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Resumo: Este trabalho apresenta resultados de pesquisa sobre trabalho social com famílias 
desenvolvido em seis CRAS de Chapecó. Trata-se de pesquisa qualitativa com uso de dados 
quantitativos. Foi realizado levantamento bibliográfico e documental. A pesquisa de campo 
utilizou entrevista semiestruturada. A pesquisa demonstrou que os desafios para o trabalho 
social com famílias estão ligados a insuficiência de recursos humanos, equipes técnicas sem 
coordenador, falta de capacitação para os profissionais de nível médio, problemas de 
infraestrutura com espaços físicos e instrumentais organizacionais. É determinante condições 
adequadas para promoção  efetiva da proteção social e da garantia do acesso a direitos pelas 
famílias. 
 Palavras-chave: Famílias. ; Trabalho Social; PAIF. 
 
Abstract: This study presents results of research on social work with families developed into 
six Chapecó CRAS. It is a qualitative research with the use of quantitative data. It was 
conducted bibliographic and documentary survey. Field research used semi-structured 
interview. Research has shown that the challenges for social work with families are linked to 
insufficient human resources, technical teams without coordinator, lack of training for mid-
level professionals, infrastructure problems with physical spaces and organizational 
instrumental. It is crucial that appropriate conditions exist for effective promotion of social 
protection and ensuring access to rights by families. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar os desafios relativos ao trabalho social 

com famílias dos trabalhadores do SUAS a frente do Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família - PAIF, considerando a centralidade na família pelas Políticas Sociais 

Públicas.  

O trabalho com famílias na fase anterior a Política Nacional de Assistência Social - PNAS e 

ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS era organizado de forma segmentada por 

categorias. As famílias tinham como base a lógica burguesa, constituídas por pai, mãe e 

filhos. Qualquer outra forma de composição familiar não era considerada. Na atualidade de 

acordo com a PNAS/SUAS o conceito de família é considerado a partir de vínculos mais ou 

menos duradouros de afetividade e não só vínculo consanguíneo, possibilitando perspectivas 

diferenciadas para o trabalho com família por meio de ações de natureza socioeducativas 
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com vistas a se constituírem protagonistas de um processo de autonomia na busca da 

cidadania. 

Entretanto, o processo de centralidade na família requer cuidados especiais para evitar 

ações de natureza conservadora e garantia de proteção social à família que precisa ser 

assistida para poder amparar seus membros por meio da garantia de direitos sociais sob a 

responsabilidade do estado. 

Para compreender as questões que envolvem o trabalho com famílias nesta nova 

perspectiva foi realizada pesquisa qualitativa por meio de levantamento bibliográfico e 

documental, pesquisa de campo com a utilização de entrevistas semiestruturadas com os 

profissionais de seis Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e com os gestores 

da Secretaria Municipal de Assistência Social de Chapecó/SC.  

Os resultados da pesquisa serão apresentados neste artigo que contém os seguintes itens: 

Resumo. Introdução. A Política Nacional de Assistência Social e o Trabalho Social com 

Famílias que trata de forma conceitual a proposta da PNAS para o desenvolvimento de ações 

voltadas para o atendimento das necessidades das famílias, principalmente as que vivem um 

processo de exclusão social. Política de Recursos Humanos e de Capacitação como condição 

essencial para a operacionalização da PNAS/SUAS. Espaços Físicos e Instrumentais 

Organizacionais do Trabalho dos CRAS, importantes por serem estes referências para que 

sejam desenvolvidas todas as ações, os serviços socioassistenciais de Proteção Social 

Básica da PNAS/SUAS. Por fim apresenta as conclusões da pesquisa apontando os desafios 

encontrados para o desenvolvimento do trabalho social com famílias. 

2. A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O TRABALHO SOCIAL COM 
FAMÍLIAS 

 A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) explica que a necessidade da 

centralidade na família no âmbito de suas ações se dá devido aos processos de exclusão 

sociocultural que principalmente as famílias pobres sofrem. Em decorrência aponta para um 

trabalho social com famílias com foco em seus membros, em suas demandas, no 

reconhecimento de suas dinâmicas e as repercussões da realidade social, econômica e 

cultural que vivenciam. Brasil (2005).  

 Na PNAS encontra-se que a centralidade na família deverá ser garantida na medida 

em que a Política com base em indicadores das necessidades das famílias consiga ser 

universalista, que se desenvolva em redes socioassistenciais que deem suporte para as 

necessidades de cuidados dessas famílias num processo de valorização da convivência 

familiar e comunitária. A Política prevê a articulação intersetorial das políticas sociais com a 
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finalidade da não fragmentação das ações e de garantia no acesso e na qualidade dos 

serviços para as famílias e indivíduos. (BRASIL, 2005).  

No que se refere à Proteção Social, a PNAS estruturou-a em dois níveis de atenção: a 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.   

O Serviço de Proteção Social Básica da Política Nacional de Assistência Social 

apresenta caráter preventivo e processador da inclusão social. Atua na oferta de serviços que 

potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos de 

solidariedade internos e externos, oferecendo um conjunto de atendimentos locais que visam 

à convivência, a socialização e o acolhimento de famílias cujos vínculos familiares e 

comunitários não foram rompidos. (BRASIL, 2005). E tem como um de seus principais 

serviços o PAIF que possui “papel central na consolidação da rede de proteção social básica 

nos territórios, pois todos os serviços da Proteção Social Básica devem ser a ele articulados, 

o que garante, no território, a matricialidade sociofamiliar nesse nível de proteção” (BRASIL, 

2012, p. 22).  

A materialização do PAIF se baseia em um “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 da sua 

qualidade de vida” (BRASIL, 2009, p. 6). 

Por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo pretende conseguir o 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias, assim como o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários. A proposta do PAIF vai além da atenção a situações 

emergenciais centradas exclusivamente em situações de riscos sociais, e sim, tem como foco 

um trabalho antecipado com as famílias e indivíduos na perspectiva de fortalecê-los para o 

enfrentamento das situações de vulnerabilidades social que possam estar enfrentando. 

O PAIF é essencial para proteção de assistência social, pois assegura espaços de 

convívio e informação, garantindo acesso aos direitos socioassistenciais, além de contribuir 

para gestão intersetorial local, para o desenvolvimento da autonomia e empoderamento das 

famílias ampliando sua capacidade protetiva. Este serviço contribui para a materialização da 

responsabilidade do Estado de proteger as famílias. É orientado por uma concepção de 

trabalho social com família que se define por:  

 

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 
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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, 2012a, p. 12). 

Este conceito eleva a concepção do trabalho social com famílias a um patamar 

científico, de procedimentos qualificados, edificados a partir de saberes profissionais, 

embasados em princípios éticos e com finalidades a serem alcançadas. Deve realizar-se de 

modo sistemático, metódico, reflexivo e crítico por meio da construção de conhecimentos e 

da compreensão da realidade e das relações sociais. Exigindo dos profissionais a frente 

deste trabalho uma postura crítica e reflexiva, além de um processo de formação 

continuada.  

Neste sentido, o trabalho social com famílias no âmbito do PAIF, constitui-se como 

uma prática profissional executada por trabalhadores do SUAS referenciados nos CRAS, 

que se apoia em saberes científicos e depende de alguns aspectos relevantes para sua 

efetivação, tais como: 

 

a)consciência crítica e espírito pesquisador por parte dos profissionais do 
CRAS; b) do conhecimento do território – suas potencialidades, recursos, 
vulnerabilidades, relações estabelecidas, de modo a realizar uma ação 
preventiva e proativa; c) da adoção de abordagens e procedimentos 
metodológicos apropriados para o cumprimento dos objetivos do Serviço; d) de 

estudo e análise permanente dos conceitos fundamentais, tais como: família e 
território, nas abordagens sociológica, antropológica, econômica, psicológica, 
entre outras, cuja compreensão é essencial para a implementação qualificada 
do PAIF; e) do planejamento e análise das ações a serem adotadas no 
desenvolvimento do trabalho social com famílias; f) da promoção da 
participação dos usuários no planejamento e avaliação das ações do Serviço; g) 

do desenvolvimento de uma prática interdisciplinar entre os profissionais que 
compõem a equipe de referência do CRAS: assistentes sociais e psicólogos; h) 

do conhecimento sobre os ciclos de vida, questões étnicas, raciais, de 
orientação sexual, assim como outras questões específicas identificadas no 
território. (BRASIL, 2012b, p. 13, grifo nosso). 

Este serviço tem o desafio de romper com a lógica da fragmentação e trabalhar com 

a família na perspectiva da totalidade, incluindo todos os seus membros. Buscando a 

superação da focalização e a valorização da convivência familiar e comunitária, inserindo-se 

na articulação intersetorial com outras políticas sociais. Deve ter como pressuposto 

fundamental a responsabilidade estatal na proteção as famílias, assim como, requer 

profissionais qualificados, aptos a compreender a realidade dada e a construir conhecimento 

que proporcione questionamentos as estruturas sociais injustas e a elaboração de 

estratégias para modificá-las.  

Compreende-se que para conseguir efetivar as orientações da PNAS e no que diz 

respeito ao trabalho social com famílias a ser desenvolvido no PAIF, este serviço deve 
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contar com recursos humanos adequado, capacitações a seus trabalhadores e estrutura 

compatível com o desempenho dos trabalhos. O próximo item trará de dados da pesquisa 

que apontam os desafios referentes a estas questões.  

 3. RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÕES  

 O desenvolvimento de uma Política de Recursos Humanos integrada a uma Política 

de Capacitação para os trabalhadores da área, de forma sistemática e continuada, vem 

sendo pensada e orientada com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), a 

Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS/2005) e a Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos (NOB/RH/2006).  

 Conforme expresso na PNAS/2004, a Política de Recursos Humanos é um dos eixos 

fundamentais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Neste sentido “é necessário 

tratar a gestão do trabalho como uma questão estratégica. A qualidade dos serviços 

socioassistenciais disponibilizados a sociedade depende da estruturação do trabalho, da 

qualificação e valorização dos trabalhadores atuantes no SUAS”. (NOB/RH, 2006, p. 12).  

 A NOB/RH (2006) estabelece as equipes de referência e reafirma a concepção de 

que a proteção social se materializa com a oferta de serviços socioassistenciais, a 

efetivação de direitos sociais. Um dos espaços que permitem esta materialização, 

especialmente na Proteção Social Básica da política é o Centro de Referência de 

Assistência Social- CRAS.  

Os CRAS são unidades públicas estatais descentralizadas e hierarquicamente 

vinculadas ao órgão público gestor da Assistência Social dos municípios. Localizam-se em 

áreas de maior vulnerabilidade e risco social. O número mínimo de CRAS por município e a 

composição de suas equipes de referência variam de acordo com o porte do município, o 

número de famílias e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que 

devem ser garantidas aos usuários.  

De acordo com a NOB/RH (2006), as equipes de referência dos CRAS devem ser 

constituídas por servidores efetivos, responsáveis pela organização e oferta de serviços, 

programas, projetos e benefícios de proteção social básica. (NOB/RH, 2006). 

Dados da pesquisa elucidam que em Chapecó as equipes de referências não estão 

completas, pois 66,6% dos CRAS não possuem número suficiente de profissionais de nível 

médio e 100% deles não possuem número suficiente de profissionais de nível superior, o 

que prejudica o andamento dos serviços oferecidos. Além disso, constatou-se que 100% 

dos CRAS não possuem coordenador. Essa deficiência nas equipes de referência dos 

CRAS é sentida pelos profissionais técnicos entrevistados, principalmente a falta de um 

profissional para Coordenação dos CRAS conforme prevê a NOB/RH (2006, p. 14).  
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As equipes de referência para os CRAS devem contar sempre com um coordenador, 
devendo o mesmo, independente do porte do município, ter o seguinte perfil 
profissional: ser técnico de nível superior, concursado, com experiência em trabalhos 
comunitários e gestão de programas, projetos, serviços e benefícios 
socioassistenciais.  

 

As equipes de referência dos CRAS, juntamente com o coordenador compõem um 

conjunto de agentes públicos responsáveis por materializar, dar vida ao principal serviço da 

proteção social básica no território, o PAIF, o que acontece por meio de ações planejadas, 

qualificadas e continuadas. Os CRAS sem equipes de referência completa ficam 

prejudicados na oferta de serviços com qualidade e continuidade. Deste modo, quem 

padece são os usuários da política, pois o direito a oferta de um serviço de caráter 

preventivo, protetivo e proativo, conforme orientações da política de assistência social ficam 

comprometidos pela falta de profissionais para pensar, organizar, articular e executar com 

qualidade e continuamente o serviço.  

A pesquisa mostra que os profissionais estão sobrecarregados, executando outras 

atividades que não estão diretamente relacionadas às suas funções, o que gera inevitável 

prejuízo para a efetivação das atividades do PAIF, impactando na realização das oficinas e 

acompanhamentos familiares, ações pilares deste serviço.  

A falta de coordenadores nos CRAS influencia negativamente no processo de 

planejamento das ações do PAIF, pois se encontra comprometido pela falta de 

contratação/indicação dos coordenadores, visto que os profissionais técnicos acabam 

dispondo deste tempo que deveria ser dedicado ao planejamento, para executar tarefas que 

deveriam ser desempenhadas por um coordenador.  

Um importante instrumento da política de recursos humanos do SUAS se constitui 

por meio da  Política de Capacitação dos trabalhadores, gestores e conselheiros da área da 

assistência social que visa promover qualificação de maneira sistemática e continuada aos 

trabalhadores do sistema. 

Quanto às capacitações, a pesquisa revela que 100% dos profissionais de nível 

superior responderam que existem capacitações, no entanto, isso não acontece com os 

profissionais de nível médio, 83,3% responderam que não existem capacitações 

direcionadas aos profissionais de nível médio.  Esta deficiência de capacitações para estes 

profissionais tem impacto no trabalho social com as famílias desenvolvido por eles, o que se 

constitui num grave problema por ser o Educador Social um profissional que trata 

diretamente com os usuários da Assistência Social. A ausência de capacitações destes 

profissionais faz com que o desempenho do trabalho fique comprometido, e 

consequentemente a Política de Assistência Social.  
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As capacitações para os trabalhadores do SUAS são muito importantes para superar 

concepções conservadoras sobre a assistência social e avançar no sentido da compreensão 

da Política e seu papel.  A falta de capacitação dos profissionais só faz reforçar ideias 

conservadoras, uma vez que não é proporcionado espaços de reflexões e discussões de 

novas práticas embasadas em conteúdos atualizados que condizem com o que norteia a 

Política Nacional de Assistência Social.  

4. ESPAÇOS FÍSICOS E INSTRUMENTAIS ORGANIZACIONAIS DO TRABALHO DOS 
CRAS  

Os CRAS são referência para o desenvolvimento de todos os serviços 

socioassistenciais de Proteção Social Básica do SUAS nos territórios, consolidam  a 

presença do Estado no território, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e 

possibilitando a democratização do acesso aos direitos socioassistenciais, seu espaço físico 

deve expressar tanto a concepção da Política Nacional de Assistência Social como também 

a cultura e padrões locais.  É de responsabilidade exclusiva dos CRAS a oferta do Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF. Porém, estes serviços dependem que 

o CRAS disponha de espaço físico, equipamentos e instrumentos adequados.  

São muitos os fatores que influenciam a estrutura e o funcionamento dos CRAS, 

independentemente de fazer parte do mesmo município, cada CRAS é único nas suas 

peculiaridades, e o trabalho social com as famílias deve se desenvolver respeitando e 

adequando-se a elas.  Analisaram-se nesta pesquisa alguns itens considerados importantes 

e que influenciam no funcionamento dos CRAS.  

Um instrumento importante para o desempenho das ações do PAIF é uma 

ferramenta que caracterize o território do CRAS, um mapa ou outro documento com esta 

função, entre tanto, somente 33,3% dos CRAS possuem esta ferramenta. O caderno de 

orientações técnicas dos CRAS sugere que façam parte do espaço reservado à recepção do 

CRAS “mapas que auxiliem no reconhecimento do território de abrangência de cada CRAS, 

inclusive com a localização dos demais serviços setoriais, devem ser fixados em local visível 

para a população”. (BRASIL, 2009a, p. 51). A responsabilidade pelo fornecimento de um 

mapa ou documento com este fim é da vigilância socioassistencial.  

 

A vigilância é uma área de gestão da informação dedicada a apoiar as atividades de 
planejamento, supervisão e execução de serviços socioassistenciais. Trabalha 
através do fornecimento de dados, indicadores e análises que contribuem para 
efetivação do caráter preventivo e proativo da política de assistência social, assim 
como para a redução de danos

1
.  

 

                                                 
1
 Disponível em: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/vigilancia-socioassistencial%20. Acesso em: 

04/03/2015.  

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/vigilancia-socioassistencial
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A inexistência de uma equipe desempenhando este serviço impossibilita o 

levantamento de dados e a organização destes instrumentos importantes para o 

planejamento no PAIF. Embora as equipes de referências dos CRAS conheçam bem seus 

territórios de abrangência, em função da própria rotina de trabalho que inclui visitas 

domiciliares, a comunidades e a instituições, elas não são responsáveis sozinhas por 

levantamento, organização e sistematização de dados do território.  

Outro item essencial para o desenvolvimento do PAIF é o automóvel, sobretudo para 

a realização de visitas domiciliares e para o acompanhamento de famílias em áreas 

dispersas do território de abrangência do CRAS. 

Dos CRAS pesquisados de Chapecó 100% possuem veículo disponível para o 

desenvolvimento de suas ações, a maioria deles 66,6% contam com carro disponível três 

períodos por semana, e um dos CRAS, que atende uma região de área rural predominante, 

possui veículo em tempo integral. Os profissionais reconhecem o fato como um facilitador 

para o desenvolvimento do trabalho com as famílias, principalmente no que se refere ao 

processo de busca ativa, visitas domiciliares e institucionais, deslocamento para os grupos 

de Idosos/Mulheres e oficinas com famílias, distribuídos no território, visto que para 

realização destas ações um veículo é indispensável.  

No que se refere aos espaços que todo CRAS deve dispor, destaca-se aqui as salas 

para atendimentos e uso coletivo. De acordo com o documento do MDS intitulado “O CRAS 

que temos o CRAS que queremos”: 

 
Sala de atendimento: espaço destinado ao acompanhamento ou atendimento 
particularizado de famílias (e indivíduos). Esta sala, independentemente do 
tamanho, deve assegurar o sigilo das informações trocadas, entre técnicos e 
usuários. Sala de uso coletivo: destinada à realização de atividades coletivas, que 
permite uso múltiplo e otimizado, para atividades em grupo do PAIF 
(acompanhamento), oficinas com famílias, palestras, reuniões, exposições, 
apresentações, etc. (BRASIL, 2011a, p. 73-74).  

 

Todos os CRAS entrevistados possuem no mínimo duas salas, sendo pelo menos 

uma para atividades coletivas com capacidade superior a 15 pessoas, e uma ou mais para 

atendimento individual. Com relação às avaliações das salas, 50% dos profissionais 

avaliaram como boa a qualidade, justificando: “Ampla, com móveis novos, como armários, 

cadeiras e mesas para utilizar nas atividades”. (ASSISTENTE SOCIAL C). “Não considero 

satisfatória, pois uma das salas é aberta na parte superior o que compromete a acústica e 

sigilo”. (ASSISTENTE SOCIAL D).  Outros 33,3% dos profissionais avaliaram como regular 

e explicaram: “Falta de ventilação (janelas) ou climatização”. (ASSISTENTE SOCIAL E).  “O 

espaço é mal ventilado o que provoca muito mofo nas paredes, é utilizado também para 

guardar retalhos, roupas o que o deixa com uma má aparência”. (PSICOLOGA 1). E um 
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profissional avaliou como ruim as condições das salas e justificou: “Não oferecem 

privacidade e tem uma acústica ruim”. (ASSISTENTE SOCIAL B).  

É importante destacar que ambos os Códigos de Ética Profissional, tanto do 

Assistente Social como do Psicólogo, profissionais que compões as equipes de referência 

dos CRAS, garantem o sigilo profissional. No Art. 16 do Código de Ética do Assistente 

Social: “O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de que o/a assistente social tome 

conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional”. E o Código do 

Psicólogo em seu Art. 21 prevê: “O sigilo protegerá o atendimento em tudo aquilo que o 

Psicólogo ouve, vê ou de que tem conhecimento como decorrência do exercício da atividade 

profissional”.   

Sendo assim, as condições de trabalho destes profissionais devem colaborar na 

garantia deste direito dos profissionais e usuários do serviço. As salas onde são feitos os 

atendimentos, sejam particularizados, ou coletivos como, oficinas e acompanhamento em 

grupo precisam garantir a privacidade e sigilo como questão de respeito e ética. Além de 

faltar com a questão do sigilo, as salas que não oferecem privacidade podem comprometer 

o andamento dos atendimentos e acompanhamentos realizados no âmbito do PAIF, uma 

vez que pode inibir os usuários no que refere a suas revelações. “O espaço físico precisa 

ser adequado, refletindo um ambiente acolhedor e favorável às trocas, interação e 

convivência de seus participantes”. (BRASIL, 2011a).  

Quanto às atividades coletivas, o caderno de orientações técnicas do PAIF afirma 

que o espaço físico contribui para melhoria da qualidade do serviço prestado. Portanto, o 

ambiente para realização das Oficinas com Famílias deve conter: “adequada iluminação, 

ventilação, conservação, privacidade, salubridade e limpeza”. (BRASIL, 2012a, p. 30).  

Outro dado presente na pesquisa diz respeito aos materiais pedagógicos, culturais e 

esportivos que devem ser disponíveis para a realização do PAIF. Destaca-se que 100% dos 

CRAS possuem materiais pedagógicos, mas somente um dispõe também de materiais 

culturais e nenhum oferece materiais esportivos. Os profissionais apontaram que a 

quantidade é insuficiente para realização das atividades. A escassez dos materiais 

necessários para o desempenho dos trabalhos coletivos do PAIF, principalmente as Oficinas 

com Famílias e o acompanhamento em grupo, torna inevitável a precarização da oferta.  

Conforme o documento do MDS “o CRAS que temos o CRAS que queremos”, 

compete ao Estado orientar os municípios sobre quais materiais são adequados para as 

atividades com famílias e ainda, informar quais recursos podem ser utilizados para esta 

finalidade, levando em consideração as fontes de financiamento dos CRAS. (BRASIL, 

2011a). Constitui responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do município prover 

estes materiais.   
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CONCLUSÃO  

 

Existe atualmente todo um aparato de leis, normativas e regulamentos que organizam 

e norteiam o desenvolvimento do PAIF e por consequência, o trabalho social com as famílias. 

Muitos avanços já foram obtidos, mas muito ainda se precisa avançar para se chegar à 

proposta da Política Nacional de Assistência Social.   

A matricialidade sociofamiliar trouxe um avanço para assistência social, uma vez que, 

antes da PNAS e do SUAS os atendimentos eram direcionados aos indivíduos, de forma 

fragmentada. Portanto a matricialidade sociofamiliar surge “como antídoto à fragmentação 

dos atendimentos, como sujeito à proteção de uma rede de serviços de suporte á família” 

(TEIXEIRA, 2010, P. 5). A nova proposta da política de assistência social visa romper com a 

tradição de atendimentos pontuais, dispersos, descontínuos e fragmentados, assumindo uma 

dimensão preventiva em nível de atenção básica.   

A pesquisa aponta que faltam elementos básicos para concretização de um serviço de 

qualidade e pautado na família. O setor de recursos humanos é de extrema importância, pois 

tanto na gestão como nos CRAS compõe o coração do serviço e precisa estar completo para 

se pensar em cobrar acertos. As capacitações da mesma maneira precisam atingir todos os 

profissionais trabalhadores do SUAS conforme determina a NOBSUAS/RH. A fragilização 

destas questões acaba impactando inevitavelmente o trabalho social com as famílias no 

âmbito do PAIF, interfere na prevenção e proteção das vulnerabilidades sociais vivenciadas 

pelas famílias.  

Outros aspectos referentes à estrutura física, que dão condições para o 

desenvolvimento dos trabalhos com as famílias também fica aquém do proposto, e da mesma 

forma geram impacto negativos no resultado final.  

Percebe-se dos profissionais muitas angústias quanto ao desenvolvimento do trabalho 

social com as famílias, angústias que ganham sentido ao se reconhecer a realidade de 

trabalho destes profissionais. 

Existe dificuldade de compreender e operacionalizar na prática cotidiana o conceito 

de matricialidade sociofamiliar e trabalho social com família. É preciso entender a família 

como um reflexo das determinações sociais que vivenciam e reconhecer suas 

peculiaridades e percurso social. Porém tal compreensão não resolve se a implementação 

da Política de Assistência Social for precária, sem condições para a oferta de benefícios e 

serviços que realmente promovam a proteção social e garantam direitos às famílias.  
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