrevistada 1). 
 

Dentre as condições objetivas para a oferta da acolhida, no texto, está explícita apenas 

a normativa de que o atendimento deve ser realizado numa sala que assegure o bem-estar das 

famílias e resguarde o sigilo. A Entrevistada B, contudo, ressalta que algumas condições 

objetivas devem ser garantidas para que o serviço prestado tenha qualidade e que esse é um 

grande desafio atualmente, principalmente nos municípios de pequeno porte. 
O Governo Federal, a SEDESE, as prefeituras, elas investem muito pouco na 
área da assistência social, e fazer serviço de qualidade com investimento tão 
pequeno é extremamente difícil, com profissionais todos contratados ainda. 
A gente não vê concursos. A gente já vê, mas poucos ainda. Com 
profissionais contratados, cargas horárias inadequadas, com a equipe menor 
do que a necessidade daquele município, com o espaço físico inadequado, 
que não comporta. Você precisa fazer visita domiciliar, mas não tem 
veículo... você tem veículo, mas não tem motorista... você tem veículo e 
motorista, mas não tem gasolina. E seu trabalho vai ficando minado. Ah, o 
principal instrumento de trabalho da área da assistência é o recurso humano! 
Concordo, mas ele precisa ser qualificado, ele precisa ter estrutura para 
trabalhar, ele precisa ter a mínima condição de trabalhar, porque nós estamos 
apagando incêndios, nós estamos, nos municípios pequenos, atendendo as 
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demandas da Média Complexidade. Então, a prevenção mesmo tem sido 
feita de forma precária. Eu penso que nós tivemos aí um avanço enorme 
nesses dez anos. Fizemos dez anos agora de SUAS. Esse acesso a 
profissionais de psicologia, de serviço social, às vezes de pedagogia ou de 
outras áreas, esse acesso a Serviço de Convivência, esses novos 
equipamentos dentro do município, penso que é um ganho. Essa mudança 
dessa lógica de não pensar só na pobreza material, mas de pensar na 
cidadania, de pensar com um olhar mais amplo, são ganhos imensos, mas os 
serviços estão muito “precarizados”. Eu fico pensando, comparado com a 
Educação, comparando com a Saúde, nós estamos ampliando a oferta, 
universalizando, mas com que qualidade?  Eu acho que a grande questão, 
para mim, hoje, é a qualidade. É o desafio, é a qualidade (Entrevistada B). 
 

Para que as responsabilidades sobre a efetividade do trabalho não recaiam apenas na 

atuação profissional da equipe técnica, é preciso tornar mais claras as condições mínimas para 

o desenvolvimento do trabalho social com famílias, até para que sua avaliação seja coerente 

com as condições possíveis. Ou melhor, é preciso identificar, entre outros aspectos, se a 

Vigilância Socioassistencial está em pleno funcionamento, se há espaço e tempo para o 

desenvolvimento do trabalho em equipe, planejamento das ações, técnicos suficientes, salas 

adequadas etc. 

O texto do Caderno II privilegia, todavia, qual deve ser a postura do profissional: em 

atitudes simples como: “ele deve se apresentar, chamar o usuário pelo nome e prestar as 

informações requeridas”; e em atitudes complexas como “deve expressar o dever do Estado 

em proteger e garantir o acesso das famílias aos serviços”. O profissional deve ainda 

responsabilizar-se pela resposta às demandas e vulnerabilidades apresentadas pela família 

usuária, buscando, dessa forma, ampliar o caráter protetivo do trabalho realizado. A postura 

do profissional também deve ser de respeito à privacidade das famílias e à sua autonomia 

quanto à disponibilidade para interagir com o grupo e ou responder perguntas, assim como 

participar das demais ações do PAIF. No entanto, a equipe tem a prerrogativa de acionar os 

órgãos de defesa dos direitos sempre que entender que estes estão sendo violados na esfera 

doméstica. 

A descrição da postura profissional, como modalidade normativa relacionada ao 

“dever ser”, à obrigação, associa o cuidado com o usuário a uma forma de intervenção 

especializada — diferente, por exemplo, do sentido de cuidado discutido por Macedo e 

Dimenstein (2009) — como práticas que se apoiam no exercício da reflexão e da postura 

acolhedora produzida por um exercício ético político próprio do encontro equipe, serviço e 

comunidade.  
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Essa orientação, porém, na experiência da Entrevistada C, se traduz numa série de 

procedimentos operacionais que encobrem o sentido ético político que a ação coletiva deveria 

assumir no contexto da política de assistência. 
O Caderno de Orientação [Caderno II], ele coloca exemplos de temas que 
devem ser trabalhados. Aquilo ali, o técnico lê aqui e fala: “Opa, são só esses 
quinze aqui que eu vou trabalhar. Dentro desses é que eu vou me virar”. São 
temáticas boas e tudo, mas é muito operacional. Eu acho que o grande debate 
é... porque a estratégia coletiva, ela pode ser usada no CRAS, e não como 
usar, do manejo com o grupo dentro do CRAS. Eu vejo que se mistura 
muito. O manejo de grupo é uma coisa, eu trabalho certas competências, e 
entender a intencionalidade da ação coletiva pegando o conceito de ação 
coletiva mesmo é diferente: porque aí você vai “transversalizar” com outros 
conceitos, de conseguir identificar os fenômenos do território. Aí você 
precisa de outros elementos... que não é simplesmente o papel de 
coordenação que tem o grupo, quantos encontros tem o grupo, de enquadre 
de grupo. Porque eu vejo que a discussão fica muito nisso (Entrevistada C). 
 

No discurso dos operadores da política, as ações coletivas despontam como uma 

estratégia complexa de atuação, que requer condições objetivas para sua realização e uma 

concepção mais ampla do atendimento de usuários em grupo para reflexão sobre 

determinados temas. Para a Entrevistada 2, que participou do processo de produção do 

Caderno II, uma das condições objetivas necessárias é a indicação de profissional 

devidamente capacitado para atuar no PAIF, especialmente no momento de acolhida. 

Então o processo de acolhida, quando ele não é feito por um profissional 
treinado para isso, você pode estar ali fechando portas. Eu entendo 
dificuldade de contratação de pessoal, o tamanho da demanda etc., mas aí eu 
não vou, então, simplificar e falar: o técnico de nível médio atende. É claro, 
tem as suas reclamações recorrentes, mas reiteradamente a gente teve o 
cuidado de colocar nos cadernos que são orientações, não vai pegar aquele 
caderno e vai falar que tem que ser implementado, ninguém vai sofrer 
sanção caso não tenha sido implementado. A gente costumava fazer a 
seguinte metáfora, de que o PAIF é um lençol, o PAIF, não, o SUAS em 
geral, ele é um lençol que ele se amolda a partir da realidade local 
estabelecida, claro, a partir de diretrizes e princípios que tem que ser 
seguidos, respeitando a diversidade, a rede, como que as coisas se 
configuram em determinados lugares. Mas eu acho que algumas coisas são 
importantes, não abrir mão, mas claro que não fecha. Eu acho complicado, 
por exemplo, você pensar um equipamento onde agentes sociais são os 
responsáveis por falar quem entra e quem sai. Que treinamento eles têm para 
fazer isso? E que situação de exposição se coloca um usuário quando ele fica 
ali na recepção expondo a situação dele, o agente de nível médio? E umas 
cenas assim surreais, Flávia. Eu sou Supervisora de Estágio no Serviço 
Social e a minha área de concentração é a Assistência, então eu vou muito 
nos CRAS aqui em Brasília, e tem umas coisas assim, de estar na recepção, 
eu fico na recepção esperando para ser atendida, aí chega um agente social 
na portinha e fala assim: “Quem é aqui que o telhado caiu?”. Gente, o que 
que é isso? “Ah, sou eu!”. Que absurdo. Imagina você estar na recepção de 
um médico e chega alguém e fala: “Quem está com corrimento?”. Grave 
exposição. E isso aí as pessoas não fazem por mal, é porque elas não têm 
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formação para isso. Não dá para você exigir conduta ética, sensibilizar em 
curso de uma semana, duas semanas tal qual essas pessoas fazem. Não dá. É 
muito difícil. Mas eu acho que a gente já está evoluindo. Pelo menos hoje a 
gente já tem equipamentos que são públicos, que têm que ser públicos, que 
têm de ofertar tais serviços, que têm uma equipe de referência.  A gente vai 
avançando (Entrevistada 2). 

 

 O que é possível alcançar com a acolhida, a partir do que deve ser feito, ou seja, pelas 

orientações normativas do Caderno II, é essencialmente a identificação da necessidade de 

acompanhamento, atendimento, encaminhamento e direcionamento da família de acordo com 

suas necessidades. As expectativas com relação à atividade de acolhida são apresentadas ao 

longo do texto como destacamos abaixo: 

• favorecimento da reflexão sobre a relação da família com o território, suas redes de 

apoio, acesso a serviços, potenciais comunitários e dos membros pertencentes a esse 

grupo; 

• compreensão da realidade vivenciada pelas famílias. 

• afirmação da assistência social como direito de cidadania e dever do Estado; 

• articulação com outras ações, especialmente na acolhida em grupo, para que sejam 

levantados temas para oficinas e para ações comunitárias; 

• acolhida em grupo em que sejam compartilhadas expectativas e demandas entre as 

famílias o que contribui para não individualizar a problemática enfrentada pelas 

famílias, o que favorece a adesão às ações do PAIF, à medida que terão melhor clareza 

entre o que procuram e o que é oferecido; 

• compartilhamento e identificação de demandas comuns, sensibilizando as famílias 

para a importância do protagonismo e da participação social visando alcançar seus 

direitos. 

Pode-se apreender, com o que se espera das atividades de acolhida, que seu 

significado representacional está relacionado a uma abordagem psicossocial da demanda dos 

usuários, à medida que as ações visam a informar, formar e transformar as representações e 

práticas das famílias e, sob essa ótica, abrangem uma compreensão subjetiva do que surge 

como questão para o grupo ou para a comunidade. Há, também, um componente 

socioeducativo, particularmente inspirado em Paulo Freire, que propõe a discussão de temas 

relevantes para os usuários do serviço naquele território, com vistas à maior autonomia, 

participação social e exercício da cidadania. As condições objetivas concernentes à clareza 

quanto à articulação PBF/PAIF, ao funcionamento da Vigilância Socioinstitucional, à 

formação adequada dos profissionais, isto é, à organização e gestão dos processos de trabalho 
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são fundamentais para que as ações de acolhida componham o conjunto que é o trabalho 

social com famílias. 

Espera-se que sejam complementares as acolhidas particularizadas e em grupo e que 

haja articulação da acolhida com outras ações, inclusive contribuindo para o levantamento de 

temas para as oficinas e ações comunitárias. Não há, contudo, orientações expressas sobre 

essa articulação. Esse é um aspecto que precisa ser investigado por outras pesquisas. 

Embora a noção de demanda no contexto das ações de acolhida esteja relacionada a 

uma abordagem psicossocial dos grupos e comunidades, o termo psicossocial não é 

mencionado explicitamente. Ainda que sejam apresentadas como sugestões de orientação 

metodológica as abordagens da pedagogia da problematização e da pesquisa-ação no capítulo 

5 do Caderno II, cabe ressaltar que não é feita nenhuma citação ou conceituação das ações 

coletivas do PAIF no capítulo 2. O texto traz algumas notas de rodapé explicativas e faz 

referência, também nas mesmas notas, a documentos produzidos pelo MDS. A única exceção 

é a citação do livro Sociologia, de Anthony Giddens. Observa-se, ainda, que, ao apresentar a 

pedagogia problematizadora, faz referência às obras de Paulo Freire, mas não menciona que a 

pesquisa-ação foi proposta inicialmente pelo psicólogo Kurt Lewin. É digno de nota também 

que o texto menciona, em seu capítulo 3, de orientações sobre o acompanhamento familiar em 

grupo, perspectivas teóricas explicitamente relacionadas à psicoterapia. Essas marcas 

revelam, apesar dos esforços para o apagamento de qualquer abordagem “psi”, ou seja, ainda 

que haja uma opção política pela supressão de tudo aquilo que se refira ao psíquico no texto 

da política, que há, é inegável, uma dimensão subjetiva nas ações coletivas que precisa ser 

debatida e investigada na prática social.  

O momento de acolhida não pode prescindir da escuta das particularidades não só das 

famílias, mas das famílias em seu contexto, a saber, no território que habitam, conforme 

indica a Entrevistada G em seu relato sobre o processo de escuta das demandas da 

comunidade para a implementação do PAIF em Belo Horizonte. 

Então as técnicas, na época, elas visitaram as famílias da área piloto e 
convidaram as mulheres, que é um público que a gente atende mais no PAIF, 
convidaram elas para um chá, e nesse chá foi uma oportunidade de a gente 
conhecer a comunidade, entender qual que eram as demandas da 
comunidade e propor o trabalho junto com as mulheres. E aí, para a gente ter 
o marco inicial, foi proposto para elas que a gente construísse uma colcha de 
retalhos e que elas colocassem quais que eram as demandas delas no 
território em relação à assistência social, pensando no protagonismo da 
mulher e nos direitos. E na Política Nacional eles citaram esse trabalho, aqui 
de Belo Horizonte (Entrevistada G). 
 



190	  
	  

As condições de produção da assistência social no Brasil revelam que há desafios 

ligados à identificação do trabalho do psicólogo com o atendimento psicoterápico, mas 

também outros relacionados à cultura do assistencialismo e à cultura brasileira da cordialidade. 

Mesmo que nem toda psicologia seja individual e nem toda prática psicológica se resuma ao 

atendimento psicoterápico, essa é a ordem do discurso frequentemente evocada sobre o 

trabalho do psicólogo. Vejamos o relato da Entrevistada B. 
Tinha época que eu era a única psicóloga do município. Às vezes os outros 
tinham sido demitidos, estavam de férias, e chegava a demanda para a 
psicoterapia, chegava o pessoal da Saúde implorando para que você ajudasse 
a atender, e muitas vezes eu atendia. Hoje ainda eu vejo, por exemplo, o 
Conselho Tutelar encaminha inúmeras famílias, e nesse caso a gente precisa 
dar uma atenção individualizada: famílias onde há maus-tratos, onde há 
violência doméstica, onde há abuso. Porque eu trabalho em municípios que 
não tem a Proteção Especial, então eu acabo tendo que atender os casos da 
Média Complexidade. E trabalhar no individual é mais confortável.  Por 
exemplo, trabalhar com uma Associação de Artesãos dá pano para manga, 
porque eles brigam, eles discutem, eles se desentendem, você fala uma coisa 
e eles entendem outra. É grupo, é conflito. E eu vejo que as pessoas não têm 
a prática de conseguir botar o conflito na mesa, conversar sobre o conflito. É 
preferível: “eu paro de vir, aí resolve”. Se a Fulana me falar uma coisa que 
eu não gostei, que eu fique extremamente sentida, e eu vou embora e não 
volto nunca mais. É muito mais fácil para mim do que eu chegar e: Flávia, 
eu não gostei. Dá para a gente conversar? Dá para a gente rever? Então eu 
vejo que trabalhar com grupo traz todos esses desafios (Entrevistada B). 
 

As orientações do Caderno II demarcam a relevância do território e da identificação 

das vulnerabilidades e riscos ali vivenciados para o desenvolvimento de ações de acolhida e 

de todas as ações coletivas, mas, o discurso dos operadores da política revela que, é o trabalho 

de análise da demanda dos técnicos no território que dá sentido a elas e as traduzem ou não 

em possibilidades de ação com sentido ético político transformador, como práticas de 

promoção de direitos. Essas práticas podem assumir sentidos diversos, desde uma prática 

psicologizante, até uma prática emancipatória, a partir de suas correlações com o contexto 

socioinstitucional, com o território e a própria formação do profissional. Embora o discurso 

do documento vise à exclusão de tudo o que se refere ao psíquico, o significado 

representacional de demanda pode ser associado a uma concepção psicossocial. Conforme 

Afonso e Fadul (2015), a análise da demanda na oficina de intervenção psicossocial está 

ligada à escuta qualificada da demanda do grupo e articulação desta com a demanda social. 

Esses fatores dinâmicos da intervenção psicossocial, por sua vez, se articulam com elementos 

transversais da PNAS (2004): o diagnóstico e planejamento local com a participação dos 

usuários e articulação de necessidades e demandas identificadas no território.  
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Em síntese, no discurso dos operadores da política, são imprescindíveis para as ações 

de acolhida em grupo, a análise da demanda, a “apropriação do território” e também a 

organização e gestão dos processos de trabalho, de modo que garantam minimamente a 

quantidade adequada de técnicos, tempo e espaço para sistematização e avaliação das 

experiências e funcionamento da Vigilância Socioassistencial, dentre outros. 

7.2 Oficinas com famílias 
	  

As oficinas com famílias “consistem na realização de encontros previamente 

organizados, com objetivos de curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias, 

por meio de seus responsáveis ou de outros representantes, sob condução de técnicos de nível 

superior do CRAS” (BRASIL, 2012c, p. 23). 

Na definição proposta no Caderno II, há a identificação de que não são 

necessariamente as famílias, em seu conjunto, que constituirão os grupos, mas seus 

responsáveis ou outros representantes. Essa já é uma inflexão discursiva para lidar com os 

impasses relacionados à participação das famílias nas ações coletivas, das quais, com maior 

frequência, participam adolescentes, idosos e mulheres.  

Constituem objetivos das oficinas com famílias a discussão e a reflexão sobre 

situações vivenciadas e interesses comuns, que dizem respeito à reprodução social da família, 

ao fortalecimento de sua função protetiva, ao acesso a direitos e às vulnerabilidades do 

território que impactam no convívio familiar e comunitário (BRASIL, 2012c, p. 24). 

A intenção ou finalidade das oficinas com famílias está relacionada principalmente ao 

fomento da interação e comunicação no grupo:  
• Fomentar vivências que questionem padrões estabelecidos e estruturas 

desiguais estimulando o desenvolvimento de autoestima positiva dos 
membros das famílias; 

• Estimular a socialização e a discussão de projetos de vida, a partir de 
potencialidades coletivamente identificadas; 

• Possibilitar a discussão sobre as situações vivenciadas pelas famílias e as 
diferentes formas de lidar com tais situações, por meio da reflexão sobre os 
direitos, os papéis desempenhados e os interesses dos membros das famílias; 

• Propiciar a melhoria da comunicação e fomentar a cooperação entre os 
membros das famílias; 

• Romper com preconceitos, estereótipos e formas violentas de interação e 
repensar os papéis sociais no âmbito da família. 

• Estimular a identificação das vulnerabilidades e recursos do território e seus 
impactos na vida das famílias, promovendo a reflexão sobre a realidade 
vivenciada, o fortalecimento das redes sociais de apoio, a identificação das 
articulações intersetoriais necessárias e a mobilização para a potencialização 
da rede de proteção social do território; 

• Promover espaços de vivência que contribuam para a autocompreensão, 
ou seja, que possibilitem aos membros das famílias apreenderem-se como 
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resultado das interações entre os contextos familiar, comunitário, econômico, 
cultural, ambiental entre outros nos quais estão inseridos, assumindo-se 
como sujeitos capazes de realizar mudanças, pois “quanto mais sabemos por 
que agimos como agimos (...) provavelmente seremos mais capazes de 
influenciar nossos próprios futuros”; 

• Proporcionar o compartilhamento de experiências, o desenvolvimento 
das habilidades de negociação e mobilização, com vistas ao exercício do 
protagonismo e autonomia; 

• Fomentar a reflexão sobre a importância e os meios de participação 
social, inclusive por meio do estímulo à participação nas atividades de 
planejamento do PAIF, bem como em espaços públicos de consulta popular 
e/ou deliberativos (comitês, conselhos, associações) para a garantia dos 
direitos e o exercício da cidadania (BRASIL, 2012c, pp. 25-26, grifos 
nossos). 

Espera-se, pois, com o fomento a processos de comunicação e interação, suscitar 

reflexões sobre temas de interesse das famílias, vulnerabilidades e riscos ou potencialidades 

identificadas no território, contribuindo para o alcance de aquisições, em especial o 

fortalecimento dos laços comunitários, o acesso a direitos, o protagonismo, a participação 

social e a prevenção a riscos. A oficina com famílias, assim, não visa à reunião de diversos 

responsáveis pelas famílias para que reflitam sobre seus problemas particulares. A orientação 

é para que, partindo da discussão sobre vulnerabilidades e potencialidades identificadas, os 

processos de comunicação e interação auxiliem na construção de vínculos, acesso a direitos e 

participação social.  

Essa perspectiva do discurso normativo da política se revela também na opinião do 

Entrevistado F, que ressalta a relevância das relações e experiências vividas no território no 

desenvolvimento de oficinas com famílias. 
Eu acho necessário as pessoas, as famílias se encontrar, discutir, encontrar 
com os seus iguais, perceber o outro, as mesmas dificuldades que ele tem, no 
outro também. A relação com os filhos, filhos adolescentes, a relação com o 
território, como que esse território se estabelece, como que é vivida a 
vida nesses territórios. Têm muito em comum, mas têm também muitas 
possibilidades, a potencialidade é muito grande, e trazer essa vida 
comunitária para dentro do serviço, o serviço entrar nessa vivência 
comunitária, principalmente a Assistência Social (Entrevistado F, grifos 
nossos). 
 

A “leitura do território” é fundamental para que as oficinas com famílias, como sugere 

a Entrevistada G, não se estabeleça como uma série de ações coletivas pontuais. O trabalho 

social com famílias, como um conjunto de ações individuais e coletivas, ganha o sentido 

proposto no discurso normativo da política, quando envolve, na prática social, o 

reconhecimento do território como espaço de existência e coexistência, no qual há 
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possibilidades de comunicação de trocas e de construção política, igualmente como Santos 

(2005) conceitua. 
É que as pessoas tendem a criar um tema de uma oficina, aí a oficina 
começa, desenvolve, termina e não se fala mais nisso. Então, a partir do 
momento que você faz a leitura do território, que você tem consciente 
que aquilo ali é um fenômeno daquele território e que você precisa 
trabalhar de várias formas utilizando aquela temática, [palavras 
incompreensíveis]... mas você consegue fazer um trabalho contínuo, às 
vezes durante um ano ou dois anos, e aí você empodera o território, a 
comunidade em relação àquela temática. Acho que essa é uma grande 
proposta para o PAIF. Se eu estou falando de violência doméstica, eu tenho 
várias possibilidades de falar de violência doméstica, não só com oficina de 
reflexão. Eu tenho que transitar, eu tenho que identificar, eu tenho que 
formar um grupo de mulheres, uma associação de mulheres e por aí vai 
(Entrevistada G, grifos nossos). 
 

Ainda segundo essa Entrevistada, a demanda para as oficinas com famílias se 

constituem pela articulação entre demandas do acompanhamento particularizado e a escuta 

ativa das demandas do território. Como já citado anteriormente, Afonso e Fadul (2015) 

correlacionam os fatores dinâmicos do processo grupal aos elementos transversais das 

políticas públicas, em especial o diagnóstico territorial. 

Claro que hoje em dia a gente tem dados muito mais certos em relação à 
comunidade, tem dados do IBGE, de levantamentos que a própria 
Assistência Social traz para a gente, mas quando a gente não tinha nenhum 
banco de dados o que a gente fazia para lembrar o pretendido era ter um 
caderninho na sala de atendimento, e na medida em que você atendia a 
família e ela ia contando as suas demandas, a gente ia meio encaixando elas 
na proposta de atividade coletiva. Se chega uma mulher com demanda em 
relação à violência doméstica, eu faço a escuta, eu faço os encaminhamentos 
precisos para o atendimento familiar, mas é um potencial, uma discussão em 
relação a direito. Então, se ela chega com uma demanda em relação ao 
adolescente que está com problema na escola e outras coisas, já é uma 
temática que eu preciso apontar para a minha atividade coletiva. Então a 
gente usava um caderninho bem [palavra incompreensível]... mesmo, ia 
colocando: “nessa temática a pessoa pode ser chamada”. E, além disso, o que 
a gente percebe é que quando a família chega no CRAS muito vulnerável, 
ela não está muito pronta para ir para uma atividade de reflexão. Então, à 
medida que eu vou atendendo, que eu vou acompanhando, inserindo ela no 
acompanhamento particularizado, eu já vou trabalhando a inserção dela 
numa atividade coletiva. Quando eu vejo que ela já conseguiu elaborar 
algumas demandas, já conseguiu [palavra incompreensível]... eu posso 
atender as demandas dela de forma coletiva. E, por exemplo, uma atividade 
coletiva com ênfase na reflexão seria uma ótima proposta para essa família. 
Porque o que a gente tem que fazer é explicar às famílias em relação a sua 
questão e mostrar para elas que a comunidade em que elas vivem também 
tem essas questões. Então, acho que o diferencial é essa escuta, sabe, essa 
escuta ativa, essa percepção com relação à demanda do território. Não estou 
dizendo que todas as atividades coletivas foram satisfatórias, mas quando a 
gente conseguia fazer a escuta da comunidade e propor que a comunidade 
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fale o que gostaria de ouvir ou de refletir, a gente tinha um sucesso muito 
grande (Entrevistada G). 
 

 Embora as oficinas possam ter três enfoques (reflexão, convivência e ação), é a 

dimensão da reflexão do trabalho com as oficinas com famílias que é enfatizada no discurso 

normativo do Caderno II. A ênfase na reflexão é apresentada com o foco no desenvolvimento 

da capacidade das famílias em sistematizar e refletir sobre uma dada questão, que diz respeito 

à experiência vivenciada. Ou ainda no desenvolvimento de capacidades relacionadas ao 

diálogo e ao convívio com as diferenças; problematização sobre as incidências de risco e 

vulnerabilidade no território; participação; comunicação; negociação; tomada de decisões. 

Espera-se que as oficinas propiciem a “problematização e reflexão crítica das 

situações vividas em seu território, além de questões muitas vezes cristalizadas, naturalizadas 

e individualizadas”. E, da mesma forma que na acolhida em grupo, que elas “possibilitem o 

entendimento de que os problemas vivenciados particularmente, ou por uma família, são 

problemas que atingem outros indivíduos e outras famílias reconhecendo, desta forma, nas 

experiências relatadas alternativas para seu enfrentamento” (BRASIL, 2012c, p. 24). 

A reflexão que é almejada nas oficinas envolve não apenas as experiências 

vivenciadas nas famílias, mas também aquelas acerca de sua realidade territorial e sobre 

direitos sociais. A reflexão tem o objetivo de proporcionar uma nova compreensão e interação 

com a realidade vivida, “negando-se a condição de passividade, além de favorecer processos 

de mudança e de desenvolvimento do protagonismo e da autonomia, prevenindo a ocorrência 

de situações de risco social” (BRASIL, 2012c, p. 24). 

O realce da dimensão cognitiva e afetiva nas práticas grupais não garante, na prática 

social, o protagonismo e a autonomia desejados. Ferreira Neto e Kind (2011b), ao abordarem 

o dispositivo das práticas grupais e seus movimentos no âmbito da promoção da saúde, 

afirmam que há um interesse em promover participação, mas que nem sempre se efetiva 

plenamente no modo de condução do grupo. Ao analisarem as práticas grupais desenvolvidas 

por equipes de saúde da família em Belo Horizonte, identificaram que um dos efeitos dos 

grupos na saúde é a criação de espaços de convivência e sociabilidade, fortalecimento de 

laços de amizade e solidariedade que expandem as possibilidades de vínculo tradicionalmente 

pensados entre usuário e profissional. Ressalte-se ainda que a troca de conhecimentos entre os 

usuários e entre estes e os profissionais resultam em ganhos terapêuticos, mesmo que esses 

não sejam os objetivos do grupo. 

No discurso dos operadores da política, a dimensão reflexiva das oficinas com famílias 

é contraposta à necessidade de materialidade ou de respostas concretas às situações vividas 
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pelas famílias e até mesmo às condições precárias de oferta do serviço, como indica a 

Entrevistada 2. 
Claro, as condições são muito desfavoráveis. Se você olha tanto em Belo 
Horizonte quanto aqui em Brasília, ou no restante do país, a gente tem 
processos de muita “precarização”: o número de CRAS é insuficiente, tem 
número de profissionais insuficientes, a própria questão da pobreza... do 
número da pobreza ainda no Brasil ser muito grande acaba sendo a principal 
demanda das famílias. A questão do Bolsa Família é a questão da cesta 
básica, isso também não dá fôlego para os técnicos pensarem em outro tipo 
de ação. E uma coisa que é muito triste, porque essa pesquisa que eu fiz do 
PAIF, aqui no DF, quando a gente entrevistou usuárias, muitas falaram que 
as condições de convivência familiar melhoraram porque a alimentação 
melhorou. É pesado, não é? É pesado. E são famílias que recebem o Bolsa, 
mas o Bolsa é isso, ele é pequeno, ele complementa e ele complementa mal. 
Se você não tem já uma renda estabelecida, o complemento é muito pouco. E 
é muito triste você pensar, “a violência melhorou porque a gente está 
comendo melhor”, e que é real. Realmente, se você pensa que uma situação 
de insegurança é alimentar, situações de violência e de negligência podem 
ser muito mais agravadas, com certeza. Então se você olha os números, 
claro, reconheço a importância e acho que o Brasil demorou muito a 
implementar uma política de transferência de renda, mas me assusta pensar 
que a cada quatro brasileiros um recebe o Bolsa... porque significa que um a 
cada 4 brasileiros tem o per capita inferior a 154 reais, que é muito pouco, é 
menos de um quinto do salário mínimo. É muito pouco. Então eu acho que 
esses são alguns entraves para se pensar em ações de cunho coletivo dentro 
da política de assistência, porque você coloca as pessoas tendo de responder 
necessidades muito mínimas, até ter tempo de ir no CRAS fazer uma 
discussão sobre violência. “Eu não tenho tempo para isso, minha filha, eu 
tenho que vender Avon, tenho que lavar minha roupa, eu tenho que...” 
(Entrevistada 2). 

 

O discurso dos operadores da política, portanto, reitera o que estava previsto na 

formulação da política sobre a intersetorialidade e a formação de redes. Além de ser um eixo 

estruturante da política, essa forma de organização de trabalho é essencial para o 

desenvolvimento de ações coletivas que propiciem o alcance dos objetivos do PAIF. 

Para a Entrevistada G, o trabalho reflexivo nas oficinas pode ganhar materialidade e 

mobilizar o desejo de participação dos usuários quando a temática é trabalhada a partir de 

outros recursos (fotografia ou arte-educação, por exemplo), que não só o diálogo, e quando é 

articulado à análise das demandas do território e a uma rede que permite o acesso aos direitos. 
Por exemplo, a gente chamar o adolescente para discutir problemas do 
adolescente nunca ia para frente, então a gente sempre aliou com o 
adolescente, por exemplo, o desenvolvimento de uma arte-educação, que 
fosse o grafite, que fosse a fotografia e outras propostas de arte. No início, 
quando a gente ainda era NAF, a gente tinha um modelo assim, que a gente 
chamava para discutir uma temática e em seguida era o artesanato ou a arte-
educação, e aí isso caía um pouco por terra, porque às vezes os meninos iam 
no horário da atividade de arte e não iam para a reflexão. Então, até uma 
discussão que eu fiz junto com a nossa colega, que a gente precisava inserir a 
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discussão dentro do artesanato, dentro da produção artística. Por exemplo, a 
gente ia trabalhar a inserção do adolescente no território, eu não conseguia 
fazer uma mobilização de adolescente com essa temática, então a gente 
convidou para uma oficina de fotografia. A gente queria saber [palavras 
incompreensíveis]... junto com o oficineiro de fotografia e iam fotografando 
a realidade deles no território. Então, os espaços que eles circulavam, as 
praças que eles ocupavam, e aí a gente retorna com o material fotográfico e 
analisava através das cenas. Ia fazendo essas intervenções de como que eles 
ocupavam, porque que eles ocupavam o território e não outras áreas de Belo 
Horizonte. E durante esse processo todo a gente faz um passeio em Belo 
Horizonte, vai à Praça do Papa, vai em pontos turísticos de Belo Horizonte 
para demonstrar que existe um território diferente do que eles moram, que 
eles podem explorar, que são praças públicas também. Então é um pouco de 
criatividade no trabalho. Antes de eu sair do CRAS, que foi em 2014, fiz 
uma proposta, a ideia era trabalhar com adolescente de 13 até 16 anos a 
questão do direito, e aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí a ideia 
que nós tivemos foi de, ao invés de discutir cada um dos artigos lá no 
Estatuto, em relação a direito, em relação a deveres, nós propusemos uma 
semana de passeios, em que a gente pudesse trabalhar cada um desses artigos 
nos passeios. Por exemplo, o direito ao lazer: a gente foi no Mineirão, visitar 
o Mineirão, o museu do Mineirão, o espaço; no Parque Guanabara; fomos ao 
cinema, assistir a um filme que tinha a ver um pouco com a realidade deles, 
uma transformação dessa realidade; fomos no museu, no memorial da Vale, 
para poder falar um pouco da origem deles, como que Belo Horizonte foi 
criada, porque que eles moram na periferia e não no bairro Funcionários ou 
na Regional Centro-Sul, nos espaços mais favoráveis. Assim, falamos de 
todos os artigos para o pré-adolescente utilizando como estratégia, como 
metodologia os passeios. Mas é aquela coisa, intensiva, uma semana e você 
saindo com quinze adolescentes, e a gente ia nos brinquedos no Parque 
Guanabara, ia no cinema. E aí a gente retornava para o CRAS e fazia uma 
reflexão sobre o passeio que nós fizemos. Então de forma sutil você 
conseguiu dizer a questão do direito para a criança e o adolescente 
(Entrevistada G). 
 

Ao longo do Caderno II é apresentado um conjunto de normativas concernentes aos 

procedimentos para operacionalização das oficinas que não mencionam as formas de 

articulação entre as ações do PAIF. Novamente, portanto, destaca-se que, embora em sua 

formulação o trabalho social com famílias seja tomado como um conjunto de ações, é 

necessário ainda elaborar os mecanismos de operação para articulação dessas ações. 

São abordadas, no Caderno II, orientações sobre a composição de oficinas com 

famílias que se referem tanto ao número de participantes, quanto ao seu tipo e a 

procedimentos iniciais para realização da oficina:  
Para definir o número de componentes de uma Oficina com Famílias deve-se 
considerar o direito de cada qual de expressar a sua opinião, permitindo que 
todos manifestem e se sintam participantes. 
A equipe técnica e o coordenador do CRAS devem, a partir das 
características dos participantes, das especificidades do território e da 
temática a ser abordada na oficina, escolher o grau de homogeneidade ou 
heterogeneidade que melhor potencializará o trabalho da oficina e alcance 
dos seus objetivos. 
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O conjunto de famílias reunidas em oficinas deve estabelecer suas regras de 
funcionamento de forma democrática, acordar os objetivos da oficina e 
construir um contrato de convivência (BRASIL, 2012c, p. 27). 
 

Ainda está registrado, em nota de rodapé, que é imprescindível que os horários de 

funcionamento do CRAS sejam adequados às possibilidades de participação dos responsáveis 

pelo grupo familiar, dada a sua importância no processo. No texto, porém, a modalidade 

normativa não é mais de obrigação: “Sugere-se que os horários de funcionamento do CRAS 

sejam definidos em conjunto com as famílias do território” (BRASIL, 2012 c, p. 23). 

As dificuldades de acesso ao serviço (horário de funcionamento, tempo de 

deslocamento, custos com transporte etc.) se refletem, na perspectiva da Entrevistada C, em 

desafios para a implementação das ações coletivas e na atribuição de um caráter utópico e 

fantasioso às orientações técnicas do PAIF, ou seja, numa descrença das possibilidades de 

atuação coletiva de acordo com as normativas. 

E, fora também, que os CRAS, eles tinham um problema estrutural, que era 
pouca quantidade de técnico. Então, você organizar o processo de trabalho 
dentro do CRAS era muito difícil, isso levava uma tendência de você ter 
mais atendimentos individuais. Ainda que todo CRAS sempre teve atividade 
coletiva, mas, do ponto de vista de quando você pega na gestão e olha 
numericamente, isso era pouco. Porque, até então, qual que era a gestão da 
atividade coletiva que era feita? Quantidade de grupo executado, não 
quantidade de pessoas dentro do grupo. Se minha meta de grupo era cinco, 
eu tinha cinco grupos, cada grupo com cinco, com dez. Como isso passa a 
ser... a meta muda numericamente, não, você tem que atender 50% das 
famílias do Bolsa Família, sei lá, que no território eram quinhentas, não 
adianta mais eu falar que tinha cinco grupos. Eu podia ter cinco grupos, só 
que se essas famílias não estão contidas nesses grupos, não adiantava. E, 
além do que, uma coisa que eu percebia, que a própria dinâmica das 
famílias, fazer uma atividade coletiva era mais difícil: horário, 
deslocamento. Quando eu fui para o CRAS, eu percebia que a base do local 
não é tão local assim. Pelo menos o CRAS que eu trabalhei, ele era muito 
longe do miolo, do que eu precisava intervir, e a área de abrangência dele era 
muito espalhada, então a gente tinha famílias que precisava pegar dois 
ônibus para acessar o CRAS. Aquela coisa linda que fala lá nas Orientações, 
porque o CRAS está na base local, está próximo da população, num contexto 
urbano não é bem assim. O CRAS funciona muito bem para município de 
pequeno porte. Para a metrópole, a demanda da metrópole, a vulnerabilidade 
da metrópole é diferente. Então aquela coisa linda, idílica que está lá no Guia 
de Orientação é muito difícil executar na metrópole. Porque, como é que 
você faz isso, esse deslocamento? É via ponto de vista estrutural. É vale-
transporte, mas não tinha ônibus. Para uma pessoa chegar no CRAS, ela 
gastava mais tempo do que se ela fosse ao centro. E as famílias trabalham, 
elas não querem ficar indo no CRAS toda hora (Entrevistada C). 

Na perspectiva da Entrevistada 1, que participou do processo de formulação, o horário 

de funcionamento das equipes é uma questão que precisa ser repensada no trabalho do PAIF. 
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Fora que tem as questões do próprio horário de funcionamento das equipes, 
que aí... assim, realmente, você trabalhar os horários em que todo mundo 
está trabalhando, essas horas ali estão dedicadas a quem não trabalha dentro 
de casa. Essa é uma questão que ela tem, ela tem que ser trazida para um 
outro, não sei, tem que ser repensado isso aí (Entrevistada 1). 

A Entrevistada 2, que também participou do processo de formulação da política, 

reitera a necessidade de avaliar o horário de funcionamento do serviço para garantir o acesso 

dos usuários ao PAIF. 

E é claro, quando você conversa com técnicos, eles falam: “Trabalhar com 
idoso dá certo, porque idoso tem tempo disponível. Ele está aposentado, ele 
já está fora do mercado de trabalho e ele precisa desse lugar, ele gosta desse 
lugar”. Então fazer grupos com idosos acaba sendo muito mais definitivo do 
que você fazer grupos com famílias. Ou mesmo com o serviço de 
convivência para adolescentes, também acaba sendo um lugar muito mais 
fácil de estar do que você fazer ações coletivas com famílias. É muito mais 
difícil. São mulheres que têm que cuidar da casa, que têm que cuidar dos 
filhos, que têm que buscar na escola, e que no tempo livre vendem Avon ou 
vão fazer diária, porque também estão todas subempregadas, as que estão 
empregadas não têm tempo livre para ir no CRAS, o CRAS não abre sábado, 
fecha às cinco da tarde. O quanto que essa unidade é acessível às famílias 
mais empobrecidas a gente também tem que avaliar (Entrevistada 2). 

Além de orientações sobre a organização de oficinas no que se refere ao tempo e 

frequência dos encontros, o Caderno II apresenta ainda uma lista de temas para reflexão com 

as famílias. No discurso normativo da política está previsto que a construção das oficinas deve 

ser feita a partir das demandas das famílias e das características do território: 
As temáticas sugeridas devem ser adaptadas/ajustadas às características 
territoriais, às demandas das famílias e da comunidade. Não se deve 
reproduzir as sugestões descritas de forma automática e acrítica ou mesmo 
seguir as sugestões apresentadas de maneira estanque, com temáticas fixas. 
Estas precisam ser construídas a partir das demandas das famílias e 
identificadas pelas características dos territórios (BRASIL, 2012c, p. 34). 

 
Rodrigues (2004) afirma que a formação de psicólogos tem enfatizado o trabalho com 

grupos como uma especialidade teórico, técnica, profissional, na qual os profissionais podem 

ser tomados como meros consumidores de técnicas grupais. A perspectiva da Entrevistada G, 

em contraponto, sugere que mais do que a aplicação de técnicas de dinâmica de grupo para 

promoção de reflexão sobre as temáticas, é preciso reconhecer as demandas do território para 

a elaboração de estratégias e técnicas de intervenção coletiva. 
Assim, as pessoas pensam que trabalhar com o coletivo é aplicar técnica de 
dinâmica de grupo, não é isso, isso é um instrumento de intervenção que 
você pode lançar mão ou não. O que eu tenho visto muito no PAIF aqui em 
Belo Horizonte, que as pessoas estão contratando os oficineiros para dar 
arte-educação e não teria uma intervenção do técnico. Isso não é PAIF. 
Então a proposta do oficineiro, do arte-educador, ela precisa ser construída a 
partir do que o técnico propõe. A adaptação vem do arte-educador, não é o 
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técnico deixar que ele execute a atividade. Isso não é PAIF. Uma coisa que 
eu utilizei muito e que eu não falei é a coisa da dramatização. Até na 
formação de “esquizoanálise”, “esquizodrama”, eu fazia muito assim, de me 
vestir de algum personagem que tivesse a mesma identidade das pessoas que 
estão no território, para trabalhar um tema bem específico. Vou dar um 
exemplo para ficar mais claro. A gente estava com muitas demandas com 
relação aos adolescentes envolvidos com droga, com tráfico. E é uma 
temática muito difícil de trabalhar porque a gente pode expor demais o 
território e isso gerar algum outro conflito. E aí a gente convidou algumas 
mulheres para poder participar de um encontro, era uma oficina de um 
encontro só, para falar sobre isso. Mas aí, ao invés de chegar falando, 
discutindo, vendo o que que elas pensavam sobre essa questão, eu criei uma 
personagem que chamava Josefina. E a Josefina era uma mulher solteira, que 
criava os filhos sozinha, um filho estava envolvido com o tráfico, o outro 
tinha problema com bebida alcoólica. A gente foi criando uma história 
dentro do contexto que eles estavam e vivenciavam. [...] Eu não vesti de 
personagem, eu usei só um cachecol e aí me apresentei como Josefina, 
contando minha história trágica, que tinha a ver com as mulheres que ali 
estavam na plateia, e na medida em que elas iam... E aí eu pedi que elas 
interferissem na minha história, que elas me ajudassem a resolver os meus 
problemas. E, assim, surgiram várias possibilidades. E na medida em que 
elas iam intervindo na minha história, que eu via que tinha que ter uma 
intervenção técnica, eu tirava o cachecol. Então o meu instrumento de 
discurso era o cachecol. Quando eu estava com ele, eu era a personagem, 
elas poderiam intervir na minha história, e quando eu tirava era o técnico 
CRAS falando para elas. Você tem que ver que fantástico (Entrevistada G). 

No resumo da pesquisa qualitativa realizada por Maria Lúcia Miranda Afonso sobre 

metodologias de trabalho social com famílias no âmbito do PAIF (TAPAJÓS & QUIROGA, 

2010, p. 93), já havia o apontamento de que o trabalho de reflexão com os grupos no PAIF 

ganharia mais efetividade associado à formação de redes que garantam acesso aos direitos. 

Tudo indica que o trabalho reflexivo nos grupos surte maior efeito quando 
associado a condições que lhe dão sustentabilidade, como o acesso à renda, o 
acesso à inclusão produtiva, a possibilidade de acompanhar o trabalho feito 
com os filhos no ProJovem Adolescente, a melhoria do cuidado com a 
pessoa com deficiência, o incentivo à participação dos usuários em fóruns 
coletivos (Conselhos Locais de Assistência Social, Conferências Municipais 
e outros) (TAPAJÓS & QUIROGA, 2010, p. 93). 

Embora a dimensão reflexiva do trabalho com grupos seja enfatizada na formulação 

das orientações sobre oficinas com famílias do PAIF, o discurso dos operadores da política 

insiste que a intersetorialidade e a formação de redes para o acesso aos direitos são 

fundamentais para operacionalização das ações coletivas do PAIF. 

A Entrevistada 2 reitera a necessidade de algumas condições objetivas para a oferta do 

serviço. 
Todos os dias você abre o CRAS e está um monte de gente ali para você 
atender e você tem que dar conta. Então, nas ações de cunho coletivo na 
esfera do PAIF, ele tem muito mais perspectiva protetiva e preventiva, mas 
que a gente ainda não consegue materializar muito. É isso, é uma demanda 
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excessiva, número baixo de técnicos num espaço físico que às vezes não 
favorece, um despreparo desse técnico... dele não se sentir seguros, de não 
conseguir se instrumentalizar ou se apoiar em ações de inclusão coletivas 
para falar: “a gente está em grupo aqui, mas a gente está fazendo alguma 
coisa que materializa ou que as pessoas vão ficar interessadas em vir, porque 
não querem só bater papo” (Entrevistada 2). 

Dentre as normativas para as oficinas com famílias ainda estão previstos o registro de 

informações de cada oficina e a avaliação das mesmas, sistematizando as principais 

discussões e averiguando, com os participantes, o cumprimento dos objetivos propostos. 

Destaca-se ainda que a formação continuada dos técnicos deve ser assegurada pelos 

secretários de assistência social para qualificação do trabalho: 
Como a preparação das oficinas demanda planejamento, estudo de temas, 
pesquisa das técnicas a serem utilizadas, articulação com outros profissionais 
que possam contribuir para qualificar os conteúdos a serem desenvolvidos, a 
capacitação e formação continuada dos técnicos de nível superior e 
coordenadores do CRAS devem ser asseguradas, pelos secretários de 
assistência social (ou congênere), com todo o suporte técnico necessário para 
que esta seja uma ação efetiva e de qualidade, materializando os objetivos do 
PAIF (BRASIL, 2012c, p. 37), 

Da mesma forma que devem também ser asseguradas a capacitação e a formação 

continuadas, está previsto como uma obrigação dos profissionais responsáveis pela condução 

das oficinas a pesquisa, a promoção de reuniões de estudo e reflexão sobre técnicas de 

trabalho em grupo e os cuidados necessários à sua condução. É possível correlacionar esse 

aspecto do discurso normativo da política ao referencial teórico metodológico da pesquisa-

ação que propõe treinamentos em grupo, planejamento e avaliação das experiências em grupo 

para sua sistematização. No discurso dos operadores da política, as práticas dos profissionais 

são diferentes, principalmente quando se trata daquelas em municípios de pequeno porte e de 

metrópoles, como em Belo Horizonte.  

Na experiência da Entrevistada B, ao Caderno II é atribuído o sentido de um manual, 

como um conjunto de instruções para implementação dos grupos, que não responde às 

ansiedades dos técnicos responsáveis por sua realização. Estes, por sua vez, precisam tomar a 

iniciativa de sistematização dos experimentos, visto que não costumam ser convocados pelo 

gestor para avaliação das ações. Além disso, precisam enfrentar os desafios relacionados à 

cultura brasileira da cordialidade, que busca evitar o conflito, também nas situações de 

avaliação. 
Eu vejo que na prática a gente trabalha muito utilizando esses referenciais 
[Caderno II], mas falar que a gente senta para discutir o manual, para criticar 
o manual... pouquíssimo, porque não sobra tempo. Eu vejo isso, no meu 
caso, que trabalho na ponta e que também concilio isso com a vida 
acadêmica... o que me falta na ponta é conseguir fazer essas reflexões, 
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porque eu vejo que os técnicos que estão na ponta, a preocupação deles é 
atender a família, é ir para o grupo, não tem tanto essa preocupação de 
vamos sentar e vamos estudar. Não dá nem tempo. O que eu vejo é isso. E eu 
voltei para dentro da academia muito por essa necessidade de criticar, de 
refletir, de discutir. Reuniões de equipes fomos nós mesmos que 
propusemos. Não tem gestor que chega e fala assim: “vamos fazer uma 
reunião, vamos avaliar”, nós mesmos construímos uma avaliação 
anualmente para essas famílias que utilizam o serviço, especialmente o 
Serviço de Convivência, porque elas estão lá direto, elas fazem para a gente 
uma avaliação por escrito. A gente entrega o formulário no final do ano, 
pede para levar para casa, para preencher junto com a família e nos devolver. 
Eu acho interessantíssimo, porque depois de alguns anos... No início eu 
ficava muito frustrada, porque eu pegava o papel e “ótimo, ótimo, ótimo, 
nota dez, nota dez, nota dez”. Que crítica? Tudo excelente. As pessoas, por 
medo, por não saber criticar, por não conseguir se expressar, elas não 
falavam. Tem nove anos que eu estou lá, então tem nove anos que a gente 
faz isso, e agora, de dois anos para cá é que eu percebo as pessoas terem 
coragem de criticar. Esse ano eu achei fantástico porque veio: “O espaço 
físico é pequeno. Está ruim. A gente quer uma atividade com tempo maior. 
A gente quer que tenha lanche nas atividades. O professor assim, assim, a 
gente não gostou”. E eu bato palmas porque é isso que a gente quer ouvir, 
uma crítica verdadeira e é o que nos dá argumentação, porque a gente fecha 
tudo isso e entrega para o prefeito, entrega para a gestora. A gente tem base 
para falar: Olha aqui, o pessoal está pedindo isso, isso e isso. A gente precisa 
disso, disso e disso. Isso vai ficando registrado e vai ficando documentado. 
Mas as pessoas perceberem que elas podem criticar, que elas podem se 
colocar e que elas não vão ter nenhuma perseguição, nenhuma punição, 
ainda mais num município que é novo, foram anos e anos até as pessoas 
terem coragem de se colocar. E isso eu acho que é uma inovação. Eu não 
vejo CRAS nenhum fazer isso, eu não vejo o MDS orientar quanto a isso, de 
você tentar ter um retorno, uma avaliação dos seus usuários, uma avaliação 
do serviço. Então eu acho isso fantástico (Entrevistada B, grifos nossos). 
 

O Entrevistado F relata que, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, há espaços 

instituídos para a troca de experiências e produção de conhecimento entre os profissionais, 

como o acompanhamento realizado pela Equipe de Acompanhamento Metodológico e a 

supervisão técnica do Núcleo de Ação do Conhecimento. 
De equipe, onde a equipe discuta os casos, discuta as situações, discuta as 
intervenções, não um técnico sozinho tomando iniciativas. É preciso ter esse 
suporte mesmo com a equipe. E hoje, no lugar que eu estou, eu vejo que 
cabe também um suporte maior enquanto acompanhamento, enquanto a 
supervisão, enquanto essa supervisão in loco, mas também um processo de 
educação permanente, de capacitação também, além desses momentos mais 
borbulhantes, o estouro do vulcão. É preciso também ter mais esse suporte 
teórico também para essas equipes ao longo do ano, um processo de 
formação, de fato, continuada. É a capacitação em trabalho, né? E hoje a 
gente tem essa modalidade da supervisão técnica enquanto formação, uma 
capacitação que nos dá um gancho para isso, que é trazer o fazer para a 
teorização, para a problematização desse fazer. E nós estamos achando um 
modo de alcançar. Nós formulamos como poderia ser um dos formatos da 
supervisão técnica, onde nós propusemos para as equipes fazerem relatos, 
trazerem relatos de experiências, tornar visível um trabalho invisível que é o 
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trabalho técnico. Qual que é o trabalho visível? Os dados, os números, os 
resultados. Isso é visível. E o trabalho invisível é o nosso fazer, nossas 
práticas. E está muito interessante, onde cada regional reúne as experiências, 
alguns variados relatos, escolhem uma e essa vai para uma rodada seguinte, 
para uma rodada entre duas regionais. Então nós tivemos experiências com 
relato de metodologias de serviços, casos, atendimentos, ações. 
Principalmente esses dois, metodologia de serviços e casos de atendimento 
(Entrevistado F). 

No cotidiano do trabalho, contudo, ele mesmo afirma que é muito difícil encontrar um 

tempo para a discussão teórica do trabalho.  
Na prática, a gente lá no território, dentro do CRAS, no atendimento, com 
uma série de questões que você tem que lidar, resolver, delegar, tomar 
providências, discutir a reorganização do trabalho e ainda discutir 
teoricamente o trabalho, é muito difícil isso acontecer, é muito difícil, muito 
difícil. Tem que ter muita... A equipe, como um todo, uma equipe de 
trabalho, a coordenação e a equipe têm que ter muita disciplina para fazer 
isso (Entrevistado F). 
 

O significado representacional das oficinas com famílias, conforme descrito no 

Caderno II, pode ser associado a práticas interdisciplinares que privilegiam a dimensão 

sociocultural na abordagem psicossocial dos fenômenos com os quais lidam, o que implica 

considerar aspectos “sociodemográficos”, condições socioeconômicas e “sociojurídicas”, 

tradições culturais, normas valores, ideologias, acesso aos direitos, etc. combinados com 

outros,  subjetivos — biografia, relações interpessoais e afetivas, desenvolvimento de 

competências psicossociais e promoção de espaços de participação para exercício da 

cidadania. Trabalhar na perspectiva psicossocial na Assistência Social é, como indicam 

Afonso et al. (2012), atuar em um setting interdisciplinar e intersetorial, refletindo sobre as 

articulações entre cidadania e subjetividade. Todavia, para que se desenvolva de forma 

coerente com as necessidades da realidade brasileira, exige o apoio da rede intersetorial e do 

espaço socioinstitucional para sua produção pelos próprios trabalhadores. Não apenas o 

registro dos atendimentos é relevante, mas a sistematização das experiências e a socialização 

dos processos de trabalho entre a equipe e outros trabalhadores da área também o são. 

A atuação interdisciplinar de dois técnicos de nível superior com diferentes formações 

acadêmicas (assistente social e psicólogo) na condução das oficinas poderia, assim, no 

discurso normativo da política, prover uma melhor compreensão das “vulnerabilidades sociais 

—fenômenos complexos e multifacetados, que exigem respostas diversificadas, alcançadas 

por meio do olhar interdisciplinar, qualificando a intervenção realizada” (BRASIL, 2012c, p. 

27). 
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Essa perspectiva do discurso normativo é reiterada no relato da Entrevistada 1: para 

lidar com as complexidades das vulnerabilidades sociais é preciso uma atuação 

interdisciplinar. Ela acrescenta, contudo, que também é necessária uma leitura das “dinâmicas 

territoriais”. 
Então é a vulnerabilidade social... primeiro assim, como fenômeno 
complexo, se você tiver uma pluralidade de olhares, você tem uma, talvez 
uma melhor forma de fazer essa leitura do fenômeno. Então, primeiro isso. 
Agora, por que o psicólogo e o assistente social? O assistente social 
obviamente, tem seguranças que são do campo da assistência social, né, e 
que compete ao profissional do serviço social. Agora, quando você fala de 
uma intervenção psicossocial, você reconhece que o fenômeno, que a 
vulnerabilidade, o estado de vulnerabilidade, ele se dá não só pela situação 
do próprio indivíduo... mas você tem várias, é um conjunto de fenômenos 
ali, é... então, a situação de vulnerabilidade ela se dá tanto por questões, sim, 
da posição daquele grupo familiar ou das pessoas dentro do grupo familiar 
diante de uma determinada realidade. Ela se dá, portanto, por questões mais 
subjetivas, mas também por questões objetivas, né, que têm a ver com a 
dinâmica da interação desse grupo com o social e do próprio território, do 
território visto num contexto social maior da cidade. Então, a questão do 
porquê do psicólogo e do assistente social é pra você poder ter uma leitura, 
do meu ponto de vista, né, de você fazer um acompanhamento familiar e 
poder fazer uma leitura que leve em conta subjetividades, mas num contexto 
social. Então, por isso, os dois profissionais. E aí, a subjetividade, nesse 
sentido de que você leve, transforme, sei lá, essa leitura, numa leitura não 
apenas individual, mas nessa dinâmica do social. Então... assim, é uma... e aí 
tem a questão, vem a questão, não vamos coletiviz... individualizar os 
fenômenos, eles são coletivos, então, encontrar outras famílias que estejam 
na mesma situação. Por quê? Porque isso ajuda uma a entender os processos 
das outras e também porque isso ajuda a contextualizar, né, um fenômeno de 
uma forma mais ampla, que tem a ver com dinâmicas territoriais também, 
dinâmicas territoriais são ex, são excludentes também, né (Entrevistada 1). 

O trabalho interdisciplinar precisa superar os receios de repetição da história, seja de 

práticas tuteladoras do serviço social, seja de práticas psicologizantes ou individualizantes da 

psicologia. Como indicado pela Entrevistada 1, que participou do processo de formulação, 

seria necessário criar um novo fazer conjunto. 
Os debates que eu cheguei a ver, ouvir e tal, que foi muito mais com os 
conselhos, eram as preocupações do que que seria o papel do psicólogo e até 
do assistente social, eu diria, na política de assistência social. Porque o lugar 
comum do assistente social é o do que concede benefícios, mais do que isso, 
é o extra, né, “extra” entre aspas, né, gente, eu estou falando assim do ponto 
de vista bem grosseiro do dia a dia, não é que eu ache que esta é a função, a 
única e exclusiva função, mas ele acaba cumprindo essa função. O debate da 
psicologia, é o que eu sempre... assim, o grande, é, acho que é, das coisas 
que eu pude perceber, a grande questão era a não “clinicalização” do 
processo. Era um certo receio disso, mas o que vamos colocar no lugar? O 
que que vamos... qual é a posição, e tal, e que eu acho que ela está sendo 
amadurecida, então, você não tem resposta pra isso, né? Então não é isso, 
então é psicologia social, que instrumentos a gente tem? Aí tem quem entra e 
diz, é uma prática, é... psicoterapêutica, terapêutica, ela não é 
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psicoterapêutica, mas é terapêutica, porque terapêutico é tudo que cria 
mudança e transformação, aí tem gente que diz: não, mas não pode usar a 
palavra terapêutico porque vai todo mundo achar que é psicoterapêutico e 
que é clínica e, enfim, tem que... são os mesmos, os mesmos não, mas são de 
outras formas, aparecem os problemas de você fazer uma proposta desta, em 
que, em princípio, você teria uma atuação conjunta de dois profissionais para 
uma nova forma de fazer e um fazer conjunto, que não necessariamente, não 
é só aquilo que o assistente social aprendeu e não é só aquilo que o psicólogo 
aprendeu, né, é uma outra coisa, que se transforma quando junta 
(Entrevistada 1). 

A operacionalização da atuação interdisciplinar prevista na formulação do trabalho 

social com famílias do PAIF exige lidar com a superação de dicotomias associadas ao 

trabalho do assistente social e do psicólogo no Brasil. Os diálogos e polêmicas discursivas 

relacionados a esses campos disciplinares precisam ser alvo de debate e pesquisa, 

especialmente no cotidiano de trabalho do PAIF. 

As orientações do Caderno II demarcam a relevância da reflexão nas oficinas com 

famílias do PAIF. Embora o discurso normativo vise à exclusão de tudo o que se refere ao 

psíquico, o sentido representacional das práticas grupais e da postura profissional, revela que 

a concepção das oficinas com famílias estabelece uma intertextualidade com a abordagem 

psicossocial dos grupos, tal como descrita em PBH (2007) e em Afonso e Fadul (2015).  

No discurso dos operadores da política, a “leitura ou apropriação” do território pode 

ser uma estratégia para evitar que as ações coletivas se configurem como atividades pontuais 

com pequenos grupos nesse trabalho social. É preciso compreender o uso do território e a 

dinâmica dos lugares. Lugar como espaço geográfico do acontecer solidário, que define usos e 

geram valores culturais, econômicos e sociais. Lugar como espaço da existência e da 

coexistência, no qual há possibilidade real e efetiva de comunicação e construção política 

(SANTOS, 2005). Além do conhecimento do território, no discurso dos operadores da 

política, os atendimentos particularizados podem se constituir em estratégias de 

fortalecimento de vínculos que facilitam a mobilização para participação nas oficinas. Ou 

seja, os atendimentos particularizados não devem ser tomados em contraposição aos coletivos, 

mas uma forma diferente de atuação que precisa se articular a outras ações do serviço, 

inclusive as ações coletivas. 

São também essenciais para a realização de oficinas com famílias, na ótica dos 

operadores, as condições objetivas de trabalho: número de técnicos adequado para 

constituição das equipes de trabalho; apropriação do território; planejamento das ações; 

intervenção interdisciplinar; horário compatível com as necessidades dos usuários; a 

existência, de fato, de uma rede de serviços e de apoio social para dar sustentabilidade às 
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reflexões mobilizadas nos grupos. Afora essas condições, a formação continuada revela-se 

muito importante, tanto pela necessidade de produção e sistematização de conhecimento 

acerca do trabalho social com famílias do PAIF quanto pela necessidade de debates e avanços 

no trabalho interdisciplinar entre psicólogos e assistentes sociais. 

7.3 Ações comunitárias 

O ápice de um trabalho desenvolvido no CRAS pode ser um evento comunitário um 

momento de encontro e compartilhamento de experiências no território. Espera-se que as 

ações comunitárias promovam: comunicação comunitária; mobilização social; protagonismo 

da comunidade; fortalecimento de vínculos entre as famílias do território; sociabilidade; 

sentimento de coletividade; organização comunitária por meio do estímulo à participação 

cidadã. Ao favorecer o sentimento de pertencimento e fomentar a participação social, as ações 

comunitárias assumem importante papel na prevenção das potenciais situações de 

vulnerabilidade e riscos sociais que podem incidir no território, principalmente de isolamento 

e exclusão social. Para realização dessas expectativas, no discurso normativo da política, as 

ações devem ser planejadas a partir de uma demanda ou diagnóstico do território, ou, ainda, 

ser resultado da mobilização da comunidade ou fruto de projetos coletivos propostos pelos 

participantes das oficinas com famílias. Além do planejamento das ações, deve ser promovida 

a participação cidadã ou o exercício da cidadania ativa, “apreendida como um processo 

permanente de participação na vida social e política e de conquistas de novos direitos” 

(BRASIL, 2012c, p. 38). 
A participação cidadã proporciona um espaço para que as famílias possam 
interferir e influenciar na construção da vida pública nos seus territórios, na 
medida em que contribui para o acesso à informação sobre direitos; à 
aprendizagem de práticas democráticas; à expressão e manifestação de 
interesses comuns; ao aumento da capacidade de formular proposições e 
reinvindicações; e à emergência de diferentes formas de organização e 
associativismo para defesa de interesses coletivos (BRASIL, 2012c, p. 37). 

 

Apesar de o discurso sobre as ações comunitárias estar estreitamente relacionado às 

possibilidades de participação, como indicado na formulação do trabalho social com famílias, 

as diferentes formas e sentidos que participação pode assumir não são exploradas nas 

orientações, nem se apresentam na própria definição do termo. 

O significado representacional de participação expresso no Caderno II pode ser 

correlacionado ao que López-Cabana e Chacon (1999) identificam como participação social 

no nível individual: motivações para participar (querer), fatores que facilitam ou não o acesso 
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a estruturas participativas (poder) e os conhecimentos e habilidade necessários à participação 

efetiva (saber). Na formulação sobre ações comunitárias, é pouco abordado o nível 

institucional da participação social, qual seja: fatores que aumentam a disposição dos serviços 

públicos de colaborar no desenvolvimento da política social (querer), reconhecimento das 

estruturas e processos da participação social (poder) e a definição das habilidades e 

ferramentas de que devem dispor técnicos e gestores para otimizar sua atividade participativa. 

Dessa maneira, a participação comunitária, como proposta por Leivas (2003) pode 

estar presente muito mais em sua dimensão instrumental ou consultiva, que visa à utilização 

da oferta do serviço para satisfazer necessidades básicas ou para acumular capital social. A 

participação nas decisões, com foco no acúmulo de capital social como empoderamento, é 

mais corrente no discurso normativo do que na prática social. Além desses aspectos 

institucionais pouco abordados na formulação das ações comunitárias, há dificuldades 

relacionadas também à cultura política de sujeição, já discutida por Freitas (2008). 

No discurso dos operadores da política, as ações comunitárias expressam sentidos 

diferentes na perspectiva de quem participou do processo de formulação e de quem atuou na 

implementação do PAIF. Enquanto o discurso do primeiro revela maior preocupação com a 

concepção de ação comunitária, o do outro para a necessidade de maior participação dos 

técnicos e usuários nas ações do serviço para implementação do trabalho social com família, 

conforme normativa do PAIF. 

 O exemplo da Entrevistada G sugere a participação da própria equipe de trabalho nos 

espaços coletivos da comunidade para realização do trabalho social com famílias. 
Eu acho assim, a equipe, ela tem que transitar, ela tem que conhecer a 
história daquele território que ela está, ela tem que participar dos grupos 
sociais. Então, a gente vê técnico que nunca participou de uma reunião da 
Comissão Local da Saúde, por exemplo, nesse território. Da própria 
Comissão Local da Assistência Social nunca nem foi num CRAS, num 
[palavra incompreensível]... O PAIF tem tido muita demanda para 
documentação civil, muitos atendimentos para documentação civil, e foi uma 
demanda que a gente coletivizou. Então, como que a gente coletivizou? A 
gente reunia as pessoas um horário só, todas iam ser atendidas 
individualmente para a concessão do benefício, mas antes a gente fazia uma 
conversa super rápida. E a primeira pergunta que a gente fazia era se elas 
sabiam o que era CRAS e se elas sabiam que ofertas nós tínhamos em 
relação ao serviço. Os primeiros grupos, o pessoal falava assim: eu sei que 
vocês dão isso, que vocês dão aquilo outro, que vocês dão aquilo outro. E aí 
a gente começou a fazer um discurso diferente: a gente não dá nada aqui, a 
gente oferta direito. Vocês estão aqui em busca de um direito e a gente está 
aqui para poder conceder. E, assim, foram várias temáticas nesses encontros 
em relação à questão do direito a documentação civil, da questão da 
importância da documentação civil, da pessoa se entender como cidadão. E 
aí a gente começou a fazer uma discussão até sobre o Orçamento 
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Participativo, para as pessoas ficarem mais atentas. Então, assim, a cada 
encontro para documentação civil, a gente utilizava uma possibilidade de 
repensar essa comunidade: “ah, aqui não tem nada!”. Gente, mas se vocês 
mobilizarem para poder ter uma praça de esporte? Precisa ter esse tipo de 
mobilização. Então suscitar esses desejos, sabe (Entrevistada G). 

A Entrevistada C, por outro lado, repara que ainda é um desafio a participação dos 

usuários nas instâncias de controle social. 
Muito enviesado e por uma falta de conhecimento, porque a pessoa estava 
indo lá por ir, sem ela entender a dimensão de participação e cidadania que 
ela estava tendo, a oportunidade ali. Muita gente não vai concordar com isso, 
porque acha que “ah, que eles participam”. De fato, historicamente você vê 
uma melhoria na participação nas conferências, mas eu acho que do ponto de 
vista do que eu preciso trabalhar no CRAS como ação comunitária, do meu 
trabalho lá de ponta mesmo, que eu vou desenvolvendo protagonismo, 
participação e empoderamento dessas comunidades que é do [palavras 
incompreensíveis]... para chegar numa instância formal de participação 
como uma conferência, isso se perde. Se perde do ponto de... É feito, vai ter 
gente que faz isso, mas se perde na intenção, na concretude dessa intenção 
ao longo do processo (Entrevistada C). 
 

Para a Entrevistada 3, a ação coletiva é o termo mais apropriado para descrever ações 

comunitárias que visam ao fortalecimento dos vínculos comunitários, como participação 

social e política. O contexto atual, contudo, cria obstáculos para o reconhecimento de 

comunidade como um conjunto de relações de pertencimento, de identidade e de valores que 

permitem a promoção da objetivação, da socialidade e de experiências de liberdade, como 

proposto por Heller (2001). 
O trabalho com o território, ele é importante porque ele vai fortalecer 
vínculos, retomar a rede de solidariedade, estimular a participação não só nas 
diversas instâncias da vida no território, na família, na escola, na cultura, na 
movimentação cultural do território, mas também nas políticas públicas. 
Então, os territórios seriam territórios mais vivos e de e participação política. 
Nas ações comunitárias, vou usar as ações coletivas, elas deveriam se pautar 
por essa entrega de serviço, digamos assim, por lograr essa mobilização e 
esse fortalecimento dos vínculos comunitários. Então quando você deu o 
exemplo da Rafaela trabalhando lá com os ribeirinhos ou com as 
comunidades indígenas, isso fica até mais claro. Porque você fala assim: isso 
aqui é uma comunidade indígena, então você enxerga uma unidade ali que 
você vai trabalhar. Mas quando você chega no Palmital ou no Cafezal, 
qualquer favela de Belo Horizonte, você chega lá e fala assim: isso aqui é 
um caos. Isso aqui não é uma comunidade, um território. Tem vários 
territórios dentro daquele território. Como trabalhar com aquilo? Lá nas 
comunidades indígenas, nas ribeirinhas, talvez você tenha menos 
complicação com os grupos do crime organizado, o que impacta 
grandemente a organização do território e a dificuldade de reorganizar o 
território. Então ele fica entre organização do crime organizado e o caos, 
porque o Estado não entra direito. E se a própria população não consegue, 
então é muito mais complicado você trabalhar com isso do que, por 
exemplo, numa comunidade indígena, que ainda não tem isso. Em algumas 
já começou a entrar. Que ainda não tem isso porque você tem uma 
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possibilidade de trabalho com a identidade cultural, com valores, com 
tradições, com tradições culturais, com resgate de identidade, de cultura, e 
nesse resgate, também, alguma transformação das relações para poder 
promover melhor a inserção dos sujeitos dentro de uma percepção de 
cidadania, por exemplo, a questão da criança e do adolescente, a questão da 
pessoa com deficiência, da mulher etc. Então você tem uma visão melhor do 
que é um território. Quando você chega numa grande favela brasileira essa 
visão é mais complicada. Teoricamente você deveria fortalecer vínculos 
comunitários, mas quais vínculos comunitários? Você tem que conhecer 
melhor o território e saber melhor que trabalho é esse de fortalecimento de 
vínculos comunitários, que talvez precise de mais pesquisa, de mais 
discussão do que isso implica para além das antigas discussões de capital 
social. Outra coisa, eu falei do crime organizado, mas eu acho que a própria 
sociedade contemporânea, com toda tecnologia, com todas as tribos urbanas, 
com as redes sociais, que também já vão entrando nessas comunidades pelo 
menos em relação à juventude, traz uma realidade mais complexa do que é a 
mobilização social, do que é a participação social, que é bem mais complexo 
do que aquela ideia de “vamos reunir o povo aqui na pracinha”, ou, “vamos 
fazer uma passeata na praça”, porque a praça vira o que virou as 
manifestações do ano passado e no ano da Copa. Aquela ideia de “o povo 
unido jamais será vencido”, ali mesmo ele já estava fragmentado, e as redes 
sociais com um peso muito grande. Então, assim, a sociedade 
contemporânea também coloca várias questões para o território (Entrevistada 
3). 

Para o Entrevistado 4, a ação comunitária precisa lidar com desafios concernentes a 

ela própria; e uma ação coletiva realmente acontece onde já existe capital social para o 

desenvolvimento comunitário. 
Deixa eu dizer onde é que são coisas que funcionam e onde não funcionam. 
Aquele negócio que eu estava falando, do capital social do sul do Brasil, 
países de população indígena, porque eles têm realmente, digamos, o capital 
social da ind... Como é que se chama? Indigie... Não existe, né? De serem 
índios, pertencerem a uma cultura realmente existente, um negócio assim e 
tal. Então se você entrar nisso aí, onde tem trabalhos de assistência com 
comunidades, isso funcionando, olha que é indígena. Bota o olho porque é... 
Agora, a criação disso... E isso é um negócio muito difícil de fazer, não sei 
se isso poderá ser feito a partir de iniciativas do Estado. Eu tenho lá minhas 
grandes dúvidas. Depois de ter visto todas essas tentativas de CRAS, de 
trabalho com comunidade etc., eu, olha, tenho boas dúvidas. [...] E o Estado, 
essa tentativa do CRAS, quando ele está falando isso “vamos organizar a 
comunidade, vamos mobilizar etc. e tal”, o Estado está com um discurso 
completamente laico, tentando promover uma solidariedade. Esta hipótese é 
muito difícil. Eu não estou vendo não (Entrevistado 4). 

As ações comunitárias, no discurso normativo da política, são definidas como “ações 

de caráter coletivo, voltadas para a dinamização das relações no território” (BRASIL, 2012c, 

p. 37). Uma definição pouco clara e objetiva, então, convoca-se a Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais para explicar a relação entre ação comunitária e atividades 

culturais. 
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É importante que as ações comunitárias se aproveitem das atividades 
culturais, seguindo o que estabelece a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, onde o trabalho social com famílias do PAIF “deve 
utilizar-se de ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, 
ampliando o universo informacional e proporcionando novas vivências às 
famílias”. Assim, a utilização de atividades culturais, tais como teatro, 
música, dança, filmes, visita a museus, mostra de artes plásticas e 
artesanatos, festival de comidas típicas, entre outros, além de sensibilizar a 
comunidade para uma maior adesão às ações comunitárias, contribui para o 
alcance dos objetivos do Serviço (BRASIL, 2012c, p. 38). 
 

Dentre as ações comunitárias, sugerem-se, no Caderno II, a realização de palestras, 

campanhas e eventos comunitários. As palestras e as campanhas devem ser planejadas e 

realizadas considerando-se a articulação com outras ações do PAIF e a sua correlação com 

temas que tenham relevância no território de abrangência do CRAS. Dentre seus objetivos, 

destacam-se a reflexão sobre esses temas e sobre direitos. Os eventos comunitários envolvem 

necessariamente a participação das famílias em sua organização e não podem ser 

desconectados das demais ações do PAIF. Os eventos comunitários devem se constituir em 

momentos de promoção da intersetorialidade. 

A formulação da ação comunitária, portanto, privilegia ainda as propostas de reflexão 

em condições dialógicas e participativas, o que contribui para o incremento do sentimento de 

pertencimento à comunidade e à constituição de identidade comunitária.  

Nas ações comunitárias, espera-se que a participação se constitua em relação de 

apropriação e de mútua transformação que tem como efeito o desenvolvimento da segurança 

de autonomia (MONTERO, 2006). No discurso normativo da política, o significado 

representacional de participação cidadã engloba a emergência de diferentes formas de 

organização e associativismo para defesa de interesses coletivos, ou seja, participação cidadã 

seria equivalente à participação política. A participação, no discurso dos operadores da 

política, no entanto, se restringe ainda aos níveis de presença e ativação, tal como definidos 

por Bobbio et al. (1998). 

Ainda que na concepção das ações coletivas com famílias e comunidades a dimensão 

da reflexão esteja associada a possibilidades de ação e exercício da cidadania, no processo de 

implementação essas dimensões estão dissociadas ou são pouco frequentes. São inúmeros os 

desafios para operacionalização das ações coletivas do PAIF no discurso dos operadores da 

política, mas destaca-se, principalmente, o desenvolvimento de ações comunitárias com vistas 

ao fomento da participação social. Embora previstas no discurso normativo dos documentos, 

relatos de ações coletivas promotoras de participação social aparecem no discurso dos 

operadores da política como um ideal romântico e idílico. 
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7.4 Ações coletivas do PAIF como trabalho desafiador 

Ação coletiva, conforme discutido em nossa pesquisa bibliográfica, é um termo muito 

genérico que pode assumir o sentido de uma atividade num movimento social, pode ser o 

próprio movimento social ou uma atividade em grupo. De fato, é um termo ao qual podem ser 

associadas diversas atividades. No discurso normativo da política, bem como no discurso dos 

operadores da política, as ações coletivas do PAIF emergem como “a alma” ou o trabalho 

principal, que dá sentido e possibilita a realização de seu objetivo precípuo: o fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários para a superação de situações de vulnerabilidade social. 

Para a Entrevistada 1, que participou do processo de formulação da política e de produção do 

Caderno II, a concepção da Proteção Social Básica sempre foi do trabalho coletivo. 
A concepção da proteção básica sempre foi de trabalho coletivo, trabalho 
individualizado nas exceções. O próprio desenho da NOB/RH, quando ele 
foi feito, quando foi pensado o qualitativo de profissionais e o quantitativo 
que é a composição, isso pode até vir a mudar, o próprio Conselho Nacional 
já definiu profissões que podem atuar na gestão, no serviço e tal, mas o 
quantitativo de profissionais foi pensado para os trabalhos coletivos, desde o 
início a ideia era: nós não vamos ficar fazendo atendimento individualizado 
de família, né, se... seria impossível estruturar uma política com essa 
concepção [...] consultorias que foram a campo e viram o que estava 
acontecendo, como é que se faz, o que que tinha de mais coletivo, o que é 
que tinha de mais individual, etc., etc. ... veio basicamente dessas questões, 
de boas experiências, de experiências de referência e tal, e dessa, desse, é, 
desse princípio de que o trabalho é essencialmente, mas reconhecendo que 
ele tinha de ter espaço para o trabalho particularizado, exatamente porque 
fomos a campo (Entrevistada 1). 
 

Ainda que as ações coletivas sejam fundamentais na proteção social básica, o principal 

desafio atualmente é superar os atendimentos individuais. No discurso político, as ações 

coletivas são estratégicas para o alcance dos objetivos da política, mas na prática social, como 

indica a Entrevistada 1, há uma tendência à intervenção profissional individual em 

contraposição ao trabalho coletivo. 
Dada a própria concepção de vulnerabilidade, do que que eram os objetivos 
da proteção social básica, das seguranças a serem afiançadas, da importância 
da participação do usuário no processo, então, ela sempre foi pensada com 
uma perspectiva coletiva. É, mas, na verdade, na sua operação, do que eu 
tenho observado, ela é muito mais individualizada. Ela tem uma tendência à 
individualização. A procura ser individualizada é natural, eu vou lá procurar, 
ou eu com mais dois membros da minha família e tal ou como indivíduo, 
mas o processo inverso, que é aquilo que o grupo de profissionais pode 
trazer de novo, não deveria ser, majoritariamente (Entrevistada 1). 
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Para as Entrevistadas D e E, que participaram da implementação do PAIF em Belo 

Horizonte, a experiência prévia com as atividades coletivas no NAF já revelava a importância 

destas para o fortalecimento de vínculos comunitários. 
Entrevistada E: Porque os depoimentos que a gente tinha, que a gente 
mesmo dava no entusiasmo, quando a gente fala de atividade coletiva, é 
porque na atividade coletiva você via a transformação daquelas famílias. De 
alguma forma elas se transformavam. E elas se transformavam muito mais 
na troca de experiência entre elas, na troca de vivências, na reflexão que elas 
faziam a partir das discussões. Não éramos nós que transformávamos 
aquelas famílias, elas se transformavam na ação coletiva que a gente 
propiciava. Então era bacana demais. E a gente falava assim, muitas vezes: 
gente, mas a gente tem que fazer atividade coletiva porque é aí que a gente 
vê o efeito CRAS. O pessoal falava muito de efeito CRAS, era nas 
atividades coletivas que você identificava. Não que as outras ações não 
tivessem um efeito, lógico que tinha, e dependendo da demanda que a 
família trazia era o que ia atender mesmo. Mas as atividades coletivas 
traziam... acho que um efeito não só para aquela família, mas para a 
comunidade, no que a gente fala “vínculos comunitários”, de fato algumas 
atividades coletivas tinham um efeito na comunidade impressionante, de 
acabar a oficina e elas continuarem lá na comunidade com a ação, o grupo 
continuava a desenvolver algum tipo de ação na comunidade, fruto das 
atividades coletivas. Isso não é só teoria, dizer fortalecimento de vínculos 
comunitários, a gente tinha isso como foco nas atividades coletivas. 

Entrevistada D: E as atividades comunitárias, elas contribuem nesse 
sentido, do reconhecimento do serviço. Assim, mesmo que são atividades 
onde você faz, às vezes, momentos mais pontuais, diferente das oficinas, de 
processos mais continuados, mas elas tinham uma importância grande de 
encontro daquela comunidade, de estar ali no CRAS, de você reunir um 
número grande de famílias. Com festas. Bem festivo. Além de palestras, 
você fazia momentos de eventos bem festivos, utilizando de temáticas, 
utilizando de datas comemorativas, onde se via interessante para a família 
toda se produzir para vir, chegar todo mundo e “é festa no CRAS, então 
vamos”. “Não, porque eu tenho que ir lá em casa tomar um banho. Saí do 
serviço um pouquinho mais cedo...”. Então você via o movimento. Eu acho 
que são momentos que estão colocados lá como ação, como ação 
comunitária do PAIF, porque ele tem uma importância grande. Então você 
tem de um lado isso, os eventos comunitários, onde você consegue tratar e 
trazer discussões mais no nível do território, e aquelas oficinas, às vezes, até 
números menores de famílias onde a reflexão sobre as situações vividas no 
cotidiano. Você via depoimentos muito interessantes das famílias... dizendo 
o tanto que foi importante para ela participar dessa discussão, escutar a 
vizinha dela às vezes falando de como que saiu de determinadas situações de 
conflitos que vivenciava. 

Entrevistada E: E mesmo nos eventos, que a gente convidava mais as... Nós 
fazíamos tanta atividade coletiva que no evento a gente convidava 
geralmente as famílias que tinham participado, no final do ano, 
principalmente, das atividades coletivas, que era uma forma de você 
confraternizar todos os grupos que estavam ali naquele CRAS. E as famílias 
iam para um evento mesmo, e elas se organizavam. No CRAS a gente ainda 
ligava o grupo de apoiadores com o evento, porque o grupo de apoiadores, 
além de divulgar, de trazer as famílias, eles organizavam mesmo o evento: 
eles ajudavam na decoração, eles organizavam a festa. Eles se apropriavam. 
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A minha avaliação é de que ela tem um lugar principal no trabalho social 
com famílias.  

Pesquisadora: Mas por que você acha? 

Entrevistada D: Porque eu acho que de acordo com os objetivos do PAIF, o 
trabalho tem algumas aquisições, e a superação de algumas vulnerabilidades 
colocadas de que a gente vai conseguir fazer isso é no trabalho coletivo, 
onde as famílias vêm para um espaço de vivenciar experiências, de trocar 
entre pares, de escutar informação e de poder refletir sobre alguns assuntos. 
Eu acho que o atendimento particularizado, individual, ele tem uma 
importância grande no trabalho do CRAS, principalmente na criação de 
vínculo, ele é muito importante, mas eu não acho que ele seja suficiente para 
os objetivos que tão colocados. Assim, quando a gente pensa em serviço 
onde você busca fortalecer vínculo e fortalecer a função protetiva, só no 
atendimento técnico e usuário, eu acho que isso é muito importante, a todo o 
momento você vai fazer isso no CRAS, mas eu acho que isso vai acontecer 
realmente com mais propriedade nos momentos coletivos. Então eu acho que 
ele tem essa importância grande. (Entrevistada D). 

 
Atualmente, devido ao novo contexto do serviço em Belo Horizonte, as ações 

coletivas têm sido menos frequentes. 

Nós tivemos isso até nessa experiência agora do SUAS Conexões. Porque a 
gente fazia, na época, uns três anos atrás, a gente fazia a chamada Rede de 
Trocas, que era um evento que os técnicos da Proteção Social Básica se 
inscreviam para apresentar experiências. E nós tínhamos muitas experiências 
de atividades coletivas sendo apresentadas. E agora a GPAS está 
organizando o SUAS Conexões, que é também uma troca de experiências, 
mas, eu, pelo menos, não vi nenhuma atividade coletiva sendo apresentada. 
Foram só atendimentos e acompanhamentos. Então você vê que tem mesmo 
uma inversão da prioridade das ações do CRAS. Mas que eu acho que a 
gente tem que voltar a discutir para poder incentivar (Entrevistada E). 
 

No discurso dos operadores da política, as ações coletivas assumem o sentido de um 

trabalho desafiador. O primeiro é superar as práticas de atendimento individual e promover 

ações coletivas como parte fundamental do trabalho social com famílias do PAIF. Como a 

análise desenvolvida nesta pesquisa revelou, esse é um desafio que requer não apenas 

formação profissional adequada para intervenção coletiva, mas também organização dos 

processos de trabalho, tendo em vista que é preciso conciliar na prática profissional atividades 

tanto relacionadas ao PBF quanto ao PAIF. No município de Belo Horizonte, a Entrevistada 

G ainda ressalta a necessidade de articulação com as demandas do BH Cidadania e os desafios 

relacionados ao contexto de violência urbana. 
Assim, tem muitos desafios. A questão da violência social é algo que muitas 
vezes a gente precisa dar uma recuada em relação ao trabalho do PAIF. A 
gente já passou por alguns momentos no Independência que a gente teve que 
frear as nossas ações, esperar as coisas melhorarem. A própria gestão é uma 
coisa que às vezes... E aí eu concordo com alguns técnicos, que muitas 
coisas chegam no PAIF que não precisam chegar no PAIF. Outras precisam 
chegar porque diz de direito, e aí é uma oferta que a gente faz, a questão dos 
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direitos assistenciais. Mas o grande desafio é conseguir organizar o processo 
de trabalho com tantas demandas que chegam. Em Belo Horizonte, o CRAS 
está no Programa BH Cidadania, e para a gestão do CRAS é um complicador 
porque o trabalho dele é um trabalho muito cansativo, e às vezes ele deixa de 
priorizar as ações do PAIF em função do BH Cidadania. Então isso é um dos 
desafios. Eu acho que a gestão precisa cuidar um pouco disso (Entrevistada 
G). 
 

O discurso normativo da política reconhece as ações coletivas como parte de um 

conjunto de ações mais amplas, denominada Trabalho Social com Famílias do PAIF. No 

discurso dos operadores da política, contudo, as ações coletivas foram tomadas como: (1)  ação 

com um pequeno grupo de usuários; (2) mobilização comunitária;  (3) conjunto de ações 

articuladas no território. No discurso dos operadores da política, as ações coletivas como um 

conjunto de ações articuladas no território, que constituem parte essencial do trabalho social 

com famílias do PAIF, é a forma mais efetiva para o alcance dos objetivos do serviço. 

Vejamos, pois, como esses sentidos se apresentam no discurso dos operadores.  

Para o Entrevistado A, que é psicólogo, as ações coletivas são equivalentes ao trabalho 

com grupos, especialmente segundo a metodologia de intervenção psicossocial proposta 

Afonso (2000; 2006). Ainda que essa metodologia tenha sido incluída na experiência de Belo 

Horizonte, antes da PNAS (2004), em sua opinião ela não foi assimilada ou aplicada em toda 

a sua potencialidade.  

Um dos desafios indicados para a implementação da metodologia de trabalho coletivo 

para a proteção social básica, na opinião do Entrevistado A, é a inclusão de ações de 

desenvolvimento comunitário. Para ele, a metodologia de trabalho com grupos isoladamente 

não contribui para a efetiva realização do trabalho social com famílias, e são necessárias ações 

que visem à comunidade como agente de transformação social, e formação adequada dos 

profissionais que atuam no campo da assistência social. 
Outro passo que eu acho que precisa dar é um olhar para a comunidade, para 
as relações comunitárias, para o desenvolvimento comunitário. Conseguir 
fazer isso de fato. A metodologia do trabalho com grupos eu acho que pode 
contribuir muito, mas a formação de um modo geral, a formação dos 
profissionais, que são profissionais de várias formações diferentes, várias 
disciplinas, não é uma formação aonde ele já vem preparado para isso. Por 
outro lado, o trabalho em si também, a Assistência não consegue formar para 
trabalhar com grupos, tanto o potencial que teria mesmo quanto o 
desenvolvimento comunitário. [...] Então, um trabalho de desenvolvimento 
comunitário realmente a Assistência ainda não conseguiu chegar, chegar 
nem em termos de formulação de metodologia, e isso eu acho uma pena. E 
mais uma vez eu reporto isso talvez a uma dificuldade de uma formação 
mesmo, os profissionais. Talvez isso seja mais foco da formação da 
psicologia social ou da sociologia, mas esses profissionais não são maioria 
na Assistência, talvez por isso ainda não se tenha essa visão de um trabalho 
de comunidade mais sustentável. E o que se vai... é até uma metodologia de 
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um trabalho de grupos com comunidades discutindo questões que eu 
considero pontuais ainda, na minha avaliação (Entrevistado A). 
 

Na perspectiva do Entrevistado F, que é assistente social, as ações coletivas são 

equivalentes ao trabalho de mobilização comunitária para a conquista de direitos, ao 

fortalecimento da organização popular. Ele atribui ao serviço social uma aproximação maior 

com experiências de organização popular como forma de ação coletiva, e à psicologia, 

historicamente, abordagens individuais de atuação.  
Então o serviço social, ele bebeu muito na fonte da esquerda brasileira, da 
resistência à ditadura, da Teologia da Libertação do Paulo Freire. Então ele 
bebeu muito nessa fonte, ele cresceu muito nessa fonte, na organização 
popular, o fortalecimento da organização popular. Ele trabalhou muito mais 
a ação coletiva. E a psicologia, ela tem uma abordagem mais inicialmente 
individual (Entrevistado F). 
 

 Outro desafio para implementação das ações coletivas no âmbito do trabalho social 

com famílias do PAIF é a superação de dicotomias e estereotipias relacionadas às teorias e 

práticas do serviço social e da psicologia, e a promoção do trabalho interdisciplinar pelo 

diálogo entre esses dois campos disciplinares. O discurso dos operadores da política revela a 

necessidade de reconhecimento das diferenças entre as ações coletivas como equivalente a 

movimentos sociais, ações coletivas como atividades grupais e ações coletivas como parte de 

um conjunto de ações que constitui o trabalho social com famílias do PAIF. O processo de 

reconhecimento dos diferentes sentidos de ações coletivas está correlacionado ao 

esclarecimento dos referenciais teóricos metodológicos que fundamentam as práticas, e 

também às disputas políticas e científicas suscitadas no PAIF como um serviço ainda em 

formação. 

No discurso dos operadores da política, que são assistentes sociais, está bastante 

presente a dimensão de transformação social que as ações coletivas podem mobilizar. Na 

perspectiva da Entrevistada 2, as ações coletivas assumem o caráter da visão de proteção 

social ligada ao desenvolvimento social, que propõe a superação da exclusão social por meio 

da participação popular. A perspectiva apresentada a seguir pode ser associada também ao 

trabalho de Lewin acerca da pesquisa-ação e problemas de minoria, isto é, ao referencial 

teórico metodológico da pesquisa-ação, conforme as orientações do Caderno II. 
Nesse sentido, as ações coletivas, elas têm essa perspectiva da prevenção 
porque, quando você, eu acho que nem existe essa palavra, eu quero falar de 
desindividualização, você auxilia as pessoas a entenderem que o problema 
que ela passa não foi incapacidade dela, não é culpa dela, eu tenho mais 
pessoa passando pelas mesmas situações, portanto eu vou descortinar 
processos sociais de marginalização social e de violência, e a partir desse 
descortinamento eu posso apoiar essas famílias, essas pessoas a se 
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mobilizarem contra processos sociais excludentes. Então, assim, a grande 
ambição, e isso é uma grande ambição, das ações de cunho coletivo é esse, 
as pessoas se reconhecerem enquanto passando pela mesma situação e, 
portanto, podem aliar forças para conseguir sair de lá. Então quando a gente 
fala território, a força do território dentro da política de assistência é muito 
nesse sentido também.  Para você entender o território, não só no bairro que 
você mora, mas todas as forças latentes que você tem lá, conhecendo as 
vulnerabilidades, os riscos e o que que se pode, enquanto população que 
mora naquele território, se mobilizar para melhorar aquele território. Claro 
que não é uma responsabilização dessas famílias, não é isso, eu estou 
falando de processos de reconhecimento comunitário. Na 
contemporaneidade são coisas muito difíceis de a gente estabelecer 
(Entrevistada 2). 
 

A Entrevistada 2 aponta para o território como espaço de reconhecimento comunitário 

e de mobilização social para superação das condições de exclusão social. A Entrevistada 1, 

ainda que não seja assistente social, ressalta a importância da leitura do território para 

compreensão da realidade local e para o alcance dos objetivos do SUAS e, especialmente, o 

objetivo da Proteção Social Básica de atuar preventivamente: 
Entrevistada 2: A territorialização, ela é um processo, ela é a forma de 
organizar o SUAS, né, e é a forma de/do serviço chegar perto do cidadão, e 
chegar perto da realidade do cidadão. E daí levar em conta, e, na verdade, 
como o SUAS vai se estruturar em áreas de vulnerabilidade social, em geral 
áreas pouco servidas de serviços... a importância da territorialização para a 
proteção social básica, ela é chave. Ela é quase que uma porta, enfim, que se 
abre para enxergar aquela realidade no local, do SUAS, do ponto de vista do 
SUAS.  

Entrevistada 1: Então, o trabalho coletivo, ele envolve um outro tipo de 
abordagem e não necessariamente ele envolve todas as famílias que estão em 
situação de trabalho infantil, entendeu, não necessariamente é isso na 
Proteção Social Básica, na Proteção Social Especial isso faz mais sentido, 
pra você fazer uma abordagem ali, com aquela família, etc., especialmente 
no caso da violência, eu acho que faz muito sentido. Mas assim, na proteção 
básica a perspectiva é outra, você via, claro que você tem que chegar nessa 
família, mas você tem uma abordagem ali que é territorializada. E aí, mesmo 
que você vá, ah tá, eu tenho determinados fenômenos, sei lá, que estão mais 
presentes aqui, nessa região. Você tem condição de fazer uma intervenção 
mais preventiva nesse território, fazer uma mobilização, mais geral, em torno 
da questão porque as pessoas sabem que isso acontece ali. Mas se eu for 
fazer, ai... não tenho nada a ver com isso, isso não me diz respeito, não sinto 
uma identidade com essa questão. Então, o trabalho coletivo, ele, eu vi essa 
experiência também em um dos municípios que eu fui porque o governo do 
estado tem uma proposta de selecionar famílias e esse foi bem bacana 
porque eu entrevistei o psicólogo do CRAS e ele faz um trabalho do PAIF 
coletivo. Mas aquelas coisas lá do Sul. Um coletivo muito focado na 
inclusão produtiva, é, mas é muito interessante. Esse cara, ele tem uma 
concepção, ele não está fazendo à toa, mas ele acabou, então, ele fez um 
trabalho de inclusão produtiva, hoje as moças, as mulheres lá fazem um 
trabalho bárbaro... elas hoje produzem para as escolas, do PAA, elas 
entregam alimentos nas escolas, produzem e entregam para as reservas 
indígenas, bem bacana, assim, o que ele conseguiu produzir, porque eu 
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conversei com elas também. Porque ela passou a ser, etc. E a partir daí, elas 
criaram vínculos entre elas, então, quando uma está mais vulnerável, sei lá, 
perdeu um filho, muito bacana quando você pensa como proteção básica no 
geral (Entrevistada 1). 
 

O significado representacional de coletivo emergiu no discurso dos operadores da 

política principalmente em contraposição ao individual, englobando o trabalho com pequenos 

grupos e comunidades. No discurso dos assistentes sociais está muito presente a dimensão de 

transformação social que as ações coletivas podem mobilizar, mas é preciso esclarecer melhor 

que tipo de mobilização é essa. Não se trata mais, como na década de 1960 ou 1970, de 

mobilização popular para organização de movimentos em prol de direitos. Nossa análise 

revelou que é preciso esclarecer quais são as formas de protagonismo e participação social 

propostas pela política e possíveis na prática social. Embora sejam reconhecidos traços dos 

referenciais teóricos metodológicos da pesquisa-ação e da pedagogia problematizadora no 

discurso dos operadores da política, especialmente quando se referem a atividades com 

pequenos grupos, a autonomia e a participação social como possibilidades de consolidação da 

democracia não emergem no discurso deles com a mesma frequência e intensidade com que 

são convocados no discurso normativo da política e no discurso acadêmico.  

Mesmo quando era apenas um programa, o PAIF já tinha práticas, inclusive coletivas, 

previamente estabelecidas. Sua implementação como serviço público continuado no 

município tem como desafio também a adequação dos discursos e práticas anteriormente 

existentes em discursos e práticas coerentes com as orientações normativas do MDS. Ou seja, 

é necessária a constituição de equipes de trabalho com tempo e espaço destinados à 

reorganização da experiência de cada município para oferta do trabalho social com famílias 

do PAIF, bem como a articulação com outros serviços, conforme as necessidades de cada 

território. Essa é uma condição objetiva de trabalho necessária ao desenvolvimento do 

trabalho social com famílias do PAIF que deveria ser avaliada pelo CENSO SUAS e não 

apenas uma recomendação relativa às oficinas com famílias, como descrito no Caderno II.  

As condições objetivas para a realização do trabalho interdisciplinar, como as reuniões 

de equipe para constituição da própria equipe de trabalho, planejamento e avaliação das ações, 

bem como a formação continuada são imprescindíveis para a implementação das ações do 

PAIF e ainda não foram instituídas na prática.  

Sobre a necessidade de formação profissional e o potencial das ações coletivas, o 

Entrevistado A destaca que as dificuldades para a implementação já existiam, antes mesmo de 

se tornar uma proposta nacional, o que reforça a necessidade de formação continuada. 
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E a [Proteção] Básica contratou a Lúcia Afonso para formatar o que que 
seria a metodologia da [Proteção] Básica com foco nas ações coletivas. 
Então ela trouxe todo o conhecimento, a metodologia relacionada ao 
trabalho com grupos, que foi implementada, digamos assim, incluída na 
metodologia. Agora, eles precisavam de muita formação das pessoas até para 
entender, o trabalho do grupo não é uma coisa tão simples, é previsto a 
metodologia, porque você pode manejar o grupo de diferentes formas. Então 
acho que até hoje não é uma coisa que foi totalmente assimilada e aplicada 
com toda a potencialidade que tem. Mas começou ali, foi incorporada essa 
dimensão (Entrevistado A). 
 

As atividades e serviços prestados pelo CRAS são monitorados desde 2007, 

anualmente, por meio do CENSO SUAS. Um dos blocos do questionário é a “caracterização 

dos serviços ofertados neste CRAS”. Dentre as ações e atividades desenvolvidas no PAIF 

consta no CENSO SUAS 2012 a lista disponível no ANEXO A, que resumimos a seguir:  

o recepção e acolhida; 

o acompanhamento de famílias; 

o acompanhamento de famílias em descumprimento de condicionalidades do PBF; 

o acompanhamento prioritário dos beneficiários do BPC (idosos) ; 

o acompanhamento prioritário dos beneficiários do BPC (pessoas com deficiência) ; 

o acompanhamento de famílias integrantes do PETI; 

o acompanhamento de famílias atendidas em benefícios eventuais; 

o atendimento de indivíduos; 

o grupo/oficina de convivência e atividades socioeducativas com famílias; 

o visitas domiciliares; 

o deslocamento da equipe para atendimento e oferta de serviço em localidades distante; 

o palestras; 

o apoio para obtenção de documentação pessoal; 

o orientação/acompanhamento para inserção no BPC; 

o encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviços socioassistenciais; 

o encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas; 

o encaminhamento para obtenção de benefícios eventuais; 

o encaminhamento para inserção de famílias no Cadastro Único; 

o acompanhamento dos encaminhamentos realizados. 

Ao se comparar a lista da Tipificação, que indica quais são as atividades que compõem 

o trabalho essencial ao serviço, com essa do CENSO SUAS, percebe-se que alguns serviços 

não estavam previstos na primeira, como os encaminhamentos. Outros serviços não estavam 

previstos no CENSO SUAS, como atividade comunitária e campanha socioeducativa e foram 
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ali incluídos em 2014. As reuniões de estudo e planejamento dos grupos, embora devam ser 

realizadas e estejam previstas como normativas, não são mensuradas no CENSO SUAS. 

Novamente, ressaltamos a necessidade de implementação de condições objetivas, como a 

melhoria dos processos de monitoramento e avaliação para implementação das ações coletivas 

do PAIF. 

Como avaliar ou construir indicadores que permitam identificar o sentido de uma 

prática? Indicadores não podem aportar certezas sobre resultados ou processos, mas revelam 

tendências que permitem adequações aos objetivos do trabalho realizado. Os indicadores 

qualitativos, de aspectos intangíveis da realidade como autonomia e protagonismo social, por 

exemplo, só podem ser captados de forma indireta, por meio de suas manifestações. Segundo 

Minayo (2009), a construção de indicadores qualitativos implica assumir a sua natureza 

hermenêutica e dialógica, e para as políticas públicas, ela é fundamental, assim como o são os 

processos de avaliação. 

Mesmo que seja relevante a discussão sobre indicadores qualitativos no âmbito da 

política pública, essas considerações ultrapassam os objetivos desta tese, cuja proposta é 

analisar os sentidos das ações coletivas no PAIF. Gostaríamos apenas de assinalar que essa 

dimensão qualitativa, mas também filosófica dos objetivos do PAIF, presente na concepção 

do serviço, tem implicações também para sua operacionalização. Uma metodologia, por si só 

não garante um sentido emancipatório para as práticas sociais. Nossa análise revelou que a 

avaliação das condições objetivas para a implementação do trabalho social com famílias como 

um conjunto de ações individuais e coletivas é fundamental para que as concepções presentes 

na formulação do serviço se transformem realmente em práxis social. 

Além dos desafios relacionados às condições objetivas para a realização das ações 

coletivas, a Entrevistada 1 indica que há outros relacionados à própria concepção de 

vulnerabilidade social que dificultam a avaliação do serviço e também a constituição da 

Vigilância Socioassistencial. 

Então, essas tensões, eu não sei exatamente, acho que a proteção básica, ela 
tem uma dificuldade de, por exemplo, na hora que você vai coletar uma 
informação, qual vai ser a informação coletada se não for a de transferência 
de renda? A gente ainda... a vigilância é ainda tão primária, do ponto de vista 
da proteção básica, que situações de vulnerabilidade você poderia trazer? 
Isso precisa ser feito e não é que não está sendo feito não, tem um grande 
esforço, mas tem uma grande dificuldade. Eu que acho que a gravidez, por 
exemplo, e sempre falei, acho que é... isso não é consenso, tem gente que 
acha que não, que tem outras prioridades. Então, eu não sei, isso eu não sei 
direito dizer, o que eu acho é assim, do jeito que ficou, parece que a proteção 
básica trabalha para os beneficiários de transferência de renda, o seu fim são 
os beneficiários. E aí, como você coleta as informações assim, isso tudo vai 
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gerando, né, são comandos, você está dando comandos, induzindo, 
induzindo a um trabalho muito focado na transferência de renda. Tem que 
ter, não tenho dúvidas, nesses territórios tem muitos, muitos beneficiários de 
programas de transferência de renda, mas eu seria mais para a gente ir, 
primeiro: para a gente identificar... além dessas coisas que eu falei, o próprio 
relatório mensal de atendimento hoje tem informações da proteção especial, 
então você já pode ter manchas no território da proteção especial que são 
espaços para a atuação preventiva no entorno, não estamos falando só da 
família, aquele evento ali não é só, enfim, não é só dela. Então, eu acho que 
essa é uma informação que o SUAS já tem e que ela está sendo pouco 
produzida e, no caso da proteção básica, para as ações preventivas, essas 
questões: das barreiras, dos motivos e outros que você vai identificando na 
dinâmica da relação com os usuários no território. Mas você tem criança 
pequena, criança, que sei lá, nasce com deficiência. Eu acho que é uma 
situação... sabe, minimamente essa família precisa ter, sei lá, no mínimo uma 
âncora. Tem coisa relativa a informação, mas tem muita coisa que muda na 
dinâmica familiar e que eu acho, por exemplo, que deveriam ser prioridade. 
Essa informação, por exemplo, a saúde tem gente, as crianças nascem lá, tá 
ali (Entrevistada 1). 

 
Há desafios ainda relacionados à própria formulação da metodologia de trabalho social 

com famílias e a sua articulação com o território. 
Então, a Proteção Básica ela tem isso, sim, ela vai atrás de algumas situações 
que são vulneráveis, bastante vulneráveis ou quase risco, né... a gente não 
pode falar quase risco, mas enfim às vezes são até um risco, situação de 
risco. Por quê? Porque essas famílias provavelmente não virão ao CRAS se 
você não for atrás, elas podem até, provavelmente, elas não irão atrás. Ela 
pode até, enfim, ficar mais grave, romper vínculos e tal, e você tem outros 
focos individualizados no meu ponto de vista, particularizados, do meu 
ponto de vista, que são algumas situações críticas de cuidadores, de 
deficiência, que estão em isolamento, mas afora isso, a intervenção ela é 
coletiva e se você não tiver um olhar sobre o território, que é o que eu acho 
que falta nesses cadernos, assim, é trazer a questão do território de uma 
forma mais contundente e estratégica. Se você não tiver isso é muito difícil 
organizar os trabalhos mais coletivos (Entrevistada 1). 
 

A articulação entre o serviço e o território, todavia, não é simples. É atravessada por 

questões do contexto sociopolítico e institucional, que desafiam a organização dos serviços e a 

proposição de ações coletivas. 

Particularmente, da minha experiência de coordenação de CRAS, foi a coisa 
mais difícil que eu senti. Tem uma questão que é do desenho institucional da 
prefeitura, de como ela pensa institucionalmente em fazer isso, tem uma 
dificuldade que eu acho que é uma dificuldade muito minha, que eu tive de 
aproximação com a comunidade. Porque eu tinha vários problemas para 
resolver quando eu assumi, e eu não consegui resolver todos ao mesmo 
tempo. O meu raciocínio foi qual? Eu preciso organizar a minha oferta, o 
que que eu tenho, para poder descer na comunidade. Porque como é que eu 
vou na comunidade, começo a escutar, levantar demanda sem dar 
direcionamento? Essa fase de que você vai lá, escuta e constrói, isso foi a 
filosofia do começo das coisas. Hoje em dia a articulação intersetorial, ela é 
muito amarrada, é bem amarradinho o que você pode e não pode fazer, à 
medida que as outras políticas, elas se blindam muito: “não façam”. Então, 
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assim, você vai lá para escutar, você é prefeitura, você não é uma política só, 
então você tem que saber dar uma resposta global. Porque a população não 
quer saber dos seus problemas internos de articulação intersetorial, e isso 
politicamente é muito complicado, tanto no desenho geral da prefeitura, a 
meu ver, quanto no próprio manejo mesmo, porque você tem outros 
atravessadores. Quando você é gestor de base local, você tem uma pressão 
política muito grande em cima de você, então não é qualquer problema que 
você pode levantar (Entrevistada C). 
 

A Entrevistada C nos revelou dificuldades na criação e condução de um grupo, no 

manejo entre as demandas individuais e coletivas e apontou a intersetorialidade como uma 

necessidade fundamental para a realização do trabalho. É um longo depoimento que mostra 

como a análise da demanda precisa estar correlacionada à análise das vulnerabilidades do 

território e como a superação das vulnerabilidades está associada ao trabalho intersetorial, ao 

acesso a direitos e a outras políticas sociais. Há uma correlação, contudo, dessa experiência 

com as dificuldades de participação dos técnicos nas ações do território e os atravessamentos 

do contexto sociopolítico e institucional. 

E aí a atividade coletiva, ela vem, a gente tem que fazer como está posto lá. 
Primeiro a gente entende os grupos que estavam tendo, a gente escolhe esse 
grupo da cesta básica para começar, e aí a gente testou um modelo que era, o 
acompanhamento familiar coletivo. [...] O que a gente usa como nome 
genérico, o Caderno de Orientação define objetivamente: isso é TSF 
[Trabalho Social com Famílias] na assistência social. E você tem várias 
modalidades desse trabalho. E aí a gente fez essa opção de fazer na 
modalidade de acompanhamento, o acompanhamento que pode ser 
particularizado ou coletivo, a gente escolheu o coletivo para essas famílias 
da cesta básica. E aí você tem que fazer um planejamento de intervenção, 
onde você vai identificar então nessas famílias do acompanhamento quais 
são as demandas para intervenção. Parecia fácil, todas são cesta básica, a 
princípio, renda, a qualificação profissional, porque são pessoas que não 
estão trabalhando, não estão tendo dinheiro para comprar comida. Quando a 
gente vai entender mesmo quem são essas famílias, isso aqui cai por terra. 
Quem era a família de cesta básica recorrente? É aquela pessoa que está 
vivenciando vulnerabilidades crônicas. Por exemplo, a gente tinha um 
senhor que teve um acidente de trabalho, que estava vinculado ao INSS, com 
o auxílio acidente, ele precisava fazer uma cirurgia. Tinha anos que ele 
estava esperando essa cirurgia sair. Ele não conseguia trabalhar, porque ele 
era pedreiro, estava mancando de uma perna e precisava de uma cesta 
básica. A dimensão renda, o benefício que eu teria para manejar com ele, ele 
não tinha, porque ele não tinha direito ao Bolsa Família. Ele tinha 
aposentadoria, o auxílio acidente. Trabalhar com ele reinserção no mercado 
de trabalho... como que eu falo com esse homem que ele tem que voltar a 
trabalhar, sendo que ele fala: “O que eu mais quero na minha vida é 
trabalhar, mas olha a minha perna, eu não consigo”. No planejamento que a 
gente tinha feito eram seis encontros, um dos encontros era o Mundo do 
Trabalho. A gente falou assim: isso não pode ser um tema, porque a gente 
está “revitimizando” a família. A outra era uma mulher que era paciente de 
saúde mental ambulatorial, depressiva, medicação, que tinha uma 
dificuldade de voltar, de fazer o arco de novo, de fazer uma vinculação. A 
outra a gente tinha uma família que era muito grande, então a mulher não 
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trabalhava porque ela tinha muitas crianças pequenas. Beleza. Super fácil de 
resolver. Pega os meninos e põe na creche. Não tem vaga. Então naquilo que 
a gente tinha uma coletividade de quinze pessoas, que a princípio pareciam 
semelhantes, quando a gente trouxe para o manejo do grupo, cada uma tinha 
uma realidade, e realidades que moravam no mesmo território, estava bem 
próximo mesmo do território delas... não estavam dispersas no território, 
todas estavam acessando cesta básica, mas quando você identificava 
exatamente qual que era a vulnerabilidade que estava atrelando ela à cesta 
básica recorrente, era muito particular, e estava muito relacionado ao manejo 
de outras políticas públicas. E aí você fala: como eu vou fazer um plano de 
intervenção coletivo? Porque aí não podia individualizar. Porque o Caderno 
de Orientação fala “o planejamento é coletivo, você não individualiza”. E aí 
eu falei: não dá certo. Porque eu acho que quando eles colocam essa 
intenção do acompanhamento coletivo, eles não fizeram... Ela, teoricamente 
tem dado certo. Tem mesmo, vivenciando as mesmas vulnerabilidades, está 
no mesmo território, blá-blá-blá... Quando você vai de fato para cada 
cidadão, a saída não é coletivizada. E aí eu ficava muito discutindo assim, 
desse impasse. E aí você tinha uma restrição metodológica que é de não 
entrar fazendo intervenção individual. Você podia fazer algumas, mas você 
não podia trazer o problema propriamente dito para a dimensão 
individualizada de intervenção. E, geralmente, assim: “Mas como é que nós 
vamos fazer?”. Aí fizemos tudo que o MDS coloca lá: faça o planejamento 
coletivo, o que que eles elegem. E aí uma sacada que a gente fez foi de criar 
uma meta com eles durante seis meses. Então cada um tinha uma meta. 
Ainda que fosse a meta do grupo, para manter o grupo motivado, a gente 
construiu metas individuais no grupo. Isso ficava dentro do manejo do 
grupo, mas eu falei assim: é o que vai motivar esse cidadão a continuar. A 
meta individual era o que de fato [palavra incompreensível]... ter essa 
intervenção técnica. Aí os técnicos... O que gastou de hora técnica para 
intervenção da meta foi muito tempo. Esse tempo não estava computado. E 
uma coisa que a gente foi chegando à conclusão é de que a hora técnica de 
trabalho com família, com a família mesmo é muito pouco. O que eu preciso 
ter de manejo, de articulação com as outras políticas é o que de fato vai fazer 
funcionar. Porque senão... É o caso desse senhor, a cirurgia dele estava lá na 
fila, naquela burocracia da fila, entender isso com o centro de saúde, que pé 
que isso estava, como é que era isso, aonde que ele se perdeu dentro da 
política de saúde, para poder ajudá-lo. Entregaram a consulta especializada 
para ele, ele não viu porque ele não sabe ler direito, e aí ele perdeu. Aí ele 
estava lá no fim da fila de novo. Uma coisa boba, que o ACS tem aquela 
função de falar: “Senhor, você entendeu bonitinho? Quer que pregue na sua 
geladeira?”. Ele perdeu porque ele não estava entendendo a consulta. E esse 
homem estava lá, só piorando, e ficando cada vez mais crônico do ponto de 
vista da dificuldade que ele teria de voltar ao mercado de trabalho, da 
dependência dele à oferta da Assistência Social e, para além do que... da 
noção que ele tinha de uma baixa estima muito grande, porque ele não queria 
receber a cesta. Todos falam isso: “Eu não queria estar nessa condição, mas 
eu não tenho outra possibilidade” (Entrevistada C). 

 

A Entrevistada C realizou uma atividade com um pequeno grupo no contexto PAIF, 

partindo da compreensão de uma necessidade comum dos participantes, a cesta básica. 

Contudo, ao longo do trabalho percebeu que as pessoas ali estavam expostas a diferentes 

situações de vulnerabilidade social e que o manejo dessas questões no grupo era muito difícil, 
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pois envolvia também a articulação intersetorial para o acesso e a promoção dos direitos dos 

usuários. Sua experiência demonstra como é importante o processo de análise da demanda e 

de apropriação do território, assim como a formação de redes para acesso aos direitos. Se 

esses processos não acontecem ou não existem, os objetivos da intervenção coletiva podem 

ficar comprometidos, não há sustentabilidade para operacionalização das ações coletivas. 

A Entrevistada G também revela como as questões políticas do território podem 

atravessar as ações coletivas e sugere o trabalho com o que ela denomina de “lideranças 

potenciais” em contraposição às lideranças políticas já existentes no território. 
Pesquisadora: Eu acho que esse trabalho que você falou que é essencial, de 
escutar a comunidade, de circular pelo território, eu acrescentaria também 
conhecer as lideranças. Porque só as pessoas de BH que estão falando disso, 
de BH, que vivenciaram essa experiência no início do NAF. 

Entrevistada G: É. Mas assim, o que a gente vê muito, Flávia, nos 
territórios onde tem CRAS, que tem uma presença muito grande das 
lideranças e que elas são muito influenciadas pela questão político-
partidária. Então, muitas vezes você não consegue mobilizar a comunidade, 
porque às vezes você chamou uma liderança que ela está ligada a um 
vereador, a uma pessoa do meio político e que ela não conversa com outras 
lideranças, por exemplo. Então eu acredito muito mais nas potenciais 
lideranças. As mulheres, por exemplo, você vê que elas circulam muito no 
território, que elas têm uma influência na comunidade. Mesmo elas não se 
nomeando liderança, mas você vai potencializar e transformar em liderança. 
Essa R. Ela era uma pessoa, assim, apagada na comunidade. É conhecida por 
muitas pessoas e tal, mas ela não tinha essa coisa de uma liderança. E hoje 
ela é uma liderança. Então, é uma coisa específica. Claro que a gente 
também tem que levar esses potenciais. Porque eu vejo muito no 
Independência, é nítido que as lideranças comunitárias envolvem só político-
partidária, e às vezes a gente dá até tiro no pé se a gente faz liderança com 
uma. Então a gente dispensa elas, que não são importantes em alguns 
momentos, a gente dispensa muito quando a gente quer fazer intervenção no 
território, porque às vezes elas até atrapalham (Entrevistada G). 
 

Na experiência da Entrevistada G, o conhecimento da comunidade e a busca ativa são 

fundamentais para o reconhecimento das demandas e a proposição de ações coletivas. Ela 

revela que os atendimentos particularizados podem ser oportunidades de reconhecimento das 

demandas para o trabalho coletivo. 
Então, quando a gente percebia pelo atendimento que estava tendo uma 
demanda muito grande em relação à violência doméstica, antes de fazer 
atividade de reflexão para as mulheres, a gente chama para uma palestra para 
falar sobre o direito da mulher, e além de convidar as mulheres que têm essa 
demanda de perfil de violência doméstica, a gente tem que convidar as 
lideranças comunitárias... aquela pessoa que é potencial liderança no 
território, que participa ativamente da comunidade, de alguma associação, 
convida para essa palestra porque ela vai ser um agente mobilizador. E 
durante essa palestra, quando você fala sobre a temática, você vai fazer uma 
escuta do que ela quer trabalhar em relação aquele tema. E às vezes você 
chega com uma proposta que não tem nada a ver com o que elas querem 
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trabalhar, e aí a gente tem que estar disponível também para poder mudar e 
fazer o que a comunidade está demandando (Entrevistada G). 
 

Para a Entrevistada 2, que participou do processo de formulação e produção do 

Caderno II, é importante deixar claro que o acompanhamento familiar deve ter caráter 

preventivo e não de fiscalização das famílias. No trecho a seguir, ela busca diferenciar o 

atendimento familiar do acompanhamento familiar. 
Atendeu, ok. É uma família que foi atendida, é uma pessoa que foi atendida. 
O acompanhamento, ele já parte do suposto da materialização da prevenção. 
Se eu tenho uma família que eu consigo perceber que está no risco iminente 
de violação de direitos, um atendimento só não vai resolver, eu tenho que 
acompanhar essa família. E a perspectiva do acompanhamento não é a 
perspectiva de fiscalização ou de cumprimento de regras, é a perspectiva de 
ter o Estado materializado ali no profissional que está acompanhando como 
um guardião de direitos. Então eu vou te acompanhar, a gente vai trilhar um 
percurso juntos, e aí eu vou te encaminhar para alguns serviços, você vai 
participar de alguns grupos no PAIF, eu quero te ver a cada quinze dias, eu 
quero te ver a cada semana, eu quero ver como as coisas estão se 
desenrolando. A perspectiva do acompanhamento é a perspectiva da 
materialização da prevenção para aquelas situações onde o risco é mais 
iminente, o risco de violação de direitos é mais iminente. No protocolo de 
ações, a gente até tenta elencar ali o que que é passível de acompanhamento, 
o que que é passível de atendimento. Então a perspectiva do 
acompanhamento, ele é a perspectiva da prevenção de que em algumas 
situações não basta você passar a cesta básica ou passar a orientação, precisa 
rever a situação. Acompanhamento, inclusive, a gente até fala que tem de 
preencher um plano de acompanhamento na lógica de você estabelecer com 
a família objetivos a serem cumpridos, não é só bater ponto no CRAS: “Ok, 
assistente social estou fazendo”. É um acompanhamento no sentido de 
entender também as trajetórias que as famílias assumem no decorrer da sua 
vida e, também, a partir desse acompanhamento, perceber quais são as 
possibilidades que a gente tem de intervir com todas outras limitações 
(Entrevistada 2). 
 

No discurso dos operadores da política, a formulação sobre o trabalho social com 

famílias requer ainda, conforme indicado pela Entrevistada D, a diferenciação de oficinas com 

famílias de acompanhamento familiar. 
Hoje, eu acho que a gente está vivendo um momento, a gente não tem 
dúvida disso, a dificuldade maior das equipes é saírem do atendimento 
individual, particular [palavra incompreensível]... e as famílias, mas, por 
outro lado, eu acho que as oficinas, em função de toda essa história, de 
alguma forma você consegue ver a execução delas em todos os CRAS. A 
gente aqui é PAIF, mas a gente consegue ver. Agora, eu acho que tem sido o 
nosso grande desafio é o acompanhamento em grupo. Esse tem sido um 
grande desafio, as equipes têm nos colocado, inclusive em termo de conceito 
mesmo, qual que é a diferença de eu realizar uma oficina de reflexão ou uma 
oficina de ação, ou uma oficina de convivência e um grupo de 
acompanhamento. Esse eu acho que tem sido um grande desafio. Às vezes a 
gente acha que está conseguindo achar o ponto dessas diferenças, e aí vêm 
outros questionamentos. Mas eu tenho visto também dos técnicos do CRAS, 
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exercícios nesse sentido, sabe? E às vezes de escutar de alguns técnicos 
assim: “Olha, eu cheguei, a minha grande dúvida: estou fazendo ou não 
estou fazendo acompanhamento?”. Eu falei: olha, eu vou deixar acontecer da 
forma que a gente vai dar conta nesse grupo, e ao final a gente avalia. Se 
realmente não dei conta de traduzir o acompanhamento familiar aqui, estou 
fazendo oficinas. Mas então, assim, com uma dificuldade grande. E também 
a gente não tem achado lugares para pesquisar, buscar experiências de outros 
municípios. A gente não tem encontrado muito isso. Então ele tem sido uma 
grande questão para os técnicos, eles têm falado muito isso, de que a gente 
tem que conseguir definir... (Entrevistada D) 
 

Em resumo, os desafios para operacionalização das ações coletivas, no discurso dos 

operadores da política se relaciona com o fato de que o trabalho social com famílias do PAIF 

ainda não é compreendido como um conjunto de ações que se estabelece e se transforma nos 

territórios. As ações coletivas ora são tomadas como trabalhos pontuais com pequenos grupos 

em contraposição ao atendimento individual, ora são tomadas como estratégias que 

possibilitam maior participação social. Assim, no discurso dos operadores da política, as 

ações coletivas assumem o sentido de um trabalho desafiador. 
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CONCLUSÃO 
 

O objetivo desta tese foi analisar os sentidos das ações coletivas no processo de 

formulação da PNAS (2004) e de operacionalização dessas ações no contexto do PAIF. As 

perguntas que nos guiaram foram: quais os significados atribuídos às ações coletivas no 

âmbito da assistência social? Como essas ações foram formuladas nos documentos de 

orientação do MDS? Como estão sendo implementadas no contexto do PAIF? 

Tendo em vista essas questões, realizamos pesquisa bibliográfica acerca das condições 

de produção da assistência social no Brasil e revisão teórica do conceito de ações coletivas na 

área das ciências humanas e sociais e no contexto da proteção básica de assistência social. 

Realizamos, ainda, a análise de documentos e de entrevistas que, em contraponto, nos 

permitiram compreender o grau de consenso e dissenso presente no discurso normativo da 

política, no discurso dos operadores da política e no discurso acadêmico. Nesse processo, as 

pesquisas bibliográficas nos forneceram a base para a compreensão das condições de 

produção da assistência social no Brasil e dos referenciais teóricos metodológicos que 

fundamentam as ações coletivas, especialmente no campo da Proteção Social Básica.   

A assistência social brasileira enfrenta desafios relacionados à nossa história de país 

colonizado, com relações políticas marcadas particularmente pelo clientelismo, pelas relações 

patriarcais e práticas assistencialistas.  

A análise dos documentos nos indicou a existência de forte intertextualidade da PNAS 

(2004) com o contexto histórico da assistência social brasileira, buscando marcar claramente 

uma diferença com a lógica anterior, pautada em atividades fragmentadas e com caráter de 

benevolência. Em sua dimensão de prática social, o discurso da nova política de assistência 

social visou a estabelecer outra hegemonia, não mais aquela das práticas assistencialistas 

realizadas por entidades religiosas, mas de ações de caráter estatal, pautadas por pressupostos 

éticos e conhecimentos teóricos metodológicos que visam à autonomia, à participação social e 

ao exercício da cidadania.  

O processo de formulação da PNAS (2004), em contraposição ao assistencialismo, foi 

um processo de produção coletiva, que contou, principalmente, com acadêmicos e 

profissionais da área da assistência social.  

A participação social é um valor fundamental da política, expresso não só em seu 

processo de formulação como também em seu eixo estruturante, que estabelece a 

intersetorialidade e a formação de redes como modos de relação entre o Estado e a sociedade 

civil, e as propostas de ações socioassistenciais. Ela é relevante também para as práticas 
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coletivas desenvolvidas no Brasil, em especial aquelas fundamentadas na pesquisa-ação e na 

pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, do fim da década de 1960, e que assumem, nesse 

contexto, um compromisso ético político pela redemocratização do país. Essa dimensão é 

ressaltada nas ações de Proteção Social Básica, mas sua operacionalização no trabalho social 

com famílias do PAIF encontra obstáculos de ordem sociopolítica e institucional, disputas 

teóricas metodológicas e falta de condições objetivas para realização do serviço.  

A assistência social é a única das políticas de seguridade social brasileira que precisa 

articular, em seu campo de atuação, a oferta de benefícios monetários com a de serviços 

socioassistenciais. Essas ofertas se materializam pelas ações do PBF e do PAIF, cuja 

articulação ainda é necessária na prática social.  

A articulação do PAIF com o PBF busca conciliar duas visões diferentes de proteção 

social: uma visão da proteção social associada ao paradigma do desenvolvimento social, no 

qual a participação social e a justiça social são valores essenciais; e outra visão de proteção 

social associada ao paradigma de desenvolvimento humano, na qual a focalização, a 

segurança material e a justiça distributiva são os valores essenciais (COTTA, 2009).  

Na prática social, coube ao PAIF, portanto, o desafio de lidar com um conjunto de 

práxis já existentes, conectadas a diferentes perspectivas políticas e pautadas em diferentes 

concepções de trabalho social com famílias. Essas diferenças precisam ser reconhecidas e 

debatidas, sob pena de nos atermos à responsabilização dos técnicos pelas dificuldades 

vivenciadas na implementação de ações coletivas. Ou seja, a constituição da identidade do 

PAIF e sua correlação com o PBF são desafios de caráter socioinstitucional para 

implementação das ações coletivas do PAIF. A dinâmica das ações coletivas, assim, é função 

não apenas da intervenção profissional, mas também das relações que se estabelecem no 

contexto institucional do PAIF, que se configura como um campo de disputas políticas e 

também científicas. 

Em sua formulação, o PAIF buscou evitar a repetição da história das práticas 

tuteladoras e individualizantes que marcaram a assistência social brasileira. Isso resultou em 

um duplo trabalho para consolidação da sua identidade como serviço público estatal de caráter 

continuado, responsável pelo trabalho social com famílias: esclarecer a sua finalidade e do 

conjunto de ações que o compõem; lidar com a articulação com o PBF. Este último trouxe 

como desafio a gestão de demandas de diferentes ordens e relacionadas a diferentes 

concepções de proteção social, e também a definição de seu público-alvo. Afinal, são as 

famílias ou as mulheres? 
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O discurso dos operadores da política sobre o trabalho coletivo com usuários, 

principalmente mulheres, adolescentes e idosos, revelou que há necessidade de maior 

articulação do PAIF com outras políticas sociais. Esta pesquisa nos fez compreender que a 

articulação da rede intersetorial e as metodologias participativas — a pesquisa-ação, como 

forma de planejamento e sistematização das ações, e a pedagogia problematizadora como 

forma de compreender e problematizar as demandas no território — podem impactar 

positivamente o desenvolvimento de ações coletivas, sendo primordial a parceria com a rede 

de proteção social do município. 

Ainda no discurso dos operadores, as condições objetivas de trabalho (rede de serviços 

que permite, de fato, o acesso aos direitos) e a organização das equipes, de modo que possam 

participar ativamente do processo de produção e avaliação de seu próprio trabalho, também 

são fundamentais para o desenvolvimento de ações coletivas. Isto é, a autonomia e a 

participação como valores fundamentais da política precisam dar sentido também às ações dos 

profissionais em suas atividades. 

Embora o discurso normativo da política e o discurso acadêmico apontem para o 

desenvolvimento da autonomia e da participação como o sentido ético político das ações 

coletivas, é preciso ainda investigar melhor como esses discursos são apropriados e 

implementados na prática social contemporânea. Há dificuldades relacionadas ao 

acompanhamento e à avaliação das ações dos profissionais no PAIF não apenas pelo aspecto 

discricionário do trabalho, mas também porque as práticas, com as quais a PNAS (2004) visa 

romper, estão fortemente enraizadas na cultura brasileira. Isso pede uma revisão de 

concepções da parte dos usuários e dos técnicos e gestores.  

Apesar de o discurso científico apontar reiteradamente para a necessidade de formação 

profissional para atuação numa perspectiva coletiva na Proteção Social Básica, é forçoso 

tornar mais claras as condições mínimas para o desenvolvimento do trabalho social com 

famílias, a fim de que as responsabilidades sobre a efetividade do trabalho não recaiam apenas 

na atuação profissional da equipe técnica. Para tanto, novos indicadores de monitoramento e 

avaliação precisam ser propostos. 

No discurso normativo da política, os técnicos têm papel fundamental na produção de 

conhecimento sobre o trabalho social com famílias, mas na prática social ainda não foram 

instituídos os tempos e espaços necessários para permitir o advento dessa produção. Nossa 

análise indicou que as possibilidades de reflexão sobre a própria prática e de estudo para o 

desenvolvimento das ações coletivas no contexto de trabalho foram muito diferentes em Belo 

Horizonte, município de grande porte, em relação às de um município de pequeno porte. 
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Enquanto em Belo Horizonte há espaços instituídos de troca de experiências entre os 

profissionais, como seminários e supervisão técnica, por exemplo, no município de pequeno 

porte, a constituição desses espaços ficou restrita à iniciativa de alguns técnicos. A 

comunicação com o MDS, por outro lado, é unidirecional, em ambos os tipos de município: o 

MDS apenas propõe orientações. Não foi reconhecido pelos entrevistados um canal direto de 

comunicação com o Ministério para que gestores e técnicos esclareçam suas dúvidas com 

relação às orientações propostas. Ainda que esta análise não permita generalizações, cabe 

ressaltar a necessidade de investigação sobre os espaços de participação de usuários e 

trabalhadores na formulação das metodologias de trabalho do PAIF nas diversas cidades 

brasileiras. 

O discurso normativo da política propõe ainda que o trabalho social com famílias se 

configure como um conjunto de ações individuais e coletivas. Não mais ações socioeducativas 

ou ações de inclusão produtiva, mas ações fundamentadas em pressupostos éticos e 

referenciais teóricos metodológicos que promovam o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários e a prevenção de vulnerabilidades e riscos nos territórios. 

Ainda que o discurso dos operadores da política esteja em consenso com o discurso 

normativo da política quanto aos objetivos do serviço, há, no primeiro, uma ênfase maior na 

necessidade de “apropriação” pelos técnicos do território, e de organização e gestão dos 

processos de trabalho, de modo que garantam minimamente a quantidade adequada de 

profissionais para o trabalho, tempo para sistematização e avaliação das experiências e 

funcionamento da Vigilância Socioassistencial. 

Na formulação sobre o trabalho social com famílias do PAIF, houve grande 

preocupação com a definição das ações socioassistenciais para que se diferenciassem 

claramente de ações psicológicas e individualizantes ou assistencialistas. Assim, foi excluído 

do vocabulário das orientações técnicas sobre o PAIF os termos “psi” e as práticas de inclusão 

produtiva. Mesmo que o discurso normativo visasse à exclusão de tudo o que se refere ao 

psíquico, o significado representacional das ações coletivas nas orientações técnicas sobre o 

PAIF estabelece uma intertextualidade com a abordagem psicossocial dos grupos, tal como 

descrita em PBH (2007) e em Afonso e Fadul (2015), o que permite identificar aspectos 

daquela abordagem no texto. A despeito de não ser a única forma de tratar as ações coletivas, 

a dimensão psicossocial ou intersubjetiva do trabalho coletivo foi enfatizada no discurso dos 

operadores da política. 

 O receio de se repetir a história tuteladora da assistência social marcou, contudo, a 

formulação técnica sobre a metodologia de trabalho social com famílias do PAIF, colocando 
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para os trabalhadores o desafio de lidar com a superação de dicotomias associadas às 

atividades do assistente social e do psicólogo no Brasil. Os diálogos e polêmicas discursivas 

relacionados a esses campos disciplinares precisam ser alvo de debates e outras pesquisas 

relacionadas à política de assistência social. 

Se, por um lado, o discurso político e o discurso acadêmico, tanto da psicologia quanto 

do serviço social, propõem um sentido ético político de promoção da autonomia e 

participação social para as ações do PAIF, na prática profissional é preciso problematizar, 

analisar e avaliar como esse sentido pode ou não se efetivar. A autonomia e a participação não 

são valores intrínsecos a determinadas concepções teóricas, mas possibilidades que se 

relacionam com as ações propostas, com os profissionais e usuários envolvidos e o contexto 

socioinstitucional e político. A análise sobre as ações comunitárias do PAIF demonstrou que, 

embora a participação cidadã, como equivalente à participação social e política esteja presente 

no discurso normativo da política, é indispensável esclarecer ainda qual o tipo e o grau de 

participação almejados pelo serviço e quais são os espaços socioinstitucionais de participação 

dos técnicos e dos usuários na prática social no contexto atual. Esses esclarecimentos poderão 

contribuir para que a participação social deixe de ser, como apontado no discurso dos 

operadores da política, apenas um ideal romântico e idílico. 

Os significados da autonomia na política e as possibilidades de participação na 

Proteção Social Básica da assistência social, portanto, ainda requerem maior investigação. 

São necessários mais estudos e pesquisas que incluam também as concepções de família na 

política de assistência social, e as possibilidades de articulação entre as diversas ações, que 

constituem o trabalho social com famílias, de forma mais contextualizada no território e na 

perspectiva de formação de redes para atuação interdisciplinar.   

No discurso dos operadores da política a “leitura ou apropriação do território” pode ser 

uma estratégia para evitar que as ações coletivas se configurem como atividades pontuais 

junto a pequenos grupos no trabalho social com famílias.  

É preciso compreender o uso do território e a dinâmica dos lugares. Lugar como 

espaço geográfico do acontecer solidário, que define usos e geram valores culturais, 

econômicos e sociais. Lugar como espaço da existência e da coexistência, no qual há 

possibilidade real e efetiva de comunicação e construção política (SANTOS, 2005).  

Além do conhecimento do território, no discurso dos operadores da política, os 

atendimentos particularizados podem consistir em estratégias de fortalecimento de vínculos 

que facilitam a mobilização para participação nas oficinas. Ou melhor, os atendimentos 

particularizados não devem ser tomados em contraposição aos coletivos. 
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Gostaríamos ainda de ressaltar a necessidade de se revisitar os aportes da Psicologia 

Comunitária, especialmente para a definição de comunidade que tem sido identificada com o 

espaço geográfico, espaço de pobreza, favela, em detrimento de seu uso como categoria 

analítica e política. Realçamos a necessidade de uma abordagem mais aprofundada sobre os 

conceitos de território e comunidade para compreensão da atuação profissional no PAIF. 

Essas discussões teóricas, todavia, não podem prescindir da participação dos trabalhadores e 

da instituição de fóruns de discussão e espaços de educação permanente em serviço. 

Se as ações coletivas são tomadas, no discurso normativo da política como parte de 

um conjunto mais amplo de ações, denominado trabalho social com famílias, no discurso dos 

operadores da política, elas ora são trabalhos pontuais com pequenos grupos em contraposição 

ao atendimento individual, ora são estratégias de mobilização social. Na polifonia entre a 

teoria e a prática, entre a concepção e a operacionalização, as ações coletivas do PAIF 

emergem como um trabalho desafiador. O que nossa análise esclareceu é que os desafios são 

de diferentes ordens. Como identificamos ao longo deste trabalho, há desafios teóricos, 

metodológicos, culturais, socioinstitucionais e políticos que convocam acadêmicos, políticos, 

profissionais e usuários a continuar participando desse campo ainda em formação. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação 
Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 

Av. Dom José Gaspar, 500 - Fone: 3319-4517 - Fax: 3319-4517 
CEP 30535.610 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil 

e-mail: cep.proppg@pucminas.br 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Parecer CEP: 1.125.805 
CAAE: 45735115.1.0000.5137 
 
Título do Projeto: Atividades Coletivas na Proteção Social Básica 
 
Prezado Sr.(a.), 
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que estudará o lugar das atividades 
coletivas na Política Nacional de Assistência Social no contexto da Proteção Social Básica. 
 
Você foi selecionado por sua participação nos processos de formulação e implementação da 
Política Nacional de Assistência Social, seja pela identificação de seu nome em algum dos 
documentos oficiais ou ainda pela indicação de outros entrevistados. A sua participação nesse 
estudo consiste em emitir suas opiniões em entrevista que será realizada em local previamente 
agendado, em comum acordo com a pesquisadora, respeitadas as condições de privacidade e 
silêncio exigidas para realização da entrevista. Nesse encontro serão abordados o histórico da 
Política Nacional de Assistência Social, as principais mudanças ocorridas no processo de 
implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o lugar das atividades 
coletivas no contexto da Proteção Social Básica. A entrevista será gravada e posteriormente 
transcrita e seu uso estará restrito à elaboração da tese e aos documentos de comunicação da 
pesquisa como artigos e apresentação de trabalhos em congressos. Todo material coletado 
durante a pesquisa ficará sob a guarda e responsabilidade do pesquisador responsável pelo 
período de cinco anos e, após esse período, será destruído. 
  
Sua participação é muito importante e voluntária. Você não terá nenhum gasto e também não 
receberá nenhum pagamento por participar desse estudo. As informações obtidas nesse estudo 
serão confidenciais, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação, quando da apresentação 
dos resultados em publicação científica ou educativa, uma vez que os resultados serão sempre 
apresentados como retrato de um grupo e não de uma pessoa. Você poderá se recusar a 
participar ou a responder algumas das questões a qualquer momento ou se houver algum 
desconforto, não havendo nenhum prejuízo pessoal se esta for a sua decisão. 
 
Os resultados dessa pesquisa servirão para fomentar o desenvolvimento da Política Nacional 
de Assistência Social em nosso país e a articulação entre a teoria e a prática referente a ações 
coletivas nesse contexto.  
 
Você receberá uma via desse termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador 
responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 
qualquer momento. 
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Para todos os participantes, em caso de eventuais danos decorrentes da pesquisa, será 
observada, nos termos da lei, a responsabilidade civil. 
 
Pesquisador responsável: Flávia Lemos Abade 
Endereço: Rua Walter Guimarães Figueiredo, 55, apto 601, Buritis, Belo Horizonte, MG. 
CEP: 30492-030 
Telefone: 31 – 99575933 
 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, coordenado pela Prof.ª Cristiana Leite Carvalho, que poderá ser 
contatada, em caso de questões éticas, pelo telefone 3319-4517 ou e-mail 
cep.proppg@pucminas.br.  
 
Belo Horizonte, ___ de ____________ de 2015. 
 
Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar desse estudo. 
 
Nome do participante (em letra de forma): 
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do participante ou representante legal  
 
 
Data: 
 
 
Obrigada pela sua colaboração e por merecer sua confiança. 
Nome: Flávia Lemos Abade 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do pesquisador  
 
Data: 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevistas semiestruturadas 
 
Roteiro de entrevista semiestruturada sobre o processo de formulação 
 

1. Gostaria que contasse um pouco sobre sua participação no processo de formulação do 
Plano Nacional de Assistência Social. Quais são as experiências anteriores que 
considera relevante, quais as condições históricas de produção dessa política? Por que 
a aprovação aconteceu em um prazo tão curto? 

 
2. Qual o propósito das atividades coletivas no Plano Nacional de Assistência Social (no 

SUAS)? Por que PAIF? Para quê? (histórico) E o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos? Por que um serviço para a família e outro para as 
diferentes “gerações”? Por que e para que um Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos?  

 
3. O PAIF sofreu modificações desde sua proposta original até hoje. Gostaríamos de 

saber quais eram os principais debates e conflitos em torno da proposta inicial? Como 
a proposta do PAIF se constituiu? 

 
4.  Quais eram as concepções de trabalho coletivo com famílias debatidas na formulação 

do PAIF? Consensos e dissensos.   
 

5. Qual o lugar das atividades coletivas na Proteção Social Básica? Como a metodologia 
para os atendimentos em grupo e para o acompanhamento de grupos de famílias foram 
elaboradas? Quem participou desse processo (técnicos, consultores)? Quais os 
principais desafios identificados para a realização do trabalho social com as famílias, 
em grupos, no processo de formulação do PAIF?  

 
6. Como os consultores participaram e contribuíram na formulação do PAIF e na 

concepção de ações coletivas nesse contexto? Como foi o processo de 
produção/elaboração dos cadernos de orientação? Quais eram as demandas? 

 
7. Por quais canais de comunicação os técnicos (pessoas que trabalham na ponta) 

contribuíram ou têm contribuído para o desenvolvimento (evolução) do PAIF e das 
ações coletivas nesse contexto? 

 
8. Quais os fatores que facilitam ou entravam a implementação da proposta do PAIF, 

especialmente as atividades coletivas? 
 

9.  Na sua opinião, qual é o principal objetivo/compromisso do PAIF? Como está a 
oferta desse serviço e a entrega (compromisso) do PAIF em âmbito nacional? E em 
Belo Horizonte? 
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Roteiro de entrevista semiestruturada sobre o processo de implementação 
 

1. Gostaria que contasse um pouco sobre sua participação no processo de implementação 
do Plano Nacional de Assistência Social (PNAS) e do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS). Como os serviços eram organizados anteriormente? Quais foram as 
principais mudanças implementadas inicialmente? 
 

2. Como era organizada a Assistência Social antes do Serviço de Proteção e Atenção ao 
Indivíduo e à Família (PAIF), e como está atualmente? Como a proposta do PAIF se 
constituiu em Belo Horizonte? 

 
3. Como os profissionais identificavam inicialmente o equipamento CRAS? E 

atualmente? O que o caracteriza mais fortemente? Como você concebe a identidade do 
PAIF? 

 
4. Como foi se constituindo a relação com os usuários do CRAS? 

 
5. Na sua opinião, qual o propósito das ações coletivas no Plano Nacional de Assistência 

Social (no SUAS)? Por que PAIF? Para quê?  
 

6. E o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos? Por que um serviço para a 
família e outro para as diferentes “gerações”? Por que e para que um Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos?  

 
7. Quais eram as concepções de trabalho coletivo com famílias debatidas no processo de 

implementação do PAIF? Consensos e dissensos.   
 

8. Qual o lugar das atividades coletivas na Proteção Social Básica? Como a metodologia 
para os atendimentos em grupo e para o acompanhamento de grupos de famílias foi 
elaborada? Quem participou desse processo (técnicos, consultores)? Quais os 
principais desafios identificados para a realização do trabalho social com as famílias, 
em grupos, no processo de implementação do PAIF?  

 
9. Por quais canais de comunicação os técnicos (pessoas que trabalham na ponta) 

contribuíram ou têm contribuído para o desenvolvimento (evolução) do PAIF e das 
ações coletivas nesse contexto? 

 
10. Quais os fatores que facilitam ou entravam a implementação da proposta do PAIF, 

especialmente as atividades coletivas? 
 

11.  Na sua opinião, qual é o principal objetivo/compromisso do PAIF? Como está a 
oferta desse serviço e a entrega (compromisso) do PAIF em Belo Horizonte? 
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APÊNDICE C -  Quadros 6  e  7 
 

 
QUADRO 6 

 

Seguranças afiançadas pelo SUAS, segundo as NOB 2005 e 2012)  

NOB (2005) NOB (2012) 

A segurança de acolhida é provida por meio da 
oferta pública de espaços e serviços para a 
realização da proteção social básica e 
especializada. As instalações físicas e a ação 
profissional devem conter condições de recepção, 
escuta profissional qualificada, informação, 
referência, concessão de benefícios, aquisições 
materiais, sociais e socioeducativas. 
A segurança de acolhida supõe ações de 
abordagem em territórios de incidência de 
situações de risco, bem como a oferta de uma rede 
de serviços e de locais de permanência de 
indivíduos e famílias sob curta, média e longa 
permanência – alojamentos, vagas de albergagem 
e abrigos. 

Acolhida  
provida por meio da oferta pública de espaços 
e serviços para a realização da proteção social 
básica e especial, devendo as instalações 
físicas e a ação profissional conter:  
a) condições de recepção; 
b) escuta profissional qualificada; 
c) informação; 
d) referência; 
e) concessão de benefícios; 
f) aquisições materiais e sociais; 
g) abordagem em territórios de incidência de 
situações de risco; 
h) oferta de uma rede de serviços e de locais de 
permanência de indivíduos e famílias sob 
curta, média e longa permanência. 

A segurança social de renda, de competência da 
Assistência Social, é operada por meio da: 
concessão de bolsas-auxílios financeiros sob 
determinadas condicionalidades, com presença 
(ou não) de contrato de compromissos; e da 
concessão de benefícios continuados, nos termos 
da lei, para cidadãos não incluídos no sistema 
contributivo de proteção social, que apresentem 
vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida e/ou 
incapacidade para a vida independente e para o 
trabalho. 

Renda: 
operada por meio da concessão de auxílios 
financeiros e da concessão de benefícios 
continuados, nos termos da lei, para cidadãos 
não incluídos no sistema contributivo de 
proteção social, que apresentem 
vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida 
e/ou incapacidade para a vida independente e 
para o trabalho. 

A segurança de convívio exige a oferta pública de 
rede continuada de serviços que garantam 
oportunidades e ação profissional para: 
- construção, restauração e fortalecimento de laços 
de pertencimento (de natureza 
geracional, intergeracional, familiar, de 
vizinhança e interesses comuns e societários); 
- exercício capacitador e qualificador de vínculos 
sociais e de projetos pessoais e sociais 
de vida em sociedade. 

Convívio ou vivência familiar, comunitária e 
social: exige a oferta pública de rede 
continuada de serviços que garantam 
oportunidades e ação profissional para: 
a) a construção, restauração e o fortalecimento 
de laços de pertencimento, de natureza 
geracional, intergeracional, familiar, de 
vizinhança e interesses comuns e societários; 
b) o exercício capacitador e qualificador de 
vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais 
de vida em sociedade. 

(continua)	   	  
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 (final) 
NOB (2005) NOB (2012) 

A segurança de desenvolvimento de autonomia 
exige ações profissionais e sociais para: 
a) o desenvolvimento de capacidades e 
habilidades para o exercício do protagonismo, da 
cidadania;  
b) a conquista de melhores graus de liberdade, 
respeito à dignidade humana, protagonismo e 
certeza de proteção social para o cidadão, a 
família e a sociedade;  
c) conquista de maior grau de independência 
pessoal e qualidade nos laços sociais, para os 
cidadãos e cidadãs sob contingências e 
vicissitudes. 

Desenvolvimento de autonomia: 
exige ações profissionais e sociais para: 
a) o desenvolvimento de capacidades e 
habilidades para o exercício do protagonismo, 
da cidadania;  
b) a conquista de melhores graus de liberdade, 
respeito à dignidade humana, protagonismo e 
certeza de proteção social para o cidadão e a 
cidadã, a família e a sociedade; 
c) conquista de maior grau de independência 
pessoal e qualidade nos laços sociais para os 
cidadãos e as cidadãs sob contingências e 
vicissitudes. 

A segurança de apoio e auxílio, quando sob riscos 
circunstanciais, exige a oferta de auxílios em bens 
materiais e em pecúnia em caráter transitório, 
denominados benefícios eventuais para as 
famílias, seus membros e indivíduos. 

Apoio e auxílio: quando sob riscos 
circunstanciais: exige a oferta de auxílios em 
bens materiais e em pecúnia, em caráter 
transitório, denominados benefícios eventuais 
para as famílias, seus membros e indivíduos. 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO  7 
 

 Principais documentos consultados 
 

Ano Documento Objetivo Autor 

1998 
BRASIL. Política Nacional de Assistência Social. 
Brasília: MPAS, SEAS, 1998. Apresentar a PNAS MPAS 

2004 

BRASIL. Política Nacional de Assistência Social. 
Brasília: MDS, Brasília, 2004. 

Apresentar os princípios, 
diretrizes e objetivos da 
Assistência Social; as 
proteções afiançadas;   
o conceito e a base de 
organização do SUAS 

MDS 

2005 
BRASIL. Norma operacional básica – 
NOB/SUAS. Brasília: MDS, 2005.  

Disciplinar a gestão 
pública da PNAS no 
território brasileiro 

MDS 

2006 

BRASIL. Proteção Social Básica do Sistema 
Único de Assistência Social. Orientações 
Técnicas para o Centro de Referência de 
Assistência Social. Versão Preliminar. Brasília: 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, 2006a. 
 

Descrever os serviços 
socioassistenciais do 

CRAS 
MDS 

2006 

BRASIL. Orientações para o acompanhamento 
das famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social. Versão Preliminar. Brasília: 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, 2006b. 
 

Descrever os serviços 
socioassistenciais do 

CRAS, em especial as 
ações desenvolvidas com 

as famílias do PBF 

MDS 

2008 
Conselho Federal de Psicologia ― CFP (2008). 
Referência técnica para atuação do(a) 
psicólogo(a) no CRAS/SUAS. Brasília: CFP. 

Apresentar referência para 
atuação profissional CFP 

2009 
BRASIL. Orientações técnicas - Centro de 
Referência da Assistência Social. Brasília: MDS, 
2009c. 

Apoiar os municípios no 
planejamento e 

funcionamento do CRAS 
MDS 

2009 

BRASIL. Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais. Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
2009b.  

Apresentar uma matriz 
padronizada para fichas 

dos serviços 
socioassistenciais 

MDS 

 
2009 

BRASIL. LOAS anotada. Brasília: Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
2009a. 

Regular Assistência 
Social MDS 

(continua)  
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(final)  

Ano Documento Objetivo Autor 

 
2009 

BRASIL. LOAS anotada. Brasília: Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
2009a. 

Regular Assistência 
Social MDS 

2012 

BRASIL. Orientações técnicas sobre o PAIF: 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família. v.1. Serviço de Proteção Integral à 
Família (PAIF), segundo a Tipificação Nacional 
de Serviços Socioasssistenciais. Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
Versão Preliminar. Brasília, 2012b.  

Contribuir para 
conceituação do PAIF MDS 

2012 

BRASIL. Orientações técnicas sobre o PAIF: 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família.  v. 2. O Trabalho Social com Famílias do 
Serviço de Proteção Integral à Família. Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
Brasília, 2012c.  

Contribuir para a 
operacionalização do 

PAIF 
MDS 

2012 

BRASIL. Concepção de convivência e 
fortalecimento de vínculos. Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
Brasília, 2012. 

Conceituar convivência e 
fortalecimento de 

vínculos 
MDS 

2012 

BRASIL. Norma operacional básica – 
NOB/SUAS Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome – MDS. Brasília: MDS, 
2005.  

Disciplinar a gestão 
pública da PNAS no 
território brasileiro 

MDS 

FONTE: elaborado pela autora 
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APÊNDICE D –  Síntese das modalidades normativas das ações coletivas no Caderno II 

1) Acolhida 

O que deve ser feito: 

o compreender os múltiplos significados das demandas, vulnerabilidades e necessidades 

apresentadas pelas famílias;  

o identificar os recursos e potencialidades das famílias; 

o identificar como as vulnerabilidades, os recursos e potencialidades se relacionam e 

ganham significado no território; 

o coletar informações sobre a vida familiar e comunitárias e sobre o território, sendo 

importante considerar não só aspectos objetivos, mas também a subjetividade das 

famílias. 

o usar os instrumentais de coleta e registro de informações como entrevistas, análise 

socioeconômica, estudo social e prontuário da família; 

o preencher e atualizar o prontuário da família; 

o formar, para a acolhida em grupo, pequenos núcleos (ver p. 21). 

Sugestões: 

o que esse momento seja preparado de forma a ser uma experiência verdadeiramente 

acolhedora. Assim, a utilização de filmes, poesias, músicas, relato de histórias e 

percepções sobre o território e a vida coletiva ali construída, para a sensibilização das 

famílias, a oferta de lanche e uma escuta livre de estereótipos são ferramentas 

essenciais para a criação de vínculos entre os usuários e o Serviço. 

O que se espera alcançar: 

o favorecimento da reflexão sobre a relação da família com o território, suas redes de 

apoio, acesso a serviços, potenciais comunitários e dos membros pertencentes a esse 

grupo; 

o compreensão da realidade vivenciada pelas famílias; 

o articulação com outras ações, especialmente na acolhida em grupo, para que sejam 

levantados temas para oficinas e para ações comunitárias; 

o afirmação da assistência social como direito de cidadania e dever do Estado. 

o identificação da necessidade de acompanhamento, atendimento, encaminhamento e 

direcionamento da família de acordo com suas necessidades; 

o organização do processo de acolhida quando há um grande número de famílias 

envolvidas; 
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o compartilhamento de expectativas e demandas entre as famílias, o que contribui para 

não individualizar a problemática enfrentada por elas, o que favorece a adesão às 

ações do PAIF, à medida que terão melhor clareza entre o que procuram e o que é 

oferecido; 

o compartilhamento e identificação de demandas comuns, sensibilizando as famílias 

para a importância do protagonismo e da participação social, visando a alcançar seus 

direitos; 

o complementação das acolhidas particularizadas e em grupo. 

Postura do profissional: 

o apresentar-se, chamar o usuário pelo nome, prestar as informações pedidas, realizar os 

encaminhamentos requeridos para as demandas que não estejam no escopo do PAIF; 

o responsabilizar-se pela resposta às demandas e vulnerabilidades apresentadas pela 

família usuária, buscando, dessa forma, ampliar o caráter protetivo do trabalho 

realizado; 

o expressar, com sua atitude, o dever do Estado em proteger e garantir o acesso das 

famílias aos serviços; 

o respeitar a privacidade das famílias e a sua autonomia quanto à disponibilidade para 

interagir com o grupo e/ou responder perguntas, bem como participar das demais 

ações do PAIF. No entanto, a equipe se reserva o direito de acionar os órgãos de 

defesa dos direitos sempre que entender ser necessário para preservar direitos violados 

na esfera doméstica. 

Condições objetivas: 

o quando realizado no CRAS, deve ser em sala de atendimento que assegure o bem-estar 

das famílias e resguarde o sigilo. 

2) Oficina com famílias 

O que deve ser feito: 

o um conjunto de normas relacionadas aos procedimentos para operacionalização das 

oficinas. Para definir o número de componentes de uma oficina com famílias, deve-se 

considerar o direito de cada qual expressar a sua opinião, permitindo que todos se 

manifestem e se sintam participantes. Essa ação não deverá consistir como a única 

possibilidade de atendimento à família;  

o a escolha, pela equipe técnica e o coordenador do CRAS, a partir das características 

dos participantes, das especificidades do território e da temática a ser abordada na 
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oficina, do grau de homogeneidade ou heterogeneidade que melhor potencializará o 

trabalho da oficina e o alcance dos seus objetivos. O conjunto de famílias reunidas em 

oficinas deve estabelecer suas regras de funcionamento de forma democrática, acordar 

os objetivos da oficina e construir um contrato de convivência.  
As temáticas sugeridas devem ser adaptadas/ajustadas às características 
territoriais, às demandas das famílias e da comunidade. Não se deve 
reproduzir as sugestões descritas de forma automática e acrítica ou mesmo 
seguir as sugestões apresentadas de maneira estanque, com temáticas fixas. 
Estas precisam ser construídas a partir das demandas das famílias e 
identificadas pelas características dos territórios (BRASIL, 2012c, p. 34); o 
registro das informações de cada oficina com famílias realizada, 
sistematizando as principais discussões e averiguando o cumprimento 
dos objetivos propostos com os participantes. 

o um momento de avaliação com os participantes das oficinas com famílias, por meio de 

técnicas variadas24.  

Sugestões: 

o que as oficinas com famílias sejam, a partir de critérios do CRAS, conduzidas por dois 

técnicos de nível superior da equipe de referência do CRAS, de diferentes formações 

acadêmicas (assistente social e psicólogo). Tal composição é capaz de melhor 

compreender as vulnerabilidades sociais ― fenômenos complexos e multifacetados, 

que exigem respostas diversificadas, alcançadas por meio do olhar interdisciplinar, 

qualificando a intervenção realizada. 

o adequação dos temas à realidade do território, para responder às necessidades e 

expectativas das famílias, com caráter preventivo, protetivo e proativo, contribuindo 

para o alcance dos objetivos do PAIF. 

O que se espera alcançar: 

o suscitar reflexão sobre um tema de interesse das famílias, sobre vulnerabilidades e 

riscos ou potencialidades identificadas no território, contribuindo para o alcance de 

aquisições, em especial o fortalecimento dos laços comunitários, o acesso a direitos, o 

protagonismo, a participação social e a prevenção de riscos. 

o dar ênfase à reflexão: o foco é o desenvolvimento da capacidade das famílias em 

sistematizar e refletir sobre uma dada questão, que diz respeito à experiência 

vivenciada. 

o propiciar a problematização e a reflexão crítica das situações vividas em seu território, 

além de questões muitas vezes cristalizadas, naturalizadas e individualizadas. 

o possibilitar o entendimento de que os problemas vivenciados particularmente, ou por 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24Essas técnicas não estão previstas no censo e nem no CRAS (nota da autora). 
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uma família, são comuns a outros indivíduos e outras famílias, reconhecendo, dessa 

forma, nas experiências relatadas, alternativas para seu enfrentamento. 

o contextualizar situações de vulnerabilidade e risco e assegurar a reflexão sobre direitos 

sociais, proporcionando uma nova compreensão e interação com a realidade vivida, 

negando-se a condição de passividade, além de favorecer processos de mudança e de 

desenvolvimento do protagonismo e da autonomia, prevenindo a ocorrência de 

situações de risco social. 

o refletir sobre sua realidade territorial, com a construção de novos conhecimentos e o 

desenvolvimento de competências, diálogo e o convívio com as diferenças; 

problematizar as incidências de risco e vulnerabilidade no território; estimular a 

capacidade de participação, comunicação, negociação, tomada de decisões; estabelecer 

espaços de difusão de informação e reconhecer o papel de transformação social dos 

sujeitos. 

o dar ênfase à convivência, com foco no desenvolvimento:  

a) do sentimento de pertença e identidade;  

b) da capacidade de produzir consensos e de negociar conflitos de modo não violento; 

c) da habilidade de comunicação e interação;  

d) da proteção mútua entre os membros das famílias;  

e) de redes de apoio social;  

f) da capacidade de vocalizar suas necessidades e desejos;  

g) da participação social;  

h) do fortalecimento dos grupos no território que possuem objetivos em comum;  

o promover a troca de experiências e vivências entre os participantes das oficinas para 

que se consiga trabalhar a dimensão da convivência nas Oficinas com Famílias; 

o dar ênfase à ação, para “identificar informações importantes para a definição das 

articulações intersetoriais necessárias para o enfrentamento das situações vivenciadas 

no território” (BRASIL, 2012b, p. 26). Não são mencionadas as condições efetivas 

para as articulações se realizem; 

o articular as ações comunitárias: uma oficina pode dar origem a uma ação coletiva, 

como campanha, palestra, e contribuir na identificação de família com indicativos para 

ser acompanhada ou que necessite ser atendida em uma ação particularizada; 

o desenvolver vínculos comunitários e redes sociais de apoio no território, a participação 

social, o protagonismo e a autonomia; os processos de cooperação e solidariedade que 
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desencadeiem mobilização social e o incremento de projetos para a comunidade25. 

Postura do profissional26: 

O texto apresenta observações sobre a condução das oficinas com famílias como uma série de 

regras sobre a postura que o profissional deve assumir. Exige um posicionamento clínico, mas 

não o nomeia dessa forma. 

o estar atento aos objetivos da oficina, mas acima disso, à garantia de acesso aos direitos 

pelas famílias. Situações como essas devem ser aproveitadas para fazer uma reflexão 

com as famílias sobre seus direitos e como acessá-los. Assim, deve-se evitar posturas 

que desconsideram as demandas que as famílias verbalizam nas oficinas, quando não 

dizem respeito ao tema tratado. Nesse caso, é prescrita uma normativa: o profissional 

deve manter a objetividade na condução da oficina, mas é preciso ter sensibilidade 

para não intimidar os participantes, evitando afirmar, quando aparecem demandas não 

ligadas diretamente à temática abordada na oficina, que esse assunto não será 

discutido. O profissional deve responder rapidamente à questão, tentando fazer com 

que as famílias também reflitam sobre ela; 

o desenvolver competência técnica para trabalhar questões como conflitos entre os 

membros da oficina, relatos de experiências que fogem às expectativas das famílias ou 

que possam causar comoção; 

o produzir um ambiente acolhedor, dialógico e democrático, no qual os participantes 

sintam-se à vontade para expor suas opiniões e anseios. Os profissionais precisam 

aprimorar suas habilidades de comunicação e compreender o ritmo de cada membro 

da oficina; 

o pesquisar, promover reuniões de estudo e reflexão sobre técnicas de trabalho em 

grupo, apreendendo as possibilidades, os limites dessa modalidade de intervenção e os 

cuidados necessários à sua condução; 

o buscar conhecer as expectativas dos participantes, suas formas de comunicação, 

inclusive aquelas não verbais, para que se verifique, de modo antecipado, a 

necessidade de estímulo à coesão do conjunto de pessoas reunidas na oficina. 

Condições objetivas: 

o horário: informa-se, em nota de rodapé27, que é imprescindível que os horários de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Segundo o paradigma de desenvolvimento social da Proteção Social, esse item deveria ser mais fomentado. 
Contudo, é a reflexão o processo mais frequentemente mencionado dentre os objetivos da oficina e o que se 
espera dela (nota da autora). 
26 O texto apresenta ainda Observações sobre a condução das oficinas com famílias (BRASIL, 2012d, p. 28) 
como uma série de regras sobre a postura que o profissional deve assumir na condução das oficinas. Exige um 
posicionamento clínico, mas não o nomeia dessa forma (nota da autora).	  
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funcionamento do CRAS sejam adequados às possibilidade de participação dos 

responsáveis pelo grupo familiar, dada a sua importância no processo. No texto, 

todavia, a indicação do horário é apresentada como sugestão: “Sugere-se que os 

horários de funcionamento do CRAS sejam definidos em conjunto com as famílias do 

território”;  

o capacitação: recomenda-se ― uma vez que as oficinas com famílias não constituem 

uma técnica econômica de trabalho, mas, ao contrário, demandam conhecimento 

conceitual, domínio de métodos e aprimoramento contínuo:     

a) ao coordenador do CRAS que estimule a capacitação dos profissionais, assegurando 

períodos para estudo, incentivo à participação em cursos, seminários e cursos de 

formação para o exercício de tal atividade;  

b) aos gestores municipais, ou do DF, da política de assistência social (ou congêneres)  

que busquem a cooperação de outros órgãos (universidades, institutos especializados 

etc.) para garantir a necessária qualificação dos profissionais, a partir de capacitações 

continuadas28;  

o ambiente: compreende-se que o espaço físico contribui para a melhoria da qualidade 

do serviço prestado, para tanto, recomenda-se que o ambiente escolhido para a 

realização das Oficinas com Famílias seja provido de adequada iluminação, 

ventilação, conservação, privacidade, salubridade e limpeza. Elementos da cultura 

local ou produzidos pelas famílias podem ser utilizados na decoração do espaço, 

estimulando a expressão e o sentimento de pertença; 

o considera-se que a avaliação precisa superar a existência ou não do espaço físico, 

focando outras condições objetivas para a oferta do serviço:  como a preparação das 

oficinas demanda planejamento, estudo de temas, pesquisa das técnicas a serem 

utilizadas, a articulação com outros profissionais, que possam contribuir para 

qualificar os conteúdos a serem desenvolvidos, e a qualificação e formação continuada 

dos técnicos de nível superior e coordenadores do CRAS devem ser asseguradas pelos 

secretários de assistência social (ou congênere), com todo o suporte técnico necessário 

para que seja uma ação efetiva e de qualidade, materializando os objetivos do PAIF. 

3) Ações comunitárias 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Condições objetivas reconhecidamente como necessárias nem sempre se apresentam como obrigação, mas 
como sugestão (nota da autora). 
28 Essas condições objetivas, por exemplo, não constam do censo (nota da autora). 
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O que deve ser feito: 

o promover a participação cidadã, que proporciona um espaço para que as famílias 

possam interferir e influenciar na construção da vida pública nos seus territórios, à 

medida que contribui para o acesso à informação sobre direitos; à aprendizagem de 

práticas democráticas; à expressão e manifestação de interesses comuns; ao aumento 

da capacidade de formular proposições e reinvindicações; e à emergência de diferentes 

formas de organização e associativismo para defesa de interesses coletivos, divulgação 

e promoção do acesso a direitos, por sensibilizar as famílias do território, fazendo-as 

reconhecer suas condições de vida, suas possibilidades de mudança, as iniciativas já 

existentes; 

o planejar ações, os técnicos de nível superior do CRAS, a partir de uma demanda ou 

diagnóstico do território, ou como resultado da mobilização da comunidade ou, ainda, 

fruto de projetos coletivos propostos pelos participantes das oficinas com famílias; 

o exercer a cidadania ativa, apreendida como um processo permanente de participação 

na vida social e política e de conquistas de novos direitos. Ela se realiza pela 

capacidade de organização, mobilização, intervenção na dinâmica social e pela 

presença proativa no espaço público, no qual as famílias são protagonistas ― são elas 

que devem imprimir visibilidade pública aos seus anseios, interesses, necessidades, 

demandas e posicionamentos como sujeitos de direitos; 

o estimular a participação e o interesse das famílias, com o emprego de técnicas 

criativas, dentre as quais a utilização de recursos audiovisuais, apresentação de teatro 

ou música, contando preferencialmente com grupos da própria comunidade; 

o preparar palestras, divulgá-las amplamente, mantendo relação com os conteúdos a 

serem desenvolvidos nas oficinas com famílias, de modo a proporcionar aos 

interessados a oportunidade de aprofundar a reflexão e o conhecimentos sobre o tema 

tratado.  

o planejar cuidadosamente campanhas com foco definido, tratando de um tema que 

tenha relevância no território do CRAS, com tempo pré-determinado (uma semana ou 

um mês) e formas de avaliar os resultados obtidos. Por suas características, compõe 

um importante tema a ser trabalhado nas campanhas a divulgação e reflexão sobre 

direitos. As oficinas com famílias, palestras e demandas da comunidade possibilitam a 

elaboração de outros assuntos a serem desenvolvidos nas campanhas. Estas podem 

contar com o apoio de outros serviços setoriais e demais grupos sociais locais, com o 

intuito de potencializar seu escopo e fazer com que seus resultados perdurem no 
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tempo. Nessa mesma lógica, o CRAS buscará somar esforços, fortalecendo 

campanhas de outras políticas setoriais; 

o articular as ações com outras comunitárias, e políticas setoriais; 

o planejar e organizar  previamente os eventos comunitários,  realizando-os em conjunto 

com as comunidades do território de abrangência do CRAS, contando com o apoio de 

lideranças locais, associações de moradores, outros grupos sociais e demais serviços 

setoriais. Esses eventos não devem ser desconectados das demais ações do PAIF, 

seguindo uma sequência lógica de planejamento e organização do trabalho social com 

famílias do Serviço, de modo a alcançar suas finalidades. E devem constituir 

momentos de promoção da intersetorialidade. As ações conjuntas de diversas áreas 

podem ser planejadas, sendo interessante a prestação de serviços setoriais, como 

documentação civil ou vacinação, por exemplo. 

Sugestões: 

o fazer uso dos elementos constituintes de uma campanha: panfletagem, colagem de 

cartazes, carros de som, rádios comunitárias, jornais, reuniões, mostra de filmes, 

apresentações artísticas, entre outros, de modo a traduzir um esforço em prol de um 

tema. Para a operacionalização das campanhas, pode-se lançar mão de ações culturais 

e lúdicas; 

o promover os eventos em finais de semana ou feriados, contribuindo para maior 

participação da comunidade e que não se restrinjam a conjunto de palestras feitas no 

mesmo dia. Observa-se a importância de se trabalhar os eventos comunitários por 

meio da oferta de atividades lúdicas e de lazer para crianças, adolescentes, jovens, 

adultos e idosos; apresentações culturais como dança, teatro, música e mostras de 

trabalhos artesanais. Eventos esportivos também têm uma grande adesão por parte das 

comunidades. Por fim, destaca-se que os eventos comunitários podem ter função 

comemorativa: aniversário do CRAS, do município ou outra data importante para o 

território ― para as pessoas que ali vivem: Dia Internacional da Mulher, Dia do Idoso, 

Dia da Consciência Negra...  

O que se espera alcançar: 

o promoção da comunicação comunitária, mobilização social, protagonismo da 

comunidade, fortalecimento de vínculos entre as famílias do território, sociabilidade, 

sentimento de coletividade e organização comunitária por meio do estímulo à 

participação cidadã. As ações comunitárias assumem importante papel na prevenção 
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das potenciais situações de vulnerabilidade e riscos sociais que podem incidir no 

território; 

o antecipação, com palestras, de uma campanha a ser realizada, sendo instrumento de 

divulgação e sensibilização da população. A palestra é a forma mais aberta de 

participação comunitária do PAIF e, assim, representa importante instrumento de 

divulgação do CRAS, apresentação do PAIF e inserção de novas famílias em suas 

ações. 

Postura do profissional: 

o de atenção na realização de palestras, fazendo uma leitura do contexto 

socioeconômico e cultural das famílias, cuidando para não banalizar nem infantilizar a 

relação com essas famílias, valorizando o conhecimento de cada uma sobre os temas 

abordados. 

Observação: 

As formas das ações comunitárias no documento de orientação são apresentadas como 

sugestões: palestras, campanhas e eventos comunitários: 

o as palestras se “constituem em exposições orais a respeito de um tema, que atendam 

expectativas e necessidades das famílias” (BRASIL, 2012c, p. 39); 

o as campanhas “referem-se a um conjunto de procedimentos dirigidos para a 

sensibilização, informação, sobre temáticas relacionadas aos direitos 

socioassistenciais, com o objetivo de induzir uma reflexão crítica, identificar e 

fortalecer os recursos de uma coletividade e prevenir a ocorrência de vulnerabilidades 

e/ou riscos sociais” (BRASIL, 2012b, p. 39); 

o os eventos comunitários “objetivam a promoção e defesa de direitos, o estímulo à 

convivência comunitária, o repasse de informações, a valorização da cultura local ou 

de grupos culturais e das potencialidades do território” (BRASIL, 2012b, p. 40). 
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ANEXO A –  CENSO SUAS 2012 
 
BLOCO 3 – SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 
 
|__| Recepção e acolhida 
Consiste no atendimento inicial e escuta qualificada das necessidades e demandas trazidas 
pela população, com oferta de informações sobre serviços, programas, projetos e benefícios 
da rede socioassistencial e demais políticas setoriais, bem como sobre defesa de direitos. 
 |__| Acompanhamento de famílias 
Consiste no conjunto de intervenções desenvolvidas em serviços continuados, com objetivos 
estabelecidos, que possibilitam à família acesso a um espaço onde possa refletir sobre sua 
realidade, construir novos projetos de vida e transformar suas relações ― sejam elas 
familiares ou comunitárias. Trata-se de um processo de caráter continuado e planejado, 
construção de um plano de acompanhamento familiar, no qual há, a partir de vulnerabilidades, 
demandas e potencialidades apresentadas pelas famílias, a definição dos objetivos a serem 
alcançados, realizada de forma conjunta entre os profissionais e famílias. Tem como 
finalidade enfrentar as situações de vulnerabilidade social, prevenir a ocorrência de riscos e/ 
ou violações de direitos, identificar e estimular as potencialidades das famílias e territórios, 
afiançar as seguranças de assistência social e promover o acesso das famílias e seus membros 
a direitos. 
|__| Acompanhamento prioritário de famílias em descumprimento de condicionalidades 
do PBF  
Consiste no acompanhamento das famílias que recebem o benefício do Programa Bolsa 
Família e que estão em descumprimento de condicionalidades. É uma importante ação do 
PAIF, na medida em que a identificação dos motivos de descumprimento pode desvelar 
situações reveladoras do alto grau de vulnerabilidade das famílias. As condicionalidades 
visam o reforço do direito de acesso às políticas de saúde, educação e assistência social, 
possibilitam promover a melhoria das condições de vida da família beneficiária e reforçam 
responsabilização do poder público na garantia de oferta desses serviços. O adequado 
monitoramento do descumprimento de condicionalidades torna-se fundamental para a 
localização das famílias, bem como para identificação de riscos e vulnerabilidades que 
dificultam o seu acesso aos serviços sociais a que têm direito. 
A atividade de acompanhar as famílias em descumprimento de condicionalidades, por meio 
do PAIF, não deve ser imposta, mas sim construída em conjunto com a família, com vistas à 
superação dos fatores que geraram o descumprimento de condicionalidades. 
 |__| Acompanhamento prioritário dos beneficiários do BPC (idosos) 
O acompanhamento prioritário das famílias com beneficiários do BPC é uma importante ação 
do PAIF, pois amplia as formas de proteção social do SUAS a estas famílias, a partir do 
pressuposto de que o acesso a benefícios contribui para a superação de situações de 
vulnerabilidade, mas a efetiva superação destas requer também a inserção dos beneficiários 
nos serviços socioassistenciais e, ou em outras políticas setoriais, de modo a proporcionar o 
fortalecimento dos laços familiares e comunitários, bem como o acesso das famílias a outros 
direitos. O acompanhamento das famílias com beneficiários do BPC pressupõe reconhecê-los 
como segmentos populacionais com graus de risco e vulnerabilidade social variados, 
considerando as características do ciclo de vida do idoso, da deficiência e do grau de 
incapacidade da pessoa com deficiência, bem como as características das famílias e da região 
onde vivem. Indique se existe acompanhamento prioritário das famílias e indivíduos que 
recebem o Benefício de Prestação Continuada com intuito de inseri-los nos serviços e 
programas do SUAS. 
 |__| Acompanhamento prioritário dos beneficiários do BPC (pessoas com deficiência) 
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O acompanhamento de famílias com pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, constitui 
na possibilidade de se trabalhar e superar barreiras e preconceitos (com a família e 
comunidades) e de assegurar a inclusão social e inserção das pessoas em situação de 
isolamento nos serviços do SUAS e de outras políticas públicas. 
 |__| Acompanhamento a famílias integrantes do PETI 
Consiste no acompanhamento das famílias e indivíduos com integrantes inseridos no PETI 
após encaminhamento da proteção social especial. 
De acordo com o Protocolo de Gestão Integrada, o acompanhamento às famílias integrantes 
do PETI (assim como do PBF) que estão em “suspensão do benefício por dois meses” 
deverão ter caráter mais particularizado, tendo seu acesso garantido por meio de busca ativa, 
de modo a assegurar o direito das crianças, adolescentes e jovens, bem como a segurança de 
renda da família. 
 |__| Acompanhamento a famílias atendidas com benefícios eventuais 
Assim como o acompanhamento das famílias com beneficiários do BPC, o acompanhamento 
das famílias com benefícios eventuais é uma importante ação do PAIF, pois amplia as formas 
de proteção social do SUAS. 
Conforme Decreto nº 6307de 14 de dezembro de 2007, cabe aos municípios e DF, segundo 
estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em seus art. 14 e 15, destinar 
recursos financeiros para o custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante 
critérios estabelecidos pelos Conselhos de Assistência Social, do DF e dos Municípios. Os 
estados também têm a responsabilidade na efetivação desse direito ao destinar recursos 
financeiros aos municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos auxílios 
natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de 
Assistência Social, de acordo com o disposto no art. 13. 
 |__| Atendimento de indivíduos 
Atendimento individualizado ou ação particularizada refere-se ao atendimento prestado pela 
equipe técnica do CRAS às famílias ― algum(ns) membro(s) ou todo o grupo familiar, após a 
acolhida, de modo individualizado. A opção pelo atendimento individualizado deve ser feita 
em casos extraordinários e tem por meta conhecer a dinâmica familiar de modo aprofundado e 
prestar um atendimento mais específico às famílias, como nos casos de suspeita de situações 
de violação de direitos, apreensão e enfrentamento das causas de descumprimentos reiterados 
de condicionalidades do Programa Bolsa Família, beneficiários do BPC de 0 a 18 anos fora da 
escola e demais situações que pressupõem sigilo de informações e que podem gerar 
encaminhamento para a Proteção Social Especial ou para o Sistema de Garantias de Direitos. 
A ação particularizada do PAIF pode ocorrer tanto no CRAS como no domicílio da família. 
 |__| Grupo/oficina de convivência e atividades socioeducativas com famílias 
Consiste em encontros previamente organizados, com objetivos de curto prazo a serem 
atingidos, com um conjunto de famílias, por meio de seus responsáveis ou outros 
representantes, sob a condução de técnicos de nível superior do CRAS, com o intuito de 
suscitar uma reflexão sobre um tema de interesse das famílias, sobre vulnerabilidades e riscos 
ou potencialidades identificados no território, contribuindo para o alcance de aquisições, em 
especial o fortalecimento dos laços comunitários, o acesso a direitos, o protagonismo, a 
participação social e para a prevenção a riscos. As oficinas com famílias favorecem o 
processo de problematização e reflexão crítica de questões muitas vezes cristalizadas, 
naturalizadas e individualizadas, possibilita o entendimento de que os problemas vivenciados 
particularmente ou por uma família são problemas que atingem outros indivíduos e outras 
famílias; contextualiza situações de vulnerabilidade e risco; e assegura a reflexão sobre 
direitos sociais, possibilitando uma nova compreensão e interação com a realidade vivida, 
negando-se a condição de passividade, favorecendo processos de mudança e de 
desenvolvimento do protagonismo e da autonomia e prevenindo a ocorrência de situações de 
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risco social. 
ATENÇÃO: Os grupos/oficinas de convivência e atividades socioeducativas com as famílias 
NÃO são os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Os grupos 
realizados no âmbito do PAIF NÃO pressupõem a organização por ciclos de vida, focalizando 
a discussão e a reflexão sobre as experiências das famílias. 
|__| Visitas Domiciliares 
As Visitas Domiciliares consistem no procedimento que compõe algumas ações do PAIF, 
com destaque para a acolhida e para a ação particularizada (com uma família ou com alguns 
membros de uma mesma família) 
A visita domiciliar possibilita aos técnicos conhecer a realidade dos territórios, as formas de 
convivência comunitária, os arranjos familiares. Além de permitir o aprofundamento de 
intervenções que nem sempre são possíveis coletivamente, como é o caso de mobilização das 
redes sociais de apoio à família. A visita domiciliar deve ser realizada com o consentimento 
da família. Sugere-se, para facilitar o desenvolvimento do processo de comunicação, o 
estabelecimento, sempre que possível, de um contato prévio entre os profissionais e a família 
e o agendamento da visita domiciliar. 
 |__|Deslocamento da Equipe para atendimento e oferta de serviço em localidades 
distantes 
Trata do deslocamento de equipe adicional do CRAS1 ou parte da equipe para atendimento a 
indivíduos e/ou famílias instaladas em localidades mais afastadas nos casos em que o 
território tiver grande abrangência, com o intuito de viabilizar o acesso dos usuários aos 
serviços de proteção social básica do SUAS, por intermédio do trabalho social com famílias. 
Este serviço é planejado, continuado, monitorado e avaliado. Não se trata, portanto de 
atividades esporádicas, nem exclusivamente de busca ativa. 
 |__| Palestras 
Consiste em exposições orais e/ou audiovisuais a respeito de um tema, conforme expectativas 
e necessidades de um grupo de famílias, seus membros ou a um grupo de pessoas na 
comunidade, com objetivo de sensibilizar e mobilizar para alguma questão ou para divulgar e 
incentivar a participação em outras atividades socioassistenciais e socioeducativas. 
 |__| Apoio para obtenção de Documentação pessoal 
Consiste na orientação e no estabelecimento de fluxos e sistemáticas de encaminhamento de 
indivíduos para os órgãos responsáveis pela emissão de documentação pessoal. 
 |__| Orientação/acompanhamento para inserção do BPC 
Atenção! Somente é possível afirmar que há um processo de orientação/acompanhamento 
para inserção de famílias no BPC se já houve o estabelecimento de fluxos entre a Secretaria 
de Assistência Social (ou congênere) e as agências do INSS; se o coordenador do CRAS 
conhece e alimenta esse fluxo; e, ainda, se o serviço de Vigilância Social garante que essa 
meta seja cumprida, avaliando a relação entre encaminhamentos feitos ao INSS e benefícios 
gerados, repassando tal informação ao CRAS. 
|__| Encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço socioassistencial 
Consiste no estabelecimento de fluxos e sistemáticas de encaminhamentos de famílias ou 
indivíduos para o efetivo atendimento das demandas dos usuários do SUAS, por meio da 
articulação do CRAS com outras unidades da rede de serviço socioassistencial, tanto da 
Proteção Social Básica, como Centros de Convivência para Idosos, quanto da Proteção Social 
Especial, como os CREAS, consolidando, assim, a rede de proteção socioassistencial para as 
famílias referenciadas ao CRAS. 
|__| Encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas 
Consiste no estabelecimento de fluxos e sistemáticas de encaminhamento de famílias ou 
indivíduos para o efetivo atendimento das demandas dos usuários do SUAS, por meio da 
articulação do CRAS com serviços de outras políticas públicas setoriais do município, tais 
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como postos de documentação, escolas, postos de saúde, centros de qualificação profissional, 
etc., possibilitando maior acesso das famílias referenciadas ao CRAS aos direitos sociais. 
|__| Encaminhamento para obtenção de Benefícios Eventuais 
Consiste no estabelecimento de fluxos e sistemáticas de encaminhamento de famílias ou 
indivíduos para o órgão responsável pelo gerenciamento e inclusão das famílias para 
recebimento de Benefícios Eventuais. 
|__| Encaminhamento para inserção de famílias no Cadastro Único 
Consiste no encaminhamento das famílias para inserção no CadÚnico, seja porque todas as 
famílias referenciadas ao CRAS devem ser cadastradas; porque houve identificação de 
famílias que não estão no Cadastro e que fazem jus à transferência de renda assegurada pelo 
Programa Bolsa Família (PBF); ou por outros programas (estaduais, do DF e/ou municipais); 
ou ainda porque são beneficiárias do BPC e ainda não constam do CadÚnico. O Cadastro 
Único para Programas Sociais-CadÚnico é instrumento de identificação e caracterização 
socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado para 
seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados ao 
atendimento desse público (Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007). 
 |__| Acompanhamento dos encaminhamentos realizados 
Consiste no estabelecimento de fluxos e sistemáticas de acompanhamento de todos os 
encaminhamentos processados pelo CRAS. Pressupõe contatos prévios e posteriores entre os 
serviços de forma a possibilitar a efetivação do encaminhamento, garantir o retorno da 
informação e consolidar o trabalho social realizado. 

 

 

 

 

 

 




