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PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DO SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF: a visão dos usuários 

 

Karla Rayane Alves da Silva1 
 
 

RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de pesquisa 
qualitativa sobre a participação das famílias no 
acompanhamento familiar do PAIF, a partir de um recorte na 
visão dos usuários. Tal pesquisa teve como escopo verificar se 
a pouca participação das famílias no acompanhamento familiar 
constituía um desafio para a implementação do PAIF em 
Teresina-PI e, consequentemente, os fatores que dificultavam 
a participação das famílias. Dentre os resultados, destacam-se 
a constatação de que a baixa participação das famílias 
representa um desafio na implementação do PAIF e de que os 
fatores que dificultam essa participação são múltiplos e de 
diversas ordens. 
 
Palavras-chave: Assistência Social. PAIF. Família. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this article is to present the results of 
qualitative research on the participation of families in the family 
monitoring the PAIF from a cut in the view of users. This 
research was scope verify that the low participation of families 
in family support was a challenge for the implementation of the 
PAIF in Teresina, PI and thus the factors that hindered the 
participation of families. Among the results, the finding stand 
out that the low participation of families is a challenge in 
implementing the PAIF and the factors that hinder such 
participation are multiple and diverse orders. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho resulta da pesquisa “A participação das famílias no 

acompanhamento familiar do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF a 

partir da visão de profissionais e usuários”, a qual buscou responder aos seguintes 

questionamentos: a (não) participação das famílias no acompanhamento familiar constitui 

um desafio para a implementação do PAIF nos CRAS do município de Teresina-PI? Quais 

os fatores que dificultam ou impedem a participação das famílias no acompanhamento 

familiar do PAIF? 

Nessa pesquisa, como o próprio título sugere, a problemática em estudo foi 

analisada a partir da visão dos profissionais que integram as equipes de referência dos 

CRAS e são diretamente responsáveis pela execução do PAIF, dentre assistentes sociais e 

psicólogos, bem como por meio da visão dos usuários, em especial aqueles que haviam 

deixado de participar de pelo menos duas atividades do acompanhamento familiar. No 

entanto, dada as limitações de espaço neste trabalho, optou-se por apresentar um recorte 

do ponto de vista dos usuários. 

Ressalta-se que a abordagem metodológica utilizada nesse estudo foi a de 

natureza qualitativa, a qual se revelou a mais adequada na busca das respostas para o 

problema em estudo por trabalhar, conforme Minayo (2010), com o universo dos 

significados, crenças, valores e atitudes.  

Os dados qualitativos, por sua vez, foram construídos a partir de entrevista 

semiestruturada realizada com quatro famílias de dois CRAS do município de Teresina-PI 

selecionadas de forma intencional e não probabilística, os quais foram analisados de forma 

crítica na expectativa de poder contribuir para a compreensão da problemática da reduzida 

participação das famílias no acompanhamento familiar e, por conseguinte, para a melhoria 

da implementação do PAIF. 

 

2 BREVE CARACTERIZAÇÃO DO PAIF 

 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF foi criado em 2009 

por meio da Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, a qual aprovou a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

Atualmente, com a hierarquização da proteção social em básica e especial, 

efetuada pela Política de Assistência Social em 2004, o PAIF situa-se no nível da proteção 

social básica. Vale ressaltar a diferença entre esses dois níveis de proteção social, conforme 

preconizado na PNAS/2004:  
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A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários. [...] A proteção social especial é a modalidade de 
atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em 
situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos 
e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 
medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. 
(BRASIL, 2004, p. 37) 
  

Observa-se que esses níveis hierárquicos de proteção social distinguem-se, 

principalmente, pelo seu público alvo: enquanto a proteção social especial9 se volta para 

pessoas em situação de risco pessoal e/ou social, como explicitado acima, a proteção social 

básica destina-se às pessoas em situação de vulnerabilidade social, buscando superá-la e 

prevenir a sua evolução para situações de risco. 

O PAIF, no âmbito da proteção social básica, é o principal serviço que tem a 

função de materializar o trabalho social com famílias da Política de Assistência Social, pois 

somente ele se volta para a família em sua totalidade buscando romper com a fragmentação 

do atendimento às suas necessidades. 

O trabalho social com famílias no âmbito do PAIF, de acordo com a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, consiste no trabalho social desenvolvido com 

famílias com o objetivo de prevenir situações de risco pessoal e social a partir do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições e fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários, bem como de superar situações de vulnerabilidade social (BRASIL, 2009). 

As Orientações Técnicas sobre o PAIF ressaltam, por sua vez, que o trabalho 

social com famílias desse serviço guarda certas especificidades em relação ao que 

historicamente vem sendo conceituado como trabalho social com famílias na escassa 

bibliografia sobre o tema. Segundo esse documento, o trabalho social com famílias no 

âmbito do PAIF consiste no:  

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, 2012, p. 12) 
 

A sua definição como “conjunto de procedimentos efetuados a partir de 

pressupostos éticos, conhecimentos teórico-metodológico e técnico-operativo” indica que a 

sua implementação não pode ser baseada no senso comum. Ao contrário, requer 

profissionais de nível superior com domínio de conhecimentos específicos, capazes de 
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operacionalizarem um trabalho com famílias não mais compreendido no interior de práticas 

tradicionais que permaneceram durante muito tempo arraigadas na Assistência Social como 

o assistencialismo, o clientelismo, dentre outras (BRASIL, 2012).  

Da mesma forma, a referência à família como um “conjunto de pessoas unidas 

por laços consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade” sinaliza para um avanço na 

concepção de família reconhecendo, a partir de uma visão ampliada, os diferentes arranjos 

e rearranjos que estas podem assumir na contemporaneidade (BRASIL, 2012).  

De fato, o trabalho social com famílias do PAIF avançou na concepção de família 

ao estabelecer como paradigmas de sua implementação a ruptura com o estereótipo da 

família nuclear como modelo ideal de família e a necessidade de se atentar para não 

desencadear ou naturalizar um processo de culpabilização da família por seus problemas. 

Nesse contexto, para realizar o trabalho social com famílias, de acordo com as Orientações 

Técnicas sobre o PAIF,  

[...] é indispensável que os técnicos ultrapassem o conceito da família „ideal‟, 
assumindo a família real: lugar de cuidados e afeto, mas também de conflitos, 
diferenças, dificuldades, e, por vezes, de violação de direitos. [...] é importante 
compreender que a família é uma instituição social que não pode ser vista como 
algo estático, definitivo e fechado. (BRASIL, 2012a, p. 25)  
 

Ressalta-se, porém, que os avanços no trabalho social com famílias do PAIF não 

se limitaram à ampliação da concepção de família que, por sinal, representou um avanço 

nas políticas sociais de modo geral, haja vista que foi a própria Constituição Federal de 1988 

que, tomada por onda democrática e progressista, passou a adotar uma nova compreensão 

de família. 

Outros aspectos do trabalho social com famílias do PAIF que denotam o seu 

avanço dizem respeito ao desenvolvimento de ações de caráter preventivo, protetivo e 

proativo, à negação do caráter terapêutico de suas ações, bem como ao reconhecimento da 

contribuição das ações culturais. 

Nessa perspectiva, poder-se-ia afirmar que o trabalho social com famílias no 

PAIF, na contramão da tendência geral da Política de Assistência Social, incorporou a 

demanda por redefinição do trabalho social com famílias sob bases críticas, rompendo com 

as concepções que compreendem a família a partir de um estereótipo e como a principal 

responsável pelo bem-estar de seus membros. No entanto, a análise documental das 

normatizações do PAIF mostrou que estas são permeadas por contradições.  

Se, por um lado, reconhecem a multiplicidade das configurações familiares e 

reforçam a sua condição de sujeito de direitos, devendo ser protegida e apoiada pela 

proteção social pública, por outro, enfatiza a responsabilidade da família na proteção social 

ao estabelecer como objetivos centrais do PAIF “- Fortalecer a função protetiva da família, 

contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; - Prevenir a ruptura dos vínculos 
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familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social 

vivenciadas;” (BRASIL, 2009, p. 7).  

Nesse sentido, embora tenha avançado na concepção de família, manteve 

expectativas conservadoras quanto ao seu padrão de funcionalidade na proteção social dos 

seus membros, o que significa dizer que continua esperando da família o desempenho de 

suas funções básicas sem considerar o contexto de mudanças pelo qual estas vêm 

passando na contemporaneidade e que afeta significativamente as suas condições objetivas 

e subjetivas de prover bem-estar social (TEIXEIRA, 2010). 

Tal fato pode redundar em um trabalho social com famílias de caráter 

disciplinador, controlador e moralizante da vida familiar, o que permite inferir que o trabalho 

com famílias do PAIF, apesar dos avanços, não se afastou totalmente das práticas 

tradicionais; ao contrário, tais práticas continuam sendo constantemente reatualizadas sob 

discursos que mascaram o seu verdadeiro significado. 

Compreende-se que, para o trabalho social com famílias do PAIF ser realizado 

numa perspectiva crítica que reconheça a família como sujeito de direitos, é necessário que 

seja desenvolvido de forma articulada a uma gama de serviços que possam assumir 

funções para as quais a família não está preparada. Entende-se que a autonomia e o 

protagonismo das famílias não se constroem apenas pela via do estímulo à participação 

social e conhecimento dos espaços coletivos de luta. É fundamental que sejam garantidas 

condições objetivas para que as famílias possam exercer o seu protagonismo. 

 

2 A VISÃO DAS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO PAIF 

 

A análise da participação da família no acompanhamento familiar do PAIF na 

perspectiva de verificar se estas, de fato, encontram dificuldades para participar desse 

serviço e, caso encontrem, identificar os fatores que dificultam ou impedem a sua 

participação, a partir do discurso das famílias usuárias, deve ser precedida de alguns 

esclarecimentos preliminares. 

O primeiro esclarecimento diz respeito aos sujeitos da pesquisa, mais 

especificamente às famílias usuárias do PAIF. Embora se fale, nesse estudo, que os 

sujeitos da pesquisa são as famílias usuárias do PAIF, foram entrevistados somente os 

representantes familiares, uma vez que são eles que frequentam as atividades do 

acompanhamento familiar em grupo. 

Por fim, cabe esclarecer que os representantes familiares entrevistados realizam 

acompanhamento familiar nos CRAS inseridos nos grupos de famílias que possuem 

membros no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Os CRAS de 
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Teresina-PI, ainda em fase de implantação do acompanhamento familiar em grupo, 

desenvolvem atividades basicamente com dois grupos de famílias: famílias com membros 

no SCFV e famílias em situação de descumprimento das condicionalidades do Programa 

Bolsa Família – PBF. Entretanto, não se conseguiu entrevistar representantes familiares que 

participassem dos grupos de famílias em situação de descumprimento das 

condicionalidades do PBF. 

Feitos esses esclarecimentos preliminares pode-se passar à análise e 

compreensão das informações colhidas através de entrevistas semiestruturadas com as 

famílias usuárias do PAIF no que concerne à sua participação no acompanhamento familiar.  

Percebeu-se através dos relatos das famílias que a participação delas no 

acompanhamento familiar constitui-se, de fato, em um desafio na implementação do PAIF. À 

exceção de uma das entrevistadas, todas as demais afirmaram não ter comparecido em 

dois ou mais encontros presenciais. 

Eu participo de umas reunião que são feita todo mês, mas eu não venho todo mês. 
Já faltei duas vezes. (USUÁRIA 01, CRAS A) 
 
Não. Eu não participo de todas as reunião não. Eu vim três reunião só. (USUÁRIA 
01, CRAS B) 
 
Eu participo de quase todas, mas já faltei algumas vezes. (USUÁRIA 02, CRAS A) 
 

Paradoxalmente, as famílias entrevistadas não reconhecem enfrentar 

dificuldades para frequentar o CRAS e participar do acompanhamento familiar.  

Não. Nenhuma dificuldade. Para mim é ótimo. Toda vez que a gente participa é 
muito bom. Elas perguntam o que que a gente tá achando, aí a gente responde para 
elas. Às vezes eu vinha porque não ia levar menino para a escola, reforço, nem 
nada, aí eu vinha. Outras vezes não dava para eu vim. (USUÁRIA 01, CRAS B) 
 
Nenhuma dificuldade, logo eu moro aqui próximo. Então, eu não tenho dificuldade 
nenhuma. (USUÁRIA 02, CRAS A) 
 

Das famílias que afirmaram não ter comparecido a pelo menos dois encontros 

presenciais, somente uma reconheceu enfrentar dificuldades para frequentar o CRAS e 

participar do acompanhamento familiar. 

Sim, eu encontro dificuldades por causa dessa doença que eu tenho. Não fosse isso 
eu tinha vindo. (USUÁRIA 01, CRAS A) 

 
Entretanto, em que pese a maioria das famílias entrevistadas não ter afirmado 

claramente que enfrenta dificuldades para frequentar o CRAS e participar do 

acompanhamento familiar e, consequentemente, não ter explicitado os fatores que 

contribuem para a sua pouca participação, foi possível inferir do seu discurso que diversos 

fatores podem dificultar ou mesmo impedir a participação de famílias nas atividades do 

acompanhamento familiar.  

Quando a usuária 02 do CRAS A relata que não enfrenta nenhuma dificuldade 

para participar do acompanhamento familiar por morar próximo ao CRAS, pode-se deduzir 
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que o fator distância poderia se constituir num elemento dificultador ou impeditivo para a sua 

participação, caso ela morasse distante desse equipamento de assistência social. 

Reitera-se, nesse estudo, que o distanciamento das famílias em relação à base 

física do CRAS não se deve à materialização do princípio da territorialização, mas à grande 

extensão dos territórios de abrangência. A localização dos CRAS em áreas com os maiores 

índices de vulnerabilidade e risco social representa um avanço na organização da 

assistência social por conferir maior capilaridade aos serviços socioassistenciais que, dessa 

forma, ficam mais próximos da população, facilitando o seu acesso. 

Da mesma forma, quando a usuária 01 do CRAS A afirma que “[...] às vezes eu 

vinha porque não ia levar menino para a escola, reforço, nem nada, aí eu vinha [...]”, pode-

se deduzir que a dinâmica sociofamiliar também interfere na participação das famílias no 

acompanhamento familiar.  

Muitas famílias não participam das atividades do acompanhamento familiar por 

não poderem se deslocar até o CRAS no dia e horário previstos para acontecer o encontro 

presencial ou as ações do PAIF em que foram inseridas seja porque trabalham, seja porque 

possuem membros familiares dependentes de cuidados como, por exemplo, crianças, 

adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. 

Cabe enfatizar, nesse contexto, que os problemas relacionados à dinâmica 

sociofamiliar podem ser dirimidos na implementação do acompanhamento familiar se 

houver, de fato, a priorização da participação efetiva das famílias no processo de 

planejamento. Através do planejamento participativo as famílias podem cada vez mais 

opinar sobre a melhor forma de se realizar o seu acompanhamento, inclusive no que diz 

respeito ao tipo de acompanhamento desejado, ações do PAIF do seu interesse, quantidade 

de encontros presenciais (intervenções e mediações), frequência, horários e duração 

desses encontros, adequando-o ao seu ritmo e, consequentemente, reduzindo as 

possibilidades de não participação. 

Ressalta-se que, além dos fatores já analisados – distância do CRAS e dinâmica 

sociofamiliar –, os quais foram inferidos a partir de uma análise perspicaz do discurso das 

famílias, identificou-se outro fator que concorre para a pouca participação das famílias nas 

atividades do acompanhamento familiar. Este, por sua vez, foi explicitado diretamente por 

uma das famílias entrevistadas, mais especificamente pela família que reconheceu enfrentar 

dificuldades para frequentar o CRAS. Trata-se da falta de recursos financeiros para custear 

o gasto com transporte necessário para o deslocamento até o CRAS. 

Às vez, também não tenho o dinheiro de pagar o ônibus. Às vez até pego 
emprestado com alguém pra pagar depois. Agora mesmo, essas falta que eu tive 
não foram tanto por causa de mim, mas mais por causa do meu marido. Eu não 
tinha dinheiro e ele não quer dar. (USUÁRIA 01, CRAS A) 
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 Vê-se, assim, que a própria situação de vulnerabilidade social vivenciada pela 

família em decorrência da pobreza, que deveria ser superada mediante a sua inserção no 

serviço socioassistencial, dificulta ou impede o seu acesso a ele, contribuindo para a 

continuidade da vivência de vulnerabilidades que podem vir a se tornar situações de risco 

pessoal e social. 

Os recursos recebidos pelas famílias através dos programas de transferência de 

renda, muitas vezes, não são suficientes para suprir todas as suas necessidades, de modo 

que, em certas circunstâncias, devem optar por deixar de fazer determinados gastos como, 

por exemplo, o gasto com transporte para ir ao CRAS, para satisfazer outras necessidades 

mais urgentes. Além disso, há aquelas famílias que, mesmo atendendo a todos os critérios 

para o recebimento de benefícios socioassistenciais, não o recebem, o que agrava ainda 

mais a sua situação de pobreza e, consequentemente, dificulta o seu acesso aos serviços 

socioassistenciais. 

Cabe aqui fazer uma reflexão acerca da contradição presente nos discursos das 

famílias, as quais – à exceção de uma, como já pontuado – informaram não enfrentar 

dificuldades para participar do acompanhamento familiar, entretanto haviam deixado de 

participar de pelo menos dois encontros presenciais e, além disso, deixado implícito 

diversos fatores que interferem ou poderiam vir a interferir na sua participação. 

Compreende-se que essa contradição pode ser resultado da insegurança das 

famílias em expressar as dificuldades enfrentadas cotidianamente para acessar os serviços 

socioassistenciais, bem como em fazer avaliações críticas desses serviços por receio de 

que as suas revelações possam prejudicá-las de alguma forma como, por exemplo, 

acarretarem a suspensão de benefícios.  

Ainda prevalece no imaginário social de muitos usuários dos serviços públicos a 

ideia de que não cabe a eles a tarefa de avaliar a qualidade dos serviços prestados e se 

estes atendem às suas necessidades e demandas, mas tão somente adequar-se a eles, se 

assim for do seu interesse.  

A cultura de participação da população na gestão das políticas públicas e dos 

serviços socioassistenciais que, certamente, envolve os processos de planejamento e 

avaliação, ainda está sendo construída e, diga-se de passagem, a passos lentos, pois 

envolve a alteração de toda uma cultura política de restrição da participação enraizada no 

país durante décadas. 

Na Política de Assistência Social, especificamente, não havia uma cultura de 

participação das famílias que reconhecesse o seu direito de avaliar e reivindicar por serviços 

de melhor qualidade. Predominava a cultura política do não direito, na qual os benefícios e 
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serviços socioassistenciais assumiam a forma de benesses e concessões, excluindo 

qualquer possibilidade de contestação e/ou crítica da população. 

A esse respeito Silva (2012, p. 96) destaca: “Nossa história é permeada por uma 

cultura política onde aquilo que é direito assume a forma de benesses, de concessões. As 

classes subalternas acabam por internalizar essa cultura da dominação e assumem uma 

posição de subordinação àquilo que lhe é imposto”. 

Feita essa discussão sobre as contradições encontradas nos discursos das 

famílias, é importante destacar que os seus relatos também evidenciaram alguns aspectos 

que não se constituem em limites para a sua participação nas atividades de 

acompanhamento familiar do PAIF. Trata-se da condução do trabalho social com famílias 

dentro de perspectivas conservadoras e disciplinadoras que colocam em prática a 

centralidade da família no sentido de dar a ela condições para que assuma suas 

responsabilidades enquanto provedora de bem-estar e cuidados. 

Quando indagadas a respeito da forma como o acompanhamento familiar é 

realizado por parte dos profissionais, as famílias afirmaram que as temáticas trabalhadas 

giram em torno das responsabilidades das famílias no cuidado com os filhos.  

Eles falam das responsabilidade das família. Explica pra a gente como é que a gente 
tem que fazer, como a gente educar os filhos da gente pra num deixar eles fazer 
besteira não. (USUÁRIA 01, CRAS A) 
 
Essas reunião é pra gente saber conversar mais com os filhos da gente porque às 
vezes a gente usa muito de ignorância. Eu mesmo sou uma, porque às vezes eu 
brigo muito com ele e essas reunião ajudam muito a gente a saber conversar com os 
filho da gente, porque é muito difícil a gente ter filho adolescente. (USUÁRIO 02, 
CRAS A) 

 
Vê-se, assim, que o trabalho desenvolvido com as famílias assume 

características conservadoras e disciplinadoras que buscam reforçar para as famílias quais 

são as suas responsabilidades e como devem fazer para desempenhá-las da melhor forma 

possível. Parte-se do pressuposto que um trabalho social com famílias de caráter crítico 

volta-se para a promoção da sua autonomia2 e de seu protagonismo social3 que consistem, 

respectivamente, na capacidade de indivíduos e famílias elegerem os seus objetivos e 

crenças e na capacidade de indivíduos e famílias de exercer a sua participação na vida 

coletiva. 

                                                 
2
Autonomia significa a “capacidade dos indivíduos, famílias e comunidades de elegerem seus objetivos e 

crenças, de valorá-los com discernimento e de colocá-los em prática sem opressões. Tal apreensão se opõe à 

noção de autossuficiência do indivíduo perante as instituições coletivas ou à ausência de coerções sobre 

preferências individuais, incluindo os direitos sociais que visam protegê-los” (PEREIRA, 2000 apud BRASIL, 

2012, p. 49). 
3
 Protagonismo significa a “capacidade de indivíduos, famílias e comunidades de exercer a independência e a 

autodeterminação na sua vida pessoal, na convivência social e profissional e em sua participação na vida 

coletiva, imprimindo visibilidade pública aos seus anseios, interesses, necessidades, demandas e 

posicionamentos como sujeitos de direitos e seus modos próprios de expressá-las” (PEREIRA, 2000 apud 

BRASIL, 2012, p. 49). 
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Todavia, para as famílias entrevistadas, a condução do trabalho social com 

famílias pela via da responsabilização em detrimento da priorização do conhecimento 

acerca dos direitos e estímulo à participação social não representa um fator decisivo para a 

sua (não) participação no acompanhamento familiar. Para elas, ao contrário, esse é o ponto 

positivo do serviço: ensiná-las como estabelecer vínculos e melhorar as relações com os 

demais membros da família, em especial com os filhos adolescentes. 

Essas reunião modificou a minha vida em termo deu me relacionar com a minha 
filha, porque ela é uma adolescente muito calada. Eu não tinha assim um jeito dela 
se abrir comigo. Mas já depois da conversa que tive com ela eu já tou melhorando. A 
gente, eu e meu marido, já tá sabendo o ritmo, porque o jovem tem um ritmo, um 
jeito de conversar, aquelas gírias, aquelas conversas que um jovem tem. A minha 
época era diferente no jeito deu conversar com a minha mãe, com o meu pai. Já é 
outro jeito. E eles não. Agora eu já estou me relacionando mais direitinho com ela e 
com a outra mais nova. (USUÁRIA 02, CRAS B) 
 
Modificou foi isso que eu aprendi conversar mais com meu filho, deixar mais as 
brigas e escutar mais ele, porque antes eu não escutava, queria tudo só do meu 
jeito. E hoje não. Mudou muito minha vida depois que eu estou aqui nessas reuniões 
do CRAS. (USUÁRIA 02, CRAS A) 
 

Assim, quando questionadas sobre o que achavam da forma como os 

profissionais conduziam as atividades no acompanhamento familiar, as famílias informaram 

não ter nenhuma crítica a fazer e que achavam muito importante o que era abordado nessas 

atividades. 

Eu acho muito boa a forma como eles fazem as atividade. Eu não tenho que falar 
nada dos profissionais porque eles não dizem nada de errado. Às vezes a gente 
vem falar de coisas diferentes. Nas reuniões eles falam de coisas diferentes. Só em 
eles falar sobre as drogas, pra mim lutar com essa criança pra não cair em tentação, 
pra mim isso aí já é uma coisa muito boa. (USUÁRIA 01, CRAS A) 

 
Muito importante. Coisas importante do interesse da mãe e do adolescente. Coisas 
muito importante como, por exemplo, ensinar como o adolescente se comportar, 
dizer o que o adolescente deve fazer no dia-a-dia e fora daqui. (USUÁRIA 01, CRAS 
B) 

 
Muito importante porque todo mês ela traz uma coisa diferente para a gente. Todo 
mês ela traz um tema diferente. Então, tem resolvido muito nossas dúvidas que a 
gente tem. É de mega importância esses temas delas. Cada mês eu fico 
surpreendida, porque cada mês ela chega com um tema diferente para a gente. 
(USUÁRIO 02, CRAS A) 

 
 Igualmente, quando indagadas acerca da importância dessas atividades, as 

famílias expressaram considerá-las de grande importância, sobretudo por possibilitar a elas 

melhorar o relacionamento intrafamiliar. 

Com certeza. Eu acho muito importante. Tem muita gente que não acha importante 
e diz: “Ah, eu não vou, porque essa reunião é besta”. Mas eu acho muito importante, 
porque primeiro é falando dos nossos filhos e sabendo também que é bom pra eles. 
Eu acho muito importante. (USUÁRIA 02, CRAS B) 
 
Considero sim, pois tem ajudado muito a gente a conversar com os filhos da gente 
sobre as drogas, o sexo, a bebida alcoólica. Tem ajudado muito não só a mim, mas 
a todas as mães. Eu acho que tem tirado muitas dúvidas da gente. Eu, pelo menos, 
aprendi a conversar com eles. Às vezes, eu não sabia conversar com ele. Só era 
brigando e não adianta a gente fazer desse jeito. (USUÁRIA 02, CRAS A) 
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Ressalta-se que essa constatação de que, na visão das famílias, a condução do 

trabalho social pela via da responsabilização não representa um elemento desestimulador 

da sua participação no acompanhamento familiar é bastante inesperada e surpreendente. 

As famílias contemporâneas de um modo geral demandam do poder público serviços 

socioassistenciais que substituam parcialmente muitas de suas funções protetivas para o 

desempenho das quais não dispõem mais de condições suficientes em virtude das 

transformações sofridas e não serviços que atuem no sentido de impulsionar essas funções 

familiares. 

Todavia, ela nos proporciona perceber a fragilidade do autorreconhecimento dos 

usuários da Assistência Social como sujeito de direitos, ou seja, como cidadãos que devem 

ser protegidos pelo Estado mediante a oferta de um conjunto de serviços que atendam as 

suas demandas e necessidades. O resultado dessa fragilidade é a resignação e o 

conformismo diante de serviços que, ao invés de ampará-los e protegê-los 

independentemente de qualquer contrapartida, reforçam as suas capacidades protetivas, 

minando ainda mais as possibilidades de superação de situações de vulnerabilidade e/ou 

risco pessoal e social. 

Acredita-se que essa fragilidade decorre da permanência de características 

tradicionais no âmbito da Política de Assistência Social como, por exemplo, o 

assistencialismo, o paternalismo e o clientelismo, apesar da sua legitimação como política 

pública pela Constituição Federal de 1988, o que lhe conferiu o estatuto de direito de 

cidadania e dever do Estado. 

Essa herança histórica faz com que as ações e os serviços da Assistência Social 

sejam sempre vistos por seus usuários como benesses e concessões do Estado e não 

como um direito dos cidadãos que, desse modo, não devem questionar a qualidade e 

adequação dos serviços às suas demandas e expectativas, mas tão somente resignar-se a 

eles. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A partir desse estudo, concluiu-se que a participação das famílias no 

acompanhamento familiar constitui, de fato, um desafio para a implementação do PAIF nos 

CRAS de Teresina-PI, haja vista que há uma baixa frequência regular das famílias às 

atividades de acompanhamento familiar, seja particularizado ou em grupo.  

Concluiu-se, ademais, que os fatores que dificultam ou impedem a participação 

das famílias nas atividades de acompanhamento familiar do PAIF são múltiplos e de 
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diversas ordens, tanto na visão dos profissionais quanto na visão das famílias usuárias do 

serviço. 

Nesse sentido, para se avançar rumo à superação do desafio da participação 

das famílias na implementação desse serviço, é preciso considerar todos os fatores aqui 

analisados. E mais do que considerar, é preciso compreendê-los criticamente, o que 

significa dizer, por exemplo, que não é porque as famílias entrevistadas nesse estudo não 

consideraram a condução do trabalho social com famílias pela via da responsabilização e 

normatização como um elemento dificultador da sua participação no acompanhamento 

familiar, que deva se manter essa orientação no trabalho com famílias. Pelo contrário, é 

preciso avançar na construção da cultura do direito para que os usuários da Assistência 

Social se percebam como sujeito de direitos que devem ser protegido pela política pública 

do Estado. 

Entende-se que a participação das famílias no acompanhamento familiar pode 

ser estimulada mediante o desenvolvimento de um trabalho social com famílias de caráter 

crítico que seja voltado para a construção e fortalecimento do seu protagonismo e 

autonomia, bem como para o reconhecimento dos seus direitos sociais.  

Nesse sentido, é de fundamental importância fomentar a capacitação dos 

profissionais que atuam diretamente com famílias enquanto uma importante estratégia para 

reverter o problema da baixa participação das famílias nas atividades do acompanhamento 

familiar do PAIF nos CRAS de Teresina-PI. 
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