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Resumo: Este artigo esboça reflexões no âmbito dos desafios e passíveis resultados do 
acompanhamento familiar em grupo no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF, 
executado no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, organizado a partir de 
um recorte de demandas coletivas. Portanto, o grupo é aqui entendido como instância que 
liga o indivíduo e o coletivo. Em termos metodológicos, realizamos uma revisão bibliográfica 
do tema e resgatamos o diálogo com a tradição marxista, do pensamento dialético, na 
perspectiva da totalidade e da historicidade. 
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Abstract: This paper presents some reflections about the challenges and possible results of 
family group accompanied in the Program of Integral Attention to the Family - PAIF, executed 
in the Reference Center of Social Assistance - CRAS, organized from collective demands. 
Therefore, the group is understood as an instance that links the individual and the collective. 
In methodological terms, we did a bibliographical revision of the theme and rescued the 
dialogue with the Marxist tradition, dialectical thinking, in the perspective of totality and 
historicity. 

 

Key-words: Working with groups; social work; Service of Protection and Integral Assistance 
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1. INTRODUÇÃO 

O interesse pelo tema do acompanhamento familiar em grupo surgiu a partir de desafios 

colocados no cotidiano do trabalho profissional no Centro de Referência da Assistência 

Social - CRAS, particularmente no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - 
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PAIF. Em síntese, foi realizado um esforço em tomar um desafio vivenciado no campo de 

trabalho e trazê-lo para reflexão teórica. 

Este é um tema de interesse para pesquisadores, alunos e principalmente para 

trabalhadores sociais atuantes na Política de Assistência Social que verificam a necessidade 

de desenvolverem atividades em grupo a fim de atenderem demandas coletivas. 

Ao citar sobre o trabalho da equipe neste artigo, primeiramente é necessário elucidar que 

tomamos como base a categoria trabalho por meio do legado deixado por Karl Marx. Com 

essa base, temos a clareza do processo de trabalho e de que atividade humana ao 

transformar a natureza para satisfação de suas necessidades, também participa do 

processo de criação e valorização do capital.  

A título de introdução, a Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004) estabeleceu 

níveis de proteção: proteção social básica e proteção social especial de média e alta 

complexidade. De acordo com a PNAS/2004: 

 

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

 

O CRAS faz parte da proteção social básica e possui três serviços, de acordo com a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009, p. 03): Serviço de proteção e 

atendimento integral à família (PAIF); Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; e 

Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. 

Foi no trabalho cotidiano no CRAS que esta iniciativa, em particular, de montar e trabalhar 

com grupos surgiu como estratégia da equipe em coletivizar o atendimento. Cabe 

mencioanar que não surgiu como uma exigência institucional, mas da necessidade concreta 

de atendimento verificada pela equipe PAIF. Trata-se de um trabalho que converge em uma 

aposta metodológica, ética e social, comprometida com a diversidade, com a cidadania e 

com a participação da população. 

É, pois, importante salientar que neste tipo de metodologia, foi respeitada a questão 

institucional, em dar respostas às demandas institucionais. O que ocorreu, é que 

ultrapassamos a mera exigência institucional. 
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Para montarmos o grupo, a junção de demandas semelhantes foi o requisito, mas tínhamos 

em vista a necessidade de ir além da demanda imediata. Foi importante, por exemplo, ouvir 

das famílias o que elas queriam discutir com aquele grupo e elencamos temas para serem 

debatidos de forma crítica ampliando o debate, claro, relacionado ao objetivo institucional, 

pois não podem estar descolados. 

Realizamos, também, o exercício de pensar na construção de um produto final, resultado do 

trabalho daquele grupo, algo materializado que dá sentido ao grupo. Por fim, é importante 

adicionar de que trabalhar em grupo é mais gratificante, mais rico, pois acontecem trocas 

entre os/as participantes e os profissionais envolvidos e são criados vínculos. 

Em termos metodológicos, resgatamos aqui o diálogo com a tradição marxista, do 

pensamento dialético, na perspectiva da totalidade e da historicidade, a fim de articular o 

trabalho dos/as profissionais, intelectuais orgânicos, responsáveis pela execução da política 

de assistência social nos CRAS e que dão vida e sentido ao acompanhamento familiar em 

grupo. As políticas sociais são aqui entendidas como mediações fundamentais para o 

acesso aos direitos sociais da classe trabalhadora, e até mesmo para sua sobrevivência e 

reprodução. 

2 CONCEPÇÃO DO SERVIÇO PAIF 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família foi criado pela Resolução CNAS nº 

109, de 11 de novembro de 2009. Consiste no trabalho social com famílias, realizado a fim 

de fortalecer a função protetiva das famílias, de atuar na prevenção da ruptura de vínculos, 

promoção do acesso e usufruto de direitos, bem como da melhoria da qualidade de vida e 

em caráter continuado.  

Por meio de ações preventivas, protetivas e proativas, este serviço prevê o desenvolvimento 

de potencialidades e aquisições, assim como de fortalecer vínculos familiares e 

comunitários. É importante adicionar que nesse serviço deve ser respeitada a 

heterogeneidade dos arranjos, das crenças e dos valores familiares. 

De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009, p. 06), este 

serviço: 

 

Realiza ações com famílias que possuem pessoas que precisam de 
cuidado, com foco na troca de informações sobre questões relativas à 
primeira infância, a adolescência, à juventude, o envelhecimento e 
deficiências a fim de promover espaços para troca de experiências, 
expressão de dificuldades e reconhecimento de possibilidades. 
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Os outros serviços do CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 

e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com deficiência e idosas, 

devem estar referenciados e articulados ao PAIF. Essa articulação dos serviços 

socioassistenciais com o PAIF permite que seja desenvolvido um trabalho social com as 

famílias e indivíduos e identificadas, além de suas necessidades, suas potencialidades. 

A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009, p. 06) bem aponta: 

 

O trabalho social com famílias, assim, apreende as origens, significados 
atribuídos e as possibilidades de enfrentamento das situações de 
vulnerabilidade vivenciadas por toda a família, contribuindo para sua 
proteção de forma integral, materializando a matricialidade sociofamiliar no 
âmbito do SUAS. 

 

Os sujeitos demandatários do serviço são aqueles que vivenciam alguma situação de 

vulnerabilidade ou risco pessoal, beneficiários de programas de transferência de renda 

(como o Programa Bolsa Família, por exemplo) ou de benefícios sociais (que já foram 

contemplados ou que atendam aos critérios e ainda não foram contemplados), entre outros. 

A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009, p. 06) elenca como objetivos: 

 

- Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua 
qualidade de vida; - Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e 
comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social 
vivenciadas;  
- Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o 
protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades;  
- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e 
serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na 
rede de proteção social de assistência social;  
- Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o 
usufruto de direitos;  
- Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que 
necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de 
escuta e troca de vivências familiares. 

 

Atingir tais objetivos, sem dúvida, são desafios constantes no cotidiano da equipe técnica do 

PAIF, principalmente para assistentes sociais e psicólogos.  

2.1 O acompanhamento familiar 

O acompanhamento familiar consiste na inserção de famílias em um conjunto de 

intervenções, desenvolvidas com objetivos estabelecidos, que visem à transformação de 

suas relações familiares e/ou comunitárias. Essas intervenções são possíveis a partir do 

estabelecimento de compromissos entre a equipe técnica (principalmente assistente social e 
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psicólogo) e as famílias. Para tanto, é necessário um conjunto variado de ações planejadas 

e executadas que compõem o Plano de Acompanhamento Familiar. E, ainda, o sucesso da 

intervenção também está relacionado à participação ativa da família. Esse trabalho social 

objetiva superar gradativamente as vulnerabilidades vivenciadas que deram origem ao 

acompanhamento familiar e acessar direitos. 

O “caminho” para se chegar ao acompanhamento familiar perpassa por: busca ativa 

realizada pela equipe, demanda espontânea, encaminhamento de outros setores ou 

encaminhamento da rede socioassistencial. Em um primeiro momento,  são realizados 

acolhida e estudo social, para então definir se são demandas de: a) Atendimento com ações 

do PAIF: oficina com famílias, ações particularizadas, ações comunitárias e 

encaminhamentos; b) acompanhamento familiar: definição de acompanhamento 

particularizado ou em grupo, realização do plano de acompanhamento e intervenções. 

Afinal, quais seriam as famílias que demandam o acompanhamento familiar? Entendemos 

que a proteção social básica enquanto prevenção das situações de risco deve contemplar 

todas as famílias do território de abrangência do CRAS. É, pois, em relação a “todas” que 

incide nosso maior desafio, haja vista os equipamentos serem lotados apenas com equipes 

mínimas, reduzidas. 

E ainda, demandam acompanhamento às famílias em descumprimento de 

condicionalidades de programas sociais, aquelas beneficiárias de Benefício de Prestação 

Continuada - BPC e dos benefícios eventuais, aquelas que atendem aos critérios e ainda 

não foram contempladas em programas ou benefícios, famílias e indivíduos que vivenciam 

alguma situação de vulnerabilidade social, entre outras. 

É, pois, com essas famílias que serão desenvolvidas estratégias de trabalho e definido 

como: a) acompanhamento familiar particularizado: foco somente em uma família; b) 

acompanhamento familiar em grupo: reúne famílias que vivenciam demandas e 

vulnerabilidades similares. 
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No que tange à equipe do CRAS que realizará o acompanhamento familliar, cabe ênfase 

aos assistentes sociais e aos psicólogos. Nessa relação interdisciplinar, é importante 

adicionar: 

Entendemos interdisciplinaridade como uma relação horizontal entre 
profissionais de formações diferentes partícipes conjuntamente de ações de 
trabalho que possuam objetivos político-profissionais convergentes, em que 
cada um desses sujeitos contribua com seus saberes através de relações 
democráticas, menos rígidas e limitadoras da expressão crítia e criativa 
entre os profissionais (Moreira, p. 128-130). 

2.1.1 O trabalho social no acompanhamento familiar em grupo 

Entendemos o acompanhamento familiar como um processo. Por isso, primeiramente é 

sempre necessário realizar um diagnóstico socioterritorial, com vistas a conhecer as 

incidências de vulnerabilidades. 

As famílias foram selecionadas para participarem de grupos de acordo com suas demandas, 

pois entendemos que devemos trabalhar com a demanda proveniente do grupo. 

Tomemos como exemplo famílias em que foram identificadas pela equipe PAIF situações de 

negligência e de violência. Isto é, foram formados dois grupos de acompanhamento familiar, 

cada um com características similares a fim de propiciar o acesso à informação sobre 

direitos, compartilhar experiências, refletir sobre a realidade e apoiar às famílias para que 

desempenhem sua função protetiva. 

Segundo Magalhães (2003 apud Moreira, 2013, p. 68), 

 

Grupo é um instrumento profissional de comunicação oral que envolve um 
coletivo de pessoas e cujos objetivos costumam gravitar em torno da 
identificação das demandas que trazem os usuários, o elencamento de 
prioridades, a coleta de dados, além de propiciar um espaço de reflexao 
sobre o cotididano e as formas de enfrentamento das situações 
apresentadas. [...] o grupo favorece a troca de experiências, onde seus 
participantes têm maiores possibilidades de vivenciar relações 
horizontalizadas e mais solidárias. 

 

Entendemos a composição de um grupo para além da simples junção de várias pessoas. O 

sucesso do grupo depende da técnica do trabalho, da existência de interação e vínculos 

entre os participantes para o trabalho em prol de interesses em comum. 
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Para tanto, tiramos o profissional do centro, daquela antiga visão de detentor do saber e o 

poder. Por meio de dinâmicas, o profissional passa a ser um facilitador e busca estimular a 

criação de vínculos entre participantes do grupo. Durante a realização das dinâmicas e 

atividades, o assistente social incentiva e favorece a participação, a interação, expõe ideias 

e articula as opiniões. Trabalhamos com a prevenção de violência e formas de superação de 

negligência, por exemplo, de forma gradual, natural e provocamos com isso reflexões que 

são interiorizadas pelos participantes e que contribuirá para os objetivos traçados. 

É importante frisar que o trabalho social em grupos deve sempre estar embasado de uma 

perspectiva crítica e o profissional ser propositivo, com iniciativas que visem à participação 

social e o protagonismo dos membros. 

Dentro do grupo, trabalhamos com dinâmicas de grupo. Para tanto, como afirma Moreira 

(2014, p.25), precisamos considerar: 

 

1)  qualquer indivíduo que se disponha a contribuir com o desenvolvimento 
de uma visão social crítica junto a outros sujeitos precisa ter uma leitura de 
mundo sensivelmente ampliada, e 2) tanto os usuários dos serviços sociais 
que são atendidos pelos assistentes sociais quanto estes próprios 
profissionais pertencem à mesma classe social e, portanto, estão 
subjugados, de uma maneira geral, aos mesmos imperativos impostos pelas 
elites dominantes e dirigentes. 

 

As dinâmicas precisam ter um objetivo e diz repeito a uma técnica de intervenção 

profissional. E o grupo, neste caso, como bem lembra Moreira (2013, p. 69) 

 

A dinâmica de grupo, por se tratar de uma técnica profissional, diz respeito 
à habilidade que o ser humano possui de utilizar instrumentos (neste caso, 
o grupo). Os instrumentos, por sua vez, são mediadores do trabalho que 
ganham significado quando postos em prática a fim de alcançar 
determinado objetivo previamente planejado. A operacionalização do 
exercício profissional a partir do uso de instrumentos e técnicas está 
estritamente vinculada a algum referencial teórico (mesmo que o 
profissional tenha pouca ou nenhuma consciência dele) e a uma dada 
compreensão ético-política do trabalho. 

 

A fim de sustentar nossas afirmações, tomaremos as contribuições de Guerra (2013, p. 51) 

sobre a instrumentalidade no Serviço Social: 

 

A instrumentalidade do Serviço Social, pela qual a profissão consolida a sua 
natureza e articula as dimesões instrumental, técnica, política, pedagógica e 
intelectual da intervenção profissional é capaz de possibilitar tanto que as 
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teorias macroestruturais sejam remetidas à análise dos fenômenos, 
processos e práticas sociais quanto que esta compreensão se objetive em 
ações competentes técnica e politicamente. 

 

Feitas as considerações sobre grupo, dinâmica de grupo e instrumentalidade, cabe 

adicionar que todos os membros dos grupos PAIF possuem um prontuário familiar, com um 

planejamento do acompanhamento familiar, evolução do processo, monitoramento e 

avaliação.  

Com o acompanhamento familiar em grupo temos como impacto social esperado: 

- romper com a situação de vulnerabilidade social que deu início ao atendimento; 

- prevenção da ocorrência de novos riscos sociais; 

- identificação e consolidação de redes com vistas à aumentar o acesso a serviços por meio 

da articulação com a rede de serviços; 

- melhorar a qualidade de vida dos residentes no território de abrangência do CRAS. 

- protagonismo das famílias 

É possível observar que se trata de uma forma de trabalho que propicia a convivência, 

reflexão e ação conjuntas. 

Cabe sinalizar que por parte da equipe tivemos avanços na concepção de família, rupturas 

com antigos paradigmas e estereótipos de família nuclear como modelo ideal. 

Podemos elencar também o avanço no planejamento e desenvolvimento de ações de 

caráter preventivo, protetivo e proativo, reconhecendo as particularidades dos indivíduos e 

famílias e reconhecimento da condição de sujeitos de direitos. Ao contrário de posturas de 

caráter disciplinador, moralizar de controle. Considerando também, conforme aponta 

Teixeira (2010), o contexto de mudanças pelo qual as famílias vivenciam na 

contemporaneidade, afetando suas condições tanto objetivas quanto subjetivas em sua 

função de provedoras. 

Para finalizar, é importante, pois, colocar em pauta o acompanhamento com grupos, assim 

como as dinâmicas de grupo, pois essas podem ter um cunho subalternizante ou ser uma 

intervenção de caráter emancipatório, como afirma Vasconcelos (1997, p. 173): 

 

Questionamos a utilização de dinâmicas de grupo como mero 
instrumento para movimentação, motivação, esclarecimentos, alívio de 
tensão, quando não simplesmente como controle dos grupos. Por outro 
lado, quando os grupos populares fazem uso das dinâmicas de grupo 
nas e para suas lutas, elas podem se traduzir em instrumentos 
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riquíssimos por possibilitar diferentes formas de participação, 
aparecimento das semelhanças e diferentes formas de participação, 
aparecimento das semelhanças e diferenças nas relações sociais: da 
solidariedade ao egoísmo, da subserviência à rebeldia, produzindo 
conteúdos a serem analisados pelos envolvidos no processo. A 
utilização das dinâmicas nessa direção depende diretamente dos 
objetivos a serem alcançados e da forma como são utilizadas pelos 
diferentes profissionais [...] no trabalho com grupos. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Talvez, seja necessário frisar que no trabalho cotidiano do/a assistente social é de 

fundamental importância sempre questionar o “como” e o “porque” fazer. A opção por 

determinada técnica deve sempre prescindir de referenciais teórico-metodológicos e éticos 

políticos.  

É, pois, necessário potencializar as intervenções coletivas e comunitárias priorizando o 

binômio família e comunidade. 

Nos CRAS é possível verificar maior incidências de grupos no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de vínculos - SCFV. Entretanto, nada impede que haja grupos no Programa 

de Atenção Integral à Familia – PAIF e por entendemos a importância do atendimento 

coletivo que elucidamos aqui nossas reflexões.  

A título de exemplo, podem ser criados grupos PAIF de descumprimento de 

condicionalidades do Programa Bolsa Família, grupo para beneficiários do Benefício de 

Prestação Continuada para idosos e pessoas com deficiência, para indivíduos e famílias que 

participam de alguma atividade no SCFV, para famílias em acompanhamento familiar, que 

foi o nosso foco neste artigo, entre outros. 

Por fim, entendemos que o grupo é um espaço privilegiado em que podemos utilizar para 

debate crítico com a população. Essa forma de trabalho precisa ter uma direção política e 

um sentido para os integrantes. O grupo não pode ser impositivo, deve ser um espaço para 

a troca de experiências de forma horizontal. O principal resultado que buscamos é o de 

potencializar a reflexão crítica do cotidiano das pessoas e articular com formas de 

enfrentamento, que devem ser cada vez mais coletivas. 
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