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Resumo 

A proteção e atenção integral a família - PAIF  é um trabalho feito de forma continuada 

com famílias que estão em risco de vulnerabilidade. Esse serviço é ofertado no Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS. Frente ao exposto, o presente trabalho versa 

um aprofundamento sobre o cotidiano do Assistente Social no empenho da sua função no 

ambiente de trabalho no qual está inserido. As dificuldades que os mesmos profissionais 

enfrentam no meio dessa estrutura que a própria corrente neoliberalista causa, os 

impeditivos técnicos que limitam até a execução da sua atuação profissional, e sobre todas 

as vitórias vivenciadas por cada um dentro do CRAS. 
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Abstract 

The protection and integral care of the family - PAIF is a work done continuously with families 

that are at risk of vulnerability. This service is offered at the Reference Center for Social 

Assistance - CRAS. In view of the above, the present work is a deepening of the Social Worker's 

daily life in the commitment of his role in the work environment in which he is inserted. The 

difficulties that the same professionals face in the middle of this structure that the neoliberalist 

current itself causes, the technical impediments that limit even the execution of their professional 

performance, and all the victories experienced by each one within CRAS 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Brasil (2009), o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF) é um trabalho feito de forma continuada com famílias que estão em risco 

de vulnerabilidade, na qual tem um intuito de fortalecer os vínculos que estão sendo 

rompidos, é tida como uma ação protetiva das famílias possibilita aos usuários uma 

admissão de direitos que são estabelecidos por lei, contribuindo na vida da população 

referenciada de forma direta e eficaz para uma vida de qualidade.  São caracterizados três 

termos proativos importantes no PAIF nas quais são: “fortalecer”, “prevenir” e 

“promover”, no que se referem os acontecimentos que as famílias com vulnerabilidade e 

risco social estão vivenciando, de forma a possibilitar as famílias uma solução viável para 

a solução da situação de vulnerabilidade que se encontram, de atendimento que, como a 

própria designação traz proteção às famílias. Proteção que, adiante dos enfrentamentos 

das vulnerabilidades e riscos sociais, atua também no “aumento de potencialidades”, a 

partir de constatar que ninguém está excluído de tudo: uma família que está vivendo em 

risco pessoal ou social detém ativos importantes. (BRASIL, 2009). 

 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Atende, acompanha e 

encaminhando as famílias em situações de risco e vulnerabilidade realizando encontros 

semanais do Serviço proteção e atendimento integral a família (PAIF)e do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); encaminhando famílias para a 

inserção no Cadastro Único, orientando e encaminhando as famílias para inclusão no 

Programa Bolsa Família (PBF), Programa de Prestação Continuada (BPC) para idosos e 

deficientes e Benefícios Eventuais; priorizando o acompanhamento das famílias em 

descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF); realizando 

visitas domiciliares e encaminhando as famílias para atendimento em outras políticas 

públicas quando necessário. (BRASIL, 2004). 

O PAIF é o principal serviço ofertado pelo CRAS na qual atua como a principal 

porta de entrada do SUAS, dada sua capilaridade nos territórios e é responsável pela 

organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade 

e risco social. Além de ofertar serviços e ações de proteção social básica, o CRAS possui 

a função de gestão territorial da rede de assistência social básica, promovendo a  
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articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele 

envolvidos. (BRASIL, 2004). 

O trabalho do assistente social no PAIF com famílias requer uma escuta 

qualificada e cuidadosa, buscando entender as reais demandas dos usuários e as 

características do território a fim de identificar os pontos de vulnerabilidade, mas também 

a existência de recursos disponíveis. Segundo Bourdieu (2007, 164), “as condições 

diferentes de existência produzem hábitos diferentes, sistemas de esquemas geradores 

suscetíveis de serem aplicadas, por simples transferência as mais diferentes áreas da 

prática. 

 O (a) profissional Assistente Social que atua no CRAS tem como função o 

acompanhamento das famílias que fazem abrangência pelo equipamento em questão, por 

meio de visitas domiciliares, atendimento individual e em grupo, no Serviço de Proteção 

e Atendimento Integral à Família - PAIF e no Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos - SCFV.  Segundo Iamamoto (2009), é da competência do profissional de 

Serviço Social que trabalha interligado a política de Assistência Social, ser um 

profissional pesquisador, na qual reconheça a historicidade de cada usuário, que saiba 

interpretar uma situação de difícil entendimento, deixando o seu ponto de vista pessoal 

de fora e agindo de forma profissional. Planejando e colocando em prática soluções para 

as demandas que chegam, respondendo às inúmeras expressões da questão social. 

Com base nas inquietações expostas, este trabalho versa um aprofundamento 

sobre o cotidiano do Assistente Social no empenho da sua função no ambiente de trabalho 

no qual está inserido. As dificuldades que os mesmos profissionais enfrentam no meio 

dessa estrutura que a própria corrente Neoliberalista causa,os impeditivos técnicos que 

limitam até a execução da sua atuação profissional, e sobre todas as vitórias vivenciadas 

por cada um dentro do CRAS. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Analisar através do profissional Assistente Social a relevância do serviço de 

proteção social e atendimento integral a família (PAIF). 
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Objetivo especifico 

Relacionar o trabalho do(a) assistente social com a efetivação do PAIF; 

Averiguar os principais desafios encontrados para o bom desenvolvimento do 

PAIF; 

Identificar os impactos positivos do PAIF para as famílias acompanhadas pelo 

CRAS; 

 

METODOLOGIA 

O estudo de acordo com os seus objetivos será do tipo exploratório, com 

abordagem qualitativa. A pesquisa exploratória visa identificar os fatores que contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos ou variáveis que afetam o processo. (LAKATOS, 2010). 

A abordagem qualitativa segundo Marconi e Lakatos (2007, p.269) preocupa-se 

em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano. Provendo analisar mais detalhada as investigações, hábitos, 

atitudes, tendências, de comportamento e etc. 

O método utilizado para o presente estudo será o método dialético que, segundo 

Gil (2014, p.13): 

“O conceito de dialética é bastante antigo. Platão utilizou no sentido de arte do 

diálogo. [...] A concepção moderna dialética, no entanto, fundamenta-se em 

Hegel. Para esse filósofo, a lógica e a história da humanidade segue uma 

trajetória dialética, nas quais as contradições se transcendem, mas dão origem 

a novas contradições que passam a requerer solução”. 

 

A pesquisa foi realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

do município de Icó – Ceará. A pesquisa foi direcionada a assistente social atuante no 

CRAS de Icó Ceará.  

Foram utilizados os Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de 

Consentimento Pós-esclarecido para os profissionais assinarem após consentir suas 

respostas para a construção desse estudo levados em considerações todos os aspectos 

éticos da pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os desafios para a efetivação do PAIF 

Os principais desafios encontrados pelos profissionais de Serviço Social que 

trabalha com o programa de Atenção Integral à Família são a falta de suprimento humano 

e material nos equipamentos para melhor atender as famílias, falta de incentivo por parte 

da gestão, na inserção das famílias PAIF nos cursos profissionalizantes do PRONATEC, 

para que essas famílias tenham a oportunidade de superar a extrema pobreza. Entretanto 

o profissional, por diversas vezes é submetido a intervir como “fiscalizador da pobreza” 

(IAMAMOTO, CARVALHO, 1996), 

Sabe-se que o sucateamento do equipamento pode trazer riscos tanto para os 

profissionais como para o usuário que busca atendimento. É preciso discernir que a penas 

um programa não é suficiente para assegurá-la todas as garantias de uma família em 

situação de vulnerabilidade e risco social. 

É de suma importância enfatizar que em meio as dificuldades encontradas na 

efetivação da política em estudo, é de grande relevância elucidar a necessidade da criação 

de espaços costumeiros que gerem discussões de referenciais teórico-metodológicos que 

der sustentação para o trabalho profissional e que viabilizem avanços efetivos (BRASIL, 

2007). 

 Trabalhar com famílias implica enfatizar algumas dimensões estratégicas, entre 

elas, olhar a situação que a família está sofrendo, ou seja, analisar a totalidade e não 

rotular a família como incapaz, naturalizando a situação ou culpabilizando a família. É 

necessário buscar as potencialidades das pessoas para enfrentar a situação que está 

ocasionando o sofrimento e não ajudar as pessoas a se sentirem bem na pobreza, 

reconhecendo-o como cidadão de direitos fortalecendo a democracia. (Aldaíza 

Sposati,2010). 

 

Descobrindo potencialidades 

Os impactos positivos que o PAIF traz para as famílias que são acompanhadas 

pelo CRAS, é a consolidação dos vínculos gerados entre os participantes dos grupos que 

são assistidos pelo equipamento, a equipe técnica que compõe o CRAS. Esse vínculo é  
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capaz de possibilitar a liberdade de atuação em áreas mais sensíveis do desenvolvimento 

das potencialidades dos usuários. Pode-se perceber que a interação entre os profissionais 

do CRAS é de suma importância para o bom funcionamento do programa PAIF. A equipe 

interdisciplinar busca se articular entre si para atender o usuário e para buscar a melhor 

solução para o problema enfrentado pelo o indivíduo.  

A interdisciplinaridade uma metodologia dinâmica, consciente e ativa, de 

constatação das diferenças e articulações de elementos e instrumentos de conhecimento 

diferentes, que colaboram para a superação do isolamento dos saberes (BRASIL, 2009). 

De acordo com as recomendações técnicas do Ministério do Desenvolvimento 

Social as atuações dos profissionais dos CRAS devem estar embasadas da seguinte 

maneira, causar impactos nas proporções da subjetividade da política dos usuários 

trazendo como direção principal a construção do protagonismo e da autonomia, na 

garantia dos direitos com superação das condições de vulnerabilidade social e 

potencialidades de riscos (BRASIL, 2006). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Deste modo o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF é de 

fundamental importância para o fortalecimento de vínculos assegurando as participantes 

a promoção da saúde a fim de agir de forma preventiva ocasionando o fortalecimento de 

vínculos. Assim o papel da assistência social é primordial para que o serviço ocorra de 

forma adequada assim como toda a equipe técnica. 

Assim averiguar os desafios e dificuldades do serviço constatando os pontos 

positivos e avanços do serviço são importantes para que seja possível verificar a 

relevância e o papel na vida dos usuários. Tenho em vista o desenvolvimento e o bem-

estar dos mesmos. Portanto o fortalecimento de vínculos é a ferramenta primordial e de 

suma importância para a restauração de vínculos.  
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