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RESUMO: Este trabalho teve por objetivo discutir e refletir sobre a ressignificação 
familiar a partir do trabalho com famílias ofertado pelo Centro de Referência da 
Assistência Social, do município de Junqueirópolis-SP. Buscou-se compreender a partir 
do contexto da politica de Assistência Social a importância do CRAS enquanto porta de 
entrada para o acesso e reconhecimento dos direitos para o exercício da cidadania. O 
trabalho com as famílias deve garantir apoio e proteção, promovendo a autonomia e o 
empoderamento. 

Palavras Chaves: Família; Políticas Públicas; Vulnerabilidade; Assistência. 
Ressignificação. 

 

ABSTRACT: This study aimed to discuss and reflect on family reframing from the 
working with families offered by the Social Assistance Reference Centre, municipality of 
Junqueirópolis-SP. We tried to understand from the political context Social Assistance 
the importance of CRAS as gateway to access and recognition of the rights to citizenship. 
The work with families to ensure support and protection, promoting autonomy and 
empowerment. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Este artigo nasceu da pesquisa realizada no CRAS do município de 

Junqueirópolis para sanar a inquietação dos pesquisadores, no que tange a efetivação 

do trabalho social na ressignificação das famílias acompanhadas pelo PAIF - Programa 

de Atendimento Integral as Famílias.  

O presente trabalho foi extraído do Trabalho de conclusão de curso para obtenção 

do titulo de Assistente Social e objetiva destacar a importância do Centro de Referência 

da Assistência Social (CRAS) como um portal de cidadania para acesso e 

reconhecimento dos direitos sociais, contribuindo assim para as ressignificações do 

público atendido. 
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O estudo teve construção através da pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, 

realizada com profissionais do referido órgão e com os participantes das oficinas 

ofertadas pelo mesmo.  

 

2. CONTEXTUALIZANDO FAMILIA PARA AS POLITICAS PÚBLICAS 

A família vem passando por transformações ao longo da história, muitos 

acreditam ser simples falar deste assunto, por estarem inseridos em um núcleo familiar. 

No entanto, não é tão fácil assim, pois ela a família se transforma constantemente 

devido a economia, a tecnologia, as necessidades que vem aparecendo no dia a dia, ao 

relacionamento, a divisão social de trabalho, ao reordenamento dos papéis sociais, a 

afetividade, ao tratamento e as relações entre ambos os sexos.  

Cada família é diferente tem seus próprios valores, crenças, gêneros, cultura, 

tradições, princípios e religiões. A semelhança que se á em cada núcleo familiar é a 

obrigação de cumprir seus deveres e ter seus direitos garantidos por lei. 

De acordo com os estudos das ciências sociais família consiste em um amplo 

sistema de parentesco, a partir dos arranjos das relações de consanguinidades de 

ancestrais comuns e alianças de casamento, compadres, agregados e demais. Sendo 

assim é um arranjo das relações afetivas sexuais visando a reprodução. 

A família é uma construção a partir de critérios conceitos históricos, sociais, 

econômicos e culturais específicos. Sua estrutura tem sido marcada por mudança aos 

passar dos anos temos hoje estes tipos de família: 

Familiar Nuclear; Famílias Adotivas Temporárias; Famílias Adotivas que 

podem ser Bi raciais ou Multiculturais; Casais; Famílias Monoparentais, 

Chefiadas por Pai ou Mãe; Casais Homossexuais com ou sem crianças; 

Famílias Reconstituídas depois do divórcio; Várias pessoas vivendo juntas, 

sem laços legais, com firme compromisso mútuo. (KASLOW ,2001p.37, apud 

SZYMANSKI.2002 p.10). 

Os diversos arranjos familiares independentemente de sua composição são 

fundamentais ao crescimento de cada ser humano. A família deve ser analisada dentro 

de seu contexto familiar e territorial, nas palavra de Mioto 2008: 

É preciso reconhecer a família como um espaço complexo, que se constrói e 

reconstrói histórica e cotidianamente por meio das relações negociações que 

se estabelecem entre seus membros e outras esferas da sociedade, tais como 

Estado, trabalho e mercado. Reconhece-se que, além de sua capacidade de 

produção de subjetividades, ela também é uma unidade de cuidados e de 

redistribuição interna de cursos. Tem um papel importante na estruturação da 

sociedade em seus aspectos políticos sociais, políticos e econômicos e, 

portanto, não á apenas uma construção privada, mas também publica. (Mioto, 
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2008 p.6 apud Diretrizes para o Acompanhamento familiar no âmbito do 

PAIF). 

Passaram-se anos e as políticas foram evoluindo mas somente com a CF/88 que 

a família ganha respaldo jurídico tendo seus direitos e deveres garantidos por lei. 

Nos dias atuais é comum as famílias serem compostas por pai, mãe e seus filhos, 

ou formadas pela mãe com seus filhos; pai e seus filhos; filhos com seus avós e tios; 

pela mãe com seus filhos e companheiro ou pelo pai com seus filhos e sua companheira. 

De acordo com Alberto, 2002, p.35:  

A família, portanto era a cédula da reprodução social por excelência, assegura 

o bom andamento da sociedade civil, essencial á estabilidade do Estado. Era a 

instância primária de formação de bons cidadãos[...]. Com todas as mudanças 

no mundo moderno o quadro família tem tido grandes alterações no quesito 

educação. 

 

Conforme as Orientações Técnicas sobre o PAIF vol.2 p.49:  

As famílias devem ser vistas enquanto sujeitos de direitos e protagonistas, 

sendo acolhidas, esclarecidas e apoiadas em suas demandas. Os profissionais 

deverão ser facilitadores do trabalho, assumindo uma postura responsável, 

comprometida com os direitos da população e com o desenvolvimento do 

território. 

É preciso compreender que a demanda trazida pelas famílias é resultante de 

uma multiplicidade de variáveis- contextos de desigualdade, violência, 

preconceito, desproteção social. Essa compreensão é fundamental para negar 

a postura que individualiza os problemas vivenciados pelas famílias, 

estigmatizando-as e negando seus status de sujeito de direitos. 

De acordo com a neurolinguistica a ressignificação ocorre através de técnicas 

fazendo com que as pessoas percebam o mundo de uma maneira mais agradável, 

proveitosa e eficiente atribuindo novo significado a acontecimentos a partir da mudança 

por intermédio da visão de mundo. 

Na teoria de comunicação geral ressignificação traz consigo aprendizado, a 

pensar de outro modo sobre as coisas, ver novos pontos de vista ou levar em 

consideração outros fatores. 

Segundo o autor Lippi (1990, p.33) conceitua ressignificação como sendo: 

Ressignificação nada mais é do que dar novo significado, atribuindo novo 

sentido a uma experiência ou palavra. Em suma, ressignificação, é o processo 

de atribuir novo sentido ou significado as coisas que a nós ou aos outros 

acontecem. 

Conforme o relato do autor em questão percebe-se de forma nítida que 

ressignificação consiste em fazer com que uma pessoa, independentemente da cor, 
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raça, sexo e ou idade, passem a atribuir um novo sentido as coisas, ou seja, uma outra 

percepção e visão da vida. 

Conforme as Orientações Técnicas sobre o PAIF vol.2 p .82: 

Acompanhar a família no âmbito do PAIF significa, portanto, trilhar um 

processo de superação de vulnerabilidade e de acesso a direitos. É garantir a 

vivência das seguranças afiançadas pela Política Nacional de Assistência 

Social- acolhida, renda, convivência familiar e comunitária, desenvolvimento 

da autonomia e sobrevivência a riscos circunstanciais, contribuindo para 

materializar o direito das famílias a proteção do Estado. Quando se alcança tal 

patamar, pode-se falar de êxito no acompanhamento familiar do PAIF. 

Levando em consideração o contexto abordado acima, a unidade CRAS em suas 

atribuições tem como finalidade orientar os destinatários de forma objetiva e clara ao 

que se refere o acesso aos benefícios, serviços e programas, executar o trabalho 

articulado à setorialidade (saúde, educação, esporte, lazer e cultura) que em 

contrapartida, também contribui para o processo de ressignificação.  

A ressignificação é perceptível rapidamente quando observamos à criança que 

em poucos dias de oficina adquirem habilidades em compartilhar novas informações 

quando instruídas na importância do cuidado com a higiene garantindo o bem-estar, 

bem como vocabulário utilizado nos relacionamentos sociais, e até mesmo o impacto 

da acolhida, relações de cuidado e afetividade que eles compartilham entre si.   

Trabalhar com família se faz necessário acreditar na sua potencialidade sem 

cometer a injustiça de culpabilizá-la sobre qualquer condição que a afeta, 

compreendendo em sua totalidade, pois na maioria das vezes a problemática se 

reproduz de geração em geração, os valores são transmitidos sem ao menos 

acompanhar a transformação da sociedade e do próprio indivíduo.  

3. POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS/2004) 

Após muitas lutas profissionais, movimentos sociais, a assistência social é 

promulgada como política pública pela lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, esta lei 

garante avanços na política pública do país. Impulsionada pela Constituição Federal de 

1988, a assistência social passou a fazer parte do tripé da seguridade Social tornando-

se uma política pública de dever do Estado e direito do cidadão não contributiva. 

A Assistência Social estabelecida na Politica Nacional de Assistência Social em 

2004, PNAS visa a garantia da proteção social básica e especial. 

De acordo com a PNAS: 
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 Os serviços prestados a proteção social mais especializados, destinados a 

pessoas em situações de risco pessoal ou social, de caráter mais complexo, e 

se diferenciaria da proteção social básica por se tratar de um atendimento 

dirigido às situações de violação de direitos (PNAS, p. 31).  

 

 De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu Art. .203, a assistência 

social será prestada a quem dela necessitar independentemente de contribuição á 

seguridade social.  

A Proteção Social deve garantir a inclusão para todos os cidadãos que se 

encontram em situação de vulnerabilidade ou em situação de risco.  

A IV Conferência Nacional de Assistência Social realizada em dezembro de 2003 

foi aprovada a implantação do SUAS – Sistema Único da Assistência Social com o 

objetivo de garantir o “reordenamento das gestões das ações descentralizadas e 

participativas de assistência social no Brasil” (SUAS ,2005, pg. 09), um modelo único de 

gestão integrando as três esferas de governo. 

O SUAS consolida a PNAS - Política Nacional da Assistência Social, bem como 

organiza e estrutura as funções assistenciais, a vigilância social e a defesa dos direitos 

sócio assistenciais. A vigilância sócio assistencial tem como objetivo criar indicadores 

das situações de vulnerabilidade e risco pessoal. 

4. CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS é uma unidade pública 

estatal descentralizada da Política Nacional da Assistência Social (PNAS), localizada 

em áreas com maiores índices de vulnerabilidades e riscos sociais destinada ao 

atendimento socioassistencial de famílias, desenvolve serviços de proteção social 

básica, um espaço na qual concretiza os direitos e se materializa a política de 

assistência social. 

O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada na política de 

assistência social, responsável pela organização e oferta de serviços da 

proteção social básica do Sistema único da Assistência Social – SUAS nas 

ações de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF. Dada sua 

capilaridade nos territórios, se caracteriza como principal porta de entrada do 

SUAS, ou seja, é uma unidade que possibilita o acesso de grande número de 

famílias a rede de proteção social da assistência social. (CRAS Brasília 2009 

pg.09). 

O CRAS assume como fatores indenitários dois grandes eixos estruturantes do 

Sistema Único da Assistência Social: matricialidade sociofamiliar e a territorialização. 

O SUAS ao eleger a matricialidade sociofamiliar como uma de suas bases 

estruturantes, organiza toda a rede socioassistencial para o apoio as famílias, a 

fim de que para a família prevenir, proteger e manter seus membros é 
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necessário a ação efetiva do poder público. O CRAS, assim considera as 

famílias como um espaço de ressonância e sinergia dos interesses e 

necessidades coletivas e da mobilização a participação e ao protagonismo 

social, ou seja, como um vetor de mudança da realidade social. (BRASIL 

2009.pg.13) 

 

A matricialidade sociofamiliar centraliza a família com importância ao núcleo 

social e nela consiste a efetividade das ações e serviços da política de assistência 

social. 

Nas palavras de Mioto 2008: 

 
É preciso reconhecer a família como um espaço complexo, que se constrói e 

reconstrói historicamente e cotidianamente por meio das relações negociações 

que se estabelecem entre seus membros e outras esferas da sociedade, tais 

como Estado, trabalho e mercado. Reconhece-se que, além de sua capacidade 

de proteção de subjetividade, ela também é uma unidade de cuidado e de 

redistribuição interna de cursos. Tem um papel importante na estruturação da 

sociedade em seus aspectos sociais, políticos e econômicos, portanto não é 

apenas uma construção privada, mas também publica. (MIOTO 2008 pg.06 

apud Diretrizes para o Acompanhamento familiar no âmbito do PAIF). 

 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 2009, a 

territorialização se refere à compreensão das situações de vulnerabilidades e risco 

social local, isso aumenta a eficácia e efetividade da unidade em criar condições 

favoráveis à ação de prevenção ou enfrentamento das situações de vulnerabilidade e 

risco social. 

Seu atendimento disponibiliza a oferta do trabalho social com as famílias, de 

caráter continuado, com o objetivo de fortalecer a função protetora das famílias e 

prevenir a ruptura de seus vínculos, promover o acesso e o usufruto dos seus direitos e 

a melhoria da qualidade de vida, ele não deve possuir caráter terapêutico e sim se 

basear no respeito aos arranjos familiares, aos valores, crenças e identidade da família, 

cultivando o habito do diálogo entre os membros da mesma e combatendo qualquer tipo 

de violência, preconceito, discriminação e de estigmatização nas relações familiares é 

norteado pela universalidade e gratuidade nos atendimentos ofertados.  

5. PESQUISA DE CAMPO 

O Município de Junqueirópolis, Estado de São Paulo, teve sua fundação em 13 

de junho de 1945, é o maior em extensão territorial de toda Nova Alta Paulista, 

possuindo 584,4 quilômetros quadrados de terras férteis e levemente onduladas e cujo 
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acervo de riquezas gira em torno da agroindústria e da agropecuária. É o maior produtor 

de acerola do estado e por isso, conhecido como a "Capital da Acerola”.  

Mediante a elaboração do questionário e sua aplicação na ferramenta CRAS do 

município de Junqueirópolis, conhecemos as potencialidades do território onde a 

unidade está instalada, desta forma realizamos nossa pesquisa com usuários dos 

serviços e técnicos de referência do equipamento.  

Foram entrevistadas 15 mulheres, sendo que 43% tem entre 31 a 41 anos. Nota-

se que mais da metade das entrevistadas são casadas. No entanto, vale destacar a 

importância do respeito e da inclusão social dos novos arranjos familiares.  Para 

Szymanski 2002 p.9, família compreende- se como uma associação de pessoas que 

escolhem conviver por razões afetivas e que assumem entre si um compromisso de 

cuidado mútuo [...]. 

As entrevistadas relatam que sentem a necessidade de concluírem os estudos, e 

até mesmo de ingressar e concluir um curso técnico ou até mesmo fazer uma faculdade.        

Desta forma, as participantes lutam pela emancipação, por melhores e dignas condições 

de trabalho no mercado formal.  

As oficinas promulgam um serviço grandemente importante dentro da unidade, 

pois contribuem para o alcance de aquisições e o fortalecimento dos grupos 

comunitários, sendo grande responsável pelo protagomisno e a prevenção a riscos.  

Segundo as Orientações Técnicas sobre o PAIF, 2012, as oficinas com famílias 

possibilitam o entendimento de que os problemas vivenciados particularmente, ou por 

uma família, são problemas que atingem outros indivíduos.  

Das entrevistadas, 50% recebem benefícios de transferência de renda, 

principalmente o Bolsa Família, proporcionando as famílias garantia de acesso aos 

direitos sociais fundamentais: educação, saúde, assistência social e transferência de 

renda.  

O técnico entrevistado relata que: 

 “O trabalho é realizado de acordo com as necessidades da família. Algumas 

apenas são atendidas nos grupos e oficinas e quando necessário realizamos 

atendimentos individuais, outras acompanhamos de forma mais sistemática através de 

atendimentos e visitas domiciliares. As famílias atendidas são aquelas em situação de 

vulnerabilidade social beneficiárias de programas de transferências de renda com 
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membros reclusos no sistema penitenciário e de demais famílias que queiram participar 

de alguma oficina ou necessitem de nosso atendimento”.  

E afirmam ainda que “A política de assistência social de qualidade visa o 

enfrentamento das desigualdades sociais, a garantia dos mínimos sociais, o provimento 

de condições para atender a sociedade e a universalização dos direitos sociais”.  

Em relação sobre a importância do CRAS para a proteção social das famílias 

obtivemos as seguintes respostas. 

 “É por meio do CRAS que a proteção social da assistência social se territorializa 

e se aproxima da população, reconhecendo a existência das desigualdades sociais infra 

urbanas e a importância presença de políticas sociais para reduzir estas desigualdades, 

pois previnem situações de vulnerabilidade e risco social, bem como identificam e 

estimulam as potencialidades locais, modificando a qualidade de vida das famílias que 

vivem no território”.  

AS2: “A proteção social tem caráter protetivo, através de intervenções que 

promovam esforços para a garantia de direitos, promovendo seu acesso. O CRAS atua 

de forma a promover o desenvolvimento de potencialidades dos vínculos familiares e 

comunitários, sendo, portanto meio importante para promover o acesso a direitos 

sociais”.  

Tal termo reafirma o PAIF como serviço Socioassistencial, conforme previsto no 

art. 23 da LOAS: Entende-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas 

que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as 

necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas 

nesta lei. Assim temos, o direito da família à proteção estatal, bem como concretizando, 

no território, a matricialidade sociofamiliar da política de assistência social, no âmbito da 

proteção social básica. 

Questionamos qual a expressão do local onde o CRAS está instalado, a unidade 

ressignificou de alguma forma este território. AS1: “Com certeza a instalação do CRAS 

foi um avanço para o território, mas não posso dizer que houve uma “ressignificação” 

do local até o momento”. AS2: “Os impactos esperados com a implantação do CRAS 

são com relação á famílias e o território. Acredito que através das atividades realizadas 

podemos promover a melhoria da convivência intergeracional, a diminuição de 

preconceitos e estigmas, o conhecimento sobre direitos, por isto houve avanços no 

território”. 
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Acreditamos que a unidade é ressignificadora através das mudanças de 

comportamento, higiene, melhoria do auto estima e da integração e participação em 

grupo. Encontra-se sim a ressignificação, pois nela consiste uma palavra nova para dar 

sentido a uma mudança, as participantes ao estarem inseridas em uma oficina e saírem 

da rotina de sua casa buscando uma melhoria de vida já é um pilar para que haja 

melhoria dentro de seu lar e na comunidade. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do estudo realizado compreendemos que o processo de gestão nos 

serviços socioassistenciais é de suma importância para a construção de respostas para 

as expressões da questão social apresentas no cotidiano do trabalho dos profissionais.   

Esta pesquisa procurou investigar qual a importância do Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS) para sua demanda e se ela expressa ressignificações em 

seu território de abrangência, destacando as ações e os desafios para prática 

profissional.  

Observamos o cotidiano profissional e percebemos que ele é repleto por desafios 

e limitações, por isso é necessária motivação e paciência para serem alcançados os 

resultados esperados, pois o trabalho com o ser humano é de grande complexidade.  

As mulheres deste estudo são participantes das oficinas de fortalecimento de 

vínculos ofertadas pela unidade e acompanhadas pelo Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Família (PAIF).  

Segundo os relatos, o CRAS é considerado um ótimo lugar que funciona como 

um espaço de aprendizagem, que colabora para o aumento da renda familiar, e abre as 

portas no mercado de trabalho através das oficinas e certificados disponibilizados nos 

términos de cada uma delas, muitas ainda relatam que as oficinas deviam ter duração 

maior e até mesmo acontecerem mais dias na semana porque as aulas são agradáveis 

e as ajudam a conhecer pessoas novas, desabafar e esquecer alguns problemas 

enfrentados, além disso, uma porcentagem significativa teve acesso aos benefícios de 

transferência de renda através da ferramenta.  

Quando questionadas quanto as ressignificações que o equipamento pode trazer, 

as técnicas relatam que a ressignificação não se materializa através do CRAS, as 

mesmas relatam a unidade como agente de qualidade de vida, ou até portal de direito 

mais não como ressignificador, concordam que a formação da equipe técnica aumentou 
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os números de atendidos e gerou avanços e melhorias na unidade e aos serviços 

ofertados.  

No entanto, depois da realização desta pesquisa, acreditamos que só o fato da 

implantação do CRAS, já caracteriza uma ressignificação local, e que a participação nas 

oficinas, o convívio em grupo, as regras, a divisão dos materiais, a oportunidade de um 

emprego com carteira assinada e acesso a um benefício de transferência de renda, traz  

mudanças de comportamento e que todo esse trabalho caracteriza a ressignificação de 

um território que até então era marcado pelas drogas, pela exclusão e pelo desemprego.  

Contatamos então que os técnicos entrevistados interpretam o termo 

“ressignificação” como a transformação integral da mente e da vida do indivíduo. 

Enquanto nós concordamos com a definição dos autores Aricó & Betarello (1998, p.88): 

“ressignificar” é a inclusão de novos pontos de vista sobre significado anterior através 

da aceitação sobre como mudar ou atribuir um outro significado a uma palavra, objeto, 

espaço qualquer, ou manifestação cultural”.  Portanto entendemos que o termo é atual 

na área do Serviço Social e que sua definição depende da interpretação individual de 

cada profissional. 

Diante do exposto, podemos afirmar que o grande desafio do CRAS, é que os 

indivíduos e famílias busquem a sua autonomia e o seu empoderamento para serem 

protagonistas da sua própria história.  
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