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RESUMO 
Este estudo apresenta o PAIF na proteção social básica do SUAS. 
Demarca como o Estado assume o familismo no contexto do Estado 
Neoliberal. Esclarece a forma como, no processo de formulação da 
Política de Assistência Social, os seus documentos oficiais, apesar de 
denominarem a centralidade na família, expressam elementos do 
familismo. Destaca a LOAS, a PNAS de 2004 e o SUAS. Aborda algumas 
marcas do familismo no PAIF, expressas no discurso da potencialização 
da capacidade protetiva das famílias e do desenvolvimento da 
autonomia. O estudo tomou como referência a revisão bibliográfica e a 
pesquisa documental. 
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ABSTRACT 

This study presents the PAIF in the basic social protection of the SUAS. 
It demarcates how the State assumes familism in the context of the 
Neoliberal State. It clarifies the way in which, in the process of 
formulating the Social Assistance Policy, its official documents, despite 
calling it centrality in the family, express elements of familism. Highlights 
LOAS, PNAS 2004 and SUAS. It addresses some marks of familism in the 
PAIF, expressed in the discourse of enhancing the protective capacity of 
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families and the development of autonomy. The study took as reference 
the literature review and documental research. 

 
Keywords: Basic Social Protection, Family Centrality, PAIF, Familism, 

Neoliberalism. 
  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da Constituição Federal de 1988, a Política de Assistência Social pela primeira 

vez foi definida como direito social e elevada à categoria de política social e dever do Estado. 

Desde então, a Assistência Social deixou de ser compreendida pelo seu caráter caritativo e 

filantrópico de outrora, e passou a ser concebida como direito social instituído, independente 

de contribuição. Cinco anos depois, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) foi sancionada 

pelo presidente Itamar Franco, em setembro de 1993. Essa lei organiza os princípios, objetivos, 

diretrizes e gestão da Política de Assistência Social.  

Na Política de Assistência Social, a família ganha evidência à medida em que ocorre o 

processo de sua formulação, através da aprovação de seus documentos oficiais. Nos objetivos 

da LOAS a família aparece como público destinatário, explicitada pelos seus segmentos, grupos 

etários e por situações de maior vulnerabilidade e risco social. Na LOAS, a proteção social é 

destacada em duas perspectivas: visa a garantia do direito à vida, à redução de danos e à 

prevenção de riscos; e visa a defesa de direitos, pela garantia de pleno acesso aos direitos 

socioassistenciais as famílias, indivíduos e grupos atendidos pela política. 

Com a referência da LOAS, a primeira Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 

aprovada em 1998, apresentou uma mudança significativa nos procedimentos da política, 

através do princípio da centralidade na família, indicando a necessidade de alterar o 

atendimento segmentalizado, por indivíduos integrantes da família, para desenvolver ações 

direcionadas ao grupo familiar. Seis anos depois, uma nova Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS/2004) foi aprovada e demarcou o processo de formulação da política com uma 

inovação fundamental: a organização da proteção social da assistência social em duas 

modalidades distintas de proteção: a proteção social básica e a proteção social especial. 

A PNAS/2004 preconizou a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que 

foi instituído em julho de 2005, e possibilitou a materialização do conteúdo da LOAS. Esse 
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sistema passou a organizar, padronizar e a regulamentar a execução da Política em todo 

território nacional. O SUAS é o modelo de gestão pública da Política de Assistência Social, 

caracterizado como não contributivo, descentralizado e participativo. O referido sistema 

esclarece, através de um dos seus eixos estruturantes, denominado matricialidade 

sociofamiliar, expressão similar à ideia do princípio da centralidade na família. Trata-se do 

primeiro texto da Política que esclarece uma concepção de família e apresenta indicativos para 

o desenvolvimento do trabalho social com família nos serviços socioassistenciais. 

Entretanto, a Política de Assistência Social apresenta indicadores de uma política social 

familista, pois expressa o propósito de valorizar e potencializar a função protetiva das famílias 

para que elas tenham condições de garantir a sua própria proteção social. Essas intenções 

presentes no discurso da Política são pensadas a partir dos princípios fundantes do Estado 

neoliberal. No entanto, na medida em que as famílias aparecem como valorizadas nas políticas 

sociais, estão cada vez mais penalizadas pelo desemprego, pela ampliação da pobreza e da 

extrema pobreza e pela redução dos serviços das políticas sociais públicas.  

Neste trabalho buscamos compreender o PAIF, como o principal serviço da proteção 

social básica da Política de Assistência Social, base fundamental da orientação do trabalho social 

com família, que deve ser desenvolvido pelos CRAS. A partir do estudo do documento oficial 

denominado Orientações Técnicas sobre o PAIF, definimos como propósito desvendar 

elementos indicadores do familismo presente nas expressões textuais do referido documento. 

A intenção é demonstrar que a ideia da centralidade na família, expressa nos documentos do 

PAIF, apesar de fundamental para o avanço da proteção às famílias, também expressa o mesmo 

significado de familismo, que integra o Pluralismo de Bem-Estar. 

 

2 Proteção social à família no âmbito do pluralismo de bem-estar: algumas premissas para 

compreensão do familismo no PAIF  

 

A ascensão do pensamento neoliberal nos países industrializados teve início com a crise 

do capital dos anos de 1970 e representou a revitalização de antigos ideais do liberalismo 

clássico, que preconiza a não intervenção do Estado nas relações econômicas e a garantia do 

livre mercado. O neoliberalismo é uma estratégia utilizada na reorganização do capitalismo, 

como forma de garantir a sua preservação e aperfeiçoamento, visto que ele é necessário e 
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funcional para que a hegemonia burguesa permaneça sob o controle do capitalismo central. “O 

neoliberalismo expressa uma saída política, econômica, jurídica e cultural específica para a crise 

hegemônica que começa a atravessar a economia do mundo capitalista como produto do 

esgotamento do regime de acumulação fordista” (FRIGOTO,1995, p. 230).  

No Brasil, desde a década de 1990, quando o governo federal aderiu às medidas de 

ajuste estrutural de caráter neoliberal, impostas pelas organizações bilaterais, passaram a 

ocorrer mudanças significativas no campo econômico, social e político. A área social foi 

devastada com a ampliação exacerbada do desemprego, a precarização do trabalho, a 

desregulamentação das relações trabalhistas, o aumento da pobreza e a criação de novas 

formas de pobreza. Nesse contexto, a Reforma do Estado foi realizada e mudanças estruturais 

no papel do Estado foram definidas, tanto no que se refere à regulamentação da relação do 

Estado com o setor privado quanto na dimensão ideológica e justificadora dessas alterações. 

Essas mudanças no papel do Estado possibilitaram a criação de novas orientações e 

mecanismos que deram sustentação às medidas de focalização e de privatização das políticas 

públicas brasileiras, que provocaram o acirramento da desigualdade social, da situação de 

pobreza e da deterioração das condições de vida (MIOTO; DAL PRÁ, 2015, p. 147). Com base no 

discurso da solidariedade e da parceria com a sociedade, o Estado transferiu vários serviços de 

políticas sociais, antes sob a responsabilidade das instituições públicas estatais, para as 

organizações privadas, porém financiados com recursos estatais. Com isso, o Estado concentrou 

investimentos no setor privado, com empresas e organizações não-governamentais e sem fins 

lucrativos, ao mesmo tempo em que reduziu gastos com as políticas sociais de caráter social, o 

que prejudicou diretamente as populações mais pobres e vulneráveis. 

A partir da Reforma do Estado, os mecanismos de privatização das políticas sociais 

favoreceram o fortalecimento do pluralismo de bem-estar, visto que que reforça a ideia de que 

Estado não deve assumir sozinho a responsabilidade pela proteção social, mas deve estabelecer 

relações de parcerias, através das quais o Estado deve possibilitar o compartilhamento de suas 

atribuições com setores do mercado e de organizações privadas. Para Esping-Andersen (2000), 

o Estado passa a dividir as atribuições e custos da proteção social com o mercado e a família.  

Nessa partilha, o Estado assume uma menor provisão de bem-estar, ao mesmo tempo em que 

fortalece a presença do mercado, mas fazendo parecer um processo de participação social da 

sociedade e da família.  
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A diluição da responsabilidade pública com a proteção social fortalece a ideia recorrente 

da responsabilidade dos indivíduos pela proteção social de suas famílias, ao mesmo tempo em 

que o Estado reduz as suas atribuições com as políticas sociais. Assim, cada vez mais a família é 

chamada, pelas políticas sociais, para assumir a proteção social dos seus integrantes. De 

Martino (2001) denominou esse processo de “neoliberalismo familiarista”, quando o Estado, 

em busca de reduzir a procura por serviços públicos, passa a adotar uma “solução familiar” para 

a proteção social, fortalecendo a ideologia de que a família deve, sozinha, ser responsável pela 

resolução de seus problemas e suas necessidades sociais. 

Nessa lógica, as políticas sociais passaram a convocar as famílias para serem parceiras 

do Estado na proteção social dos seus integrantes, na maioria das vezes utilizando o discurso 

da solidariedade familiar. Entretanto, as famílias brasileiras ficaram mais empobrecidas e 

fragilizadas a partir das medidas de ajuste estrutural: maior número de idosos nas famílias, no 

geral com problemas de saúde e necessidade de cuidados especiais; ampliação da quantidade 

de jovens, sem trabalho formal e fora da escola; e o acirramento da violência urbana, 

principalmente nas regiões de periferia das cidades e regiões metropolitanas. Nestas condições, 

a maioria das famílias não consegue comprar a proteção social ofertada pelo mercado, ao 

mesmo tempo em que esbarra nas dificuldades de acesso à proteção estatal. 

O discurso da solidariedade familiar não é novidade, mas tem sido mais recorrente a 

partir do contexto do Estado neoliberal, de modo que está presente nas estratégias de políticas 

sociais direcionadas às famílias. Ele expressa um significado ideológico, pois reforça a ideia de 

que família deve ser a principal responsável pelas provisões da proteção aos seus membros, da 

mesma forma em que sustenta que a proteção social estatal somente deve ocorrer quando a 

família falha ou esgota todas as possibilidades de proteger seus integrantes. 

Nesta proposta, as famílias, independentemente de suas condições sociais e 

econômicas, devem ser capazes de proteger e cuidar de todos que compõem o grupo familiar. 

Contudo, no contexto de acirramento da desigualdade social e dos limites para o acesso aos 

direitos sociais, as famílias estão mais sobrecarregadas, principalmente as mais empobrecidas 

e em situação de vulnerabilidades sociais diversas, pois dependem da proteção social do 

Estado. 

As condições de vida das famílias determinam as diferentes formas de atendimento das 

suas necessidades: algumas podem acessar as provisões para satisfação das suas necessidades 
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através da escolha dos serviços ofertados pelo mercado; a maioria delas não pode escolher, 

nem adquirir os serviços no mercado, pois necessitam da proteção social do Estado. Para Mioto 

e Dal Prá (2015, p.170), “quando as alternativas do mercado e do Estado falham as famílias são 

obrigadas a produzir o próprio bem-estar, e, consequentemente, quando estas não têm 

possibilidades para tal ocorre a carência de bem-estar”.  

Ao enfrentar a ausência de proteção social, tanto do mercado quanto do Estado, as 

famílias são obrigadas a garantir seu próprio bem-estar, mas quando não podem passam a 

depender da rede da solidariedade familiar mais próxima, das ações da caridade e ou da 

filantropia. Para Alencar (2010, p. 65), o Estado não pode devolver para as famílias as 

responsabilidades com a sua reprodução social, sobrecarregando-as com encargos que são do 

poder público. Pelo contrário, o poder público deve tomar as famílias como referência central 

nos programas sociais, de modo que possibilite maior visibilidade de suas necessidades nas 

políticas sociais, mas considerando as configurações da questão social no país. 

A relação do Estado com a família, sempre foi baseada no controle e na definição de 

normas sobre a vida familiar e individual, com base nos padrões econômicos, sociais e morais. 

Um dos padrões mais esperados é que a família tenha condições de garantir o atendimento das 

necessidades do grupo familiar, desde as provisões básicas até às mais complexas: alimentação, 

moradia, vestuário, educação, cuidados com a saúde, etc. O discurso ideológico decorrente da 

relação do Estado com a família está pautado na existência de dois distintos tipos de família: as 

famílias capazes são aquelas que desempenham com êxito as atribuições que a sociedade 

requisita, de proteger seus membros; e as famílias incapazes são aquelas que não conseguem 

cumprir a sua função protetiva (MIOTO, 2006, p.51).   

Nesse sentido, as famílias consideradas capazes são aquelas que possuem estrutura 

financeira para adquirir no mercado a proteção social dos seus integrantes e não precisam do 

Estado para garantir a sua sobrevivência. Para Pereira (2008), para que a proteção social possa, 

de fato, proteger as famílias, o Estado precisaria ser o seu principal responsável, pois o seu papel 

na sociedade consiste na efetivação de políticas públicas, que têm como objetivo o 

enfrentamento da pobreza e a redução de situações de risco e de vulnerabilidades sociais, para 

a garantia de direitos de indivíduos e de grupos familiares.  
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3 A proteção social básica do PAIF: entre o discurso idealista e a perspectiva familista    

 

Desde 2004, a Política de Assistência Social foi dividida em duas modalidades de 

proteção social: a básica e a especial. A proteção social básica se destina à população que vive 

em situação de vulnerabilidade social decorrente de pobreza, privação (ausência de renda, 

acesso precário ou inexistente aos serviços públicos) ou fragilização dos vínculos afetivo-

relacionais e de pertencimento social, como discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 

deficiências. Esse nível de proteção social tem como objetivo prevenir situações de risco por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, tendo a família como unidade de 

referência, fortalecendo vínculos internos familiares e externos, de solidariedade no âmbito do 

território. Deve atender famílias e indivíduos em situações em que os vínculos familiares e 

comunitários podem estar em situação de fragilização, mas ainda não foram rompidos.  

As principais ações da proteção social básica são executadas pelos Centros de Referência 

de Assistência Social (CRAS), unidades do SUAS, de caráter público estatal e no âmbito gestão 

da Política nos municípios. Os CRAS devem ser a referência da proteção social básica em todo 

o território de sua abrangência, onde as famílias que precisam da política residem, mas no geral 

vivenciam situações de pobreza e de vulnerabilidade social. Os CRAS desenvolvem diversas 

ações na perspectiva da proteção social básica, como aquelas que visam o acesso aos benefícios 

socioassistenciais e as condições de sobrevivência.  

A proteção social básica também diz respeito as ações específicas e essenciais dos 

serviços socioassistenciais, de caráter pedagógicos e orientador junto às famílias, na 

perspectiva da potencialização da família como unidade de referência e proteção social. São 

três os serviços da proteção social básica: o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF); o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: e o Serviço de Proteção 

Social básica no Domicílio para pessoas com deficiência e idosas. . 

Em 2006, a primeira Orientação Técnica para o CRAS, documento em versão preliminar, 

apresentou em seu conteúdo o antigo Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), no qual 

constam as diretrizes metodológicas do trabalho com famílias e indivíduos. No ano de 2012, a 

Secretaria Nacional de Assistência Social publicou dois volumes de Orientações Técnicas sobre 

o PAIF: o primeiro, trata da particularidade do serviço no âmbito da Política e do SUAS; e o 

segundo, trata do trabalho social com famílias a ser desenvolvido pelo PAIF. 
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O PAIF é o principal serviço da Proteção Social Básica do SUAS. Teve início na década de 

1990, quando vários municípios desenvolviam projetos de apoio às famílias com indivíduos 

atendidos pela Política. Em 2001, as primeiras experiências de trabalho social com famílias 

começaram a ser efetivadas através do Programa Núcleo de Apoio à Família (NAF). A partir das 

experiências desse programa, foi lançado em 2003, o Plano Nacional de Atendimento Integral 

à Família (PAIF). Em abril de 2004, mediante às diretrizes da PNAS, foi criado o Programa de 

Atenção Integral a Família (PAIF). Em 2009, com a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, o programa anterior foi modificado e padronizado, de modo que passou a 

ser denominado de Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)4, responsável 

pelo trabalho social com famílias na proteção social básica.   

A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais é um documento oficial da Política 

de Assistência Social, aprovado pela Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009, do 

Conselho Nacional de Assistência Social. Ela estabelece a padronização nacional dos serviços 

socioassistenciais, define a denominação dos diferentes serviços e os classifica por modalidade 

de proteção social e por níveis de complexidade.    

O PAIF tem como atribuição o desenvolvimento do trabalho social com famílias, de 

caráter continuado e sistemático junto às famílias atendidas na área de abrangência do CRAS. 

Tem como finalidade o fortalecimento da função protetiva das famílias e a prevenção da 

ruptura de vínculos familiares, por meio da garantia de acesso aos direitos para a melhoria da 

qualidade de vida (PAIF, 2012a). No PAIF, o trabalho social com famílias é definido como: 

 

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. (BRASIL, 2012b, p. 12). 

 

No PAIF, o conceito de trabalho social com famílias pode ser analisado sob duas 

perspectivas: a primeira toma a família como espaço fundamental para a formação do 

indivíduo, o que é inegável; a segunda apresenta elementos que remetem ao familismo, pois o 

 
4 A mudança de nomenclatura teve como objetivo de ressignificar a importância do PAIF no âmbito do SUAS, pois 

remete ao conceito de ação continuada. No entanto, a sigla permaneceu a mesma como forma de resguardar a 
historicidade das ações desse serviço. 
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trabalho desenvolvido tem por objetivo fortalecer a função protetiva da família. Significa dizer 

que à medida em que a família cumpre sua “função” ela é capaz de prover a proteção para seus 

integrantes, ou seja, é esperado que a família, independentemente de suas condições de vida, 

assuma sozinha a responsabilidade de proteção. 

O princípio norteador do PAIF é a universalidade e a gratuidade do atendimento a todos 

os indivíduos e famílias usuárias. O serviço tem como objetivo a potencialização da capacidade 

protetiva das famílias, através do desenvolvimento da autonomia visando a garantia da 

provisão de suas necessidades básicas, para além das situações emergenciais, assegurando 

dignidade e proteção integral para as famílias atendidas pelo serviço. 

Importa destacar que o PAIF, através do discurso da autonomia dos indivíduos e dos 

grupos familiares, faz parecer que eles detêm a liberdade de escolha sobre a sua inserção nos 

benefícios, programas e serviços da proteção social básica. Para Teixeira (2010), levando em 

consideração os aspectos familistas presentes na política e as condições sociais, econômicas e 

culturais das famílias, essa noção de autonomia pode fazer entender que os sujeitos têm a 

capacidade de dar conta de sua vida, podendo induzi-lo a buscar saídas neles mesmos, sem 

necessitar da proteção social do Estado. Assim, ao enfatizar o discurso da valorização e da 

potencializar da função protetiva das famílias, sem que estas sejam protegidas pelo Estado, o 

serviço passa a responsabilizá-las pela sua proteção social e de seus integrantes. 

O alcance dos objetivos do PAIF depende da realização de um conjunto de ações, 

distintas e complementares, a partir de três tipos distintos: ações caráter preventivo, protetivo 

e proativo. A ação preventiva denota a exigência de uma ação antecipada, para evitar 

ocorrências que interfiram no exercício dos direitos e de cidadania. Para isso, deve ter como 

base o conhecimento do território, dos fenômenos e de suas características específicas 

(culturais, sociais e econômicas) das famílias e de suas histórias. Na ação protetiva significa 

centrar esforços em intervenções de defesa do acesso as famílias e seus membros aos seus 

direitos. A atuação proativa significa tomar iniciativa, promovendo ações antecipadas ou 

imediatas frente a situações de vulnerabilidades ou risco social, vivenciadas pelas famílias ou 

territórios, como forma de evitar “situações-problemas” (BRASIL, 2012, p.11).   

Para atuar preventivamente, os profissionais de referência do CRAS precisam 

desenvolver ações sistemáticas com temáticas relacionadas às vulnerabilidades das famílias do 

território, aos direitos sociais e as situações de risco de violações de direitos. Essas ações 
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possibilitariam que as famílias desenvolvessem a construção de estratégias de proteção, no 

sentido de evitar o agravamento das situações indesejadas para os seus integrantes.  No 

entanto, ao desenvolver as ações de forma pontual, apenas em datas comemorativas, o PAIF 

não consegue efetivar o caráter preventivo do serviço e nem evitar que novos casos de 

violações de direitos ocorram no âmbito das famílias e no território.   

Os outros serviços da rede da proteção social básica devem ser articulados ao PAIF, 

como uma importante estratégia para a gestão intersetorial local. Nesse sentido, o PAIF deve 

contribuir com a integração dos serviços socioassistenciais, programas de transferência de 

renda e benefícios socioassistenciais. Para o efetivo cumprimento de seus objetivos, o PAIF 

deve estar articulado a uma rede de serviços socioassistenciais e das outras políticas sociais no 

território de abrangência dos CRAS, tais como conselhos de direitos, conselhos tutelares, uniões 

de moradores, clube de mães, entre outros (BRASIL, 2012, p.22-27). Dessa forma, as ações 

intersetoriais são fundamentais para que o PAIF alcance os objetivos dos serviços e as 

necessidades das famílias atendidas e acompanhadas. 

Importa destacar que as ações do PAIF não têm condições de garantir a efetivação de 

todos os direitos instituídos, nem de suprir todas as necessidades das famílias em situação de 

risco ou vulnerabilidade social. No discurso do PAIF está expresso a intersetorialidade, que 

reforça a oferta de uma rede de serviços intersetoriais destinados às necessidades diversas dos 

indivíduos e grupos familiares. É importante que a Política garanta, não apenas os direitos 

socioassistenciais, mas também a inserção dos usuários da política nos demais serviços de 

outras políticas públicas – como os de saúde, educação, moradia e segurança -, visto que a 

necessidade da família e dos indivíduos devem ser garantidas de forma integral. 

O trabalho social com família é desenvolvido através de ações que visam efetivar os 

objetivos específicos do PAIF. As ações que constituem o trabalho social com famílias podem 

ser individuais e/ou coletivas. A acolhida é uma ação do PAIF que perpassa todas as outras, visto 

que pode ser realizada de modo particular ou em grupo e se apresenta como o momento inicial 

de escuta das necessidades postas pelas famílias aos profissionais. As ações individuais são 

divididas em: ações particularizadas e os encaminhamentos. As ações coletivas compreendem 

as oficinas com famílias e ações comunitárias.  

No PAIF, as ações particularizadas devem ser realizadas em situações complexas, 

quando houver suspeita de violação de direitos de algum integrante da família. Têm por 
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objetivo possibilitar o conhecimento sobre “a dinâmica familiar de modo mais profundo e 

prestar um atendimento mais específico à família” (BRASIL, 2012, p. 42). São utilizadas para 

conhecer mais detalhes sobre a realidade vivenciada pela família, o seu envolvimento na 

provável violação de direitos, de modo que podem exigir encaminhamentos para a proteção 

social especial ou para algum órgão do sistema de garantias de direitos.     

No âmbito do PAIF, os encaminhamentos são compreendidos como processos de 

orientação e direcionamento das demandas das famílias para os serviços e/ou benefícios 

socioassistenciais ou para outras políticas públicas. Esses processos podem ocorrer de duas 

formas: para a rede socioassistencial do SUAS; ou para a rede de serviços das políticas públicas. 

Na primeira forma, os encaminhamentos são referentes ao direcionamento das famílias ou 

algum de seus membros para os programas, benefícios e serviços socioassistenciais da proteção 

social básica ou para os serviços da proteção social especial. Na segunda forma, os 

encaminhamentos ocorrem quando a famílias ou algum de seus membros são direcionados do 

PAIF para os serviços de outras políticas públicas.  

As ações comunitárias do PAIF têm caráter coletivo e de maior abrangência, pois agrega 

um maior número de pessoas e grupos. De modo geral, essas ações são voltadas para a 

prevenção e dinamização das relações no território (BRASIL, 2012, p.37). As principais formas 

de ações comunitárias do PAIF, são: campanhas, palestras e eventos no território. Com essas 

ações, o PAIF tem a intenção de: sensibilizar e informar sobre temáticas relacionadas aos 

direitos; possibilitar às famílias uma reflexão crítica sobre temáticas importantes para as 

famílias e a comunidade; promover a sociabilidade e a participação cidadã; e prevenir as 

ocorrências de vulnerabilidade e riscos sociais. Os eventos comunitários devem ser planejados 

em conjunto, na perspectiva da intersetorialidade, e de modo articulado com as outras políticas 

setoriais e com organizações diversas do território.      

Embora as ações comunitárias sejam importantes para a efetivação do PAIF, as 

Orientações Técnicas do referido Serviço parecem desconsiderar que o território possui 

dinâmica própria e é atravessado por contradições, visto que o toma como perfeito e sempre 

"aberto" para que as ações do PAIF sejam desenvolvidas. Porém, nem sempre a comunidade 

está receptiva a participar, por isso os eventos devem ser antecedidos por campanhas de 

motivação junto às organizações locais, públicas e privadas, com base nos problemas e 

vulnerabilidades das famílias do território, a partir de suas situações concretas. 
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No PAIF, o trabalho social com famílias desenvolvido pelos profissionais de referência é 

realizado em duas fases distintas e complementares: o atendimento e o acompanhamento 

familiar. O atendimento diz respeito a uma escuta inicial para a compreensão da demanda, que 

solicita uma resposta imediata da prestação do serviço, como atenção dada às necessidades da 

família. É uma ação realizada pelo profissional com representações da família, que pode gerar 

algumas orientações, esclarecimentos e informações, mas também pode resultar num 

acompanhamento futuro, de acordo com a demanda apresentada pela família. 

O acompanhamento difere do atendimento à medida que sua característica apresenta 

um maior nível de complexidade e exige um conjunto de ações a serem desenvolvidas de modo 

continuado, o que pressupõe a elaboração de um Plano de Acompanhamento Familiar - com 

objetivos a serem alcançados, a realização de mediações periódicas, a inserção em ações do 

PAIF (BRASIL, 2012). O acompanhamento familiar no PAIF é um processo construído pelos 

profissionais de referência em conjunto com as famílias, e deve ser direcionado às famílias que 

se encontram em situações de risco social e/ou de violação de direitos, que requisitam da 

Política mais atenção na proteção, para evitar agravamento da situação.  

Entendemos que o trabalho social com famílias, materializado por meio das ações do 

PAIF, é fundamental para a efetivação da proteção social, para a prevenção da ruptura de 

vínculos familiares e comunitários, para a construção de relações familiares fortalecidas e para 

prevenção da violação de direitos. Concordamos com Teixeira (2015) quando a autora pontua 

que o trabalho social com famílias não deve ser utilizado para potencializar, capacitar e gerar 

autonomia nos termos neoliberais, uma vez que valoriza aspectos de autodeterminação e 

protagonismo das famílias em superar suas vulnerabilidades, o que constitui um indicador do 

pluralismo de bem-estar social, que se expressa através do familismo.  

 

CONCLUSÃO 

 

A Política de Assistência social avançou ao incorporar a família no campo da proteção 

social, porém alguns elementos legais e operacionais presentes na política sustentam a 

obrigação da família pela sua própria provisão de bem-estar social, onde a proteção e o cuidado 

passam a ser de responsabilidade exclusiva da família. Nesse sentido, a ideia da centralidade na 

família, expresso pelo termo da matricialidade sociofamiliar, presente nos documentos do 
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processo de formulação da política, das orientações técnicas e padronização de serviços, 

apresenta o mesmo significado de familismo, ao compartilhar funções de proteção social com 

setores da sociedade, através do chamado Pluralismo de Bem-Estar. 

Entendemos que o PAIF, apesar do seu discurso idealizado, no que diz respeito à 

capacidade protetiva da família, ao alcance da proteção da Política de Assistência Social, ao seu 

desenho proposto para a proteção à família, pode vir a ser um suporte significativo para atender 

às necessidades materiais e imateriais das famílias mais pobres e vulnerabilizadas. Entretanto, 

para que isso aconteça é necessário que os gestores e os trabalhadores da política desenvolvam 

um pensamento crítico, para perceber o conteúdo do PAIF sem idealismos nem fantasias, mas 

entender como o seu significado está embrulhado de políticas familistas, no âmbito do Estado 

neoliberal. Ao mesmo tempo, compreendemos a relevância do serviço para alterar a realidade 

da maioria das famílias, à medida que possa concretizar, no conjunto de suas ações, o caráter 

preventivo, proativo e protetivo. 
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