
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERRITÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 
II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 

 
(Política Social, Seguridade Social e Proteção Social) 

 

O processo grupal no CRAS: a experiência com grupo de 
mulheres em Telêmaco Borba – PR 
 

Jucelene Mendes Valério Pedroso1 

Letícia Nadal Foltran Moreira2 

 

Resumo: Este relato apresenta a experiência vivenciada pela equipe interdisciplinar do 
CRAS Monte Alegre de Telêmaco Borba – PR, refletindo sobre o trabalho executado com 
mulheres participantes do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF. O 
grupo de mulheres teve início em novembro de 2016, com 07 participantes, com duração de 
seis meses. A construção metodológica foi embasada nas orientações técnicas sobre o 
PAIF. Observou-se que o grupo conseguiu em conjunto refletir a realidade vivenciada, a 
concepção dos direitos, dos conflitos, vulnerabilidades, bem como a transmissão 
trangeracional familiar e o empoderamento diante das dificuldades encontradas no âmbito 
familiar.  

Palavras-chave: Política Social; grupo de mulheres; processo grupal. 

 

Abstract: This report presents the experience of the interdisciplinary team of CRAS happy 
mountain from Telêmaco Borba - PR, reflecting on the work performed with women 
participating in the Service of Protection and Integral Family Care. The women's group began 
in November 2016, with 7 participants, lasting six months. The methodological construction 
was based on the technical guidelines on PAIF. It was observed that the group managed 
together to reflect the reality experienced, the conception of rights, conflicts, vulnerabilities, 
as well as the transgenerational family transmission and empowerment in the face of the 
difficulties found in the family context. 
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A política de assistência social vem sendo moldada nas últimas décadas 

através de mudanças de concepções da área. Ressalta-se como marcos legais: 

LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social; PNAS/2004 - Política Nacional de 

Assistência Social; a NOB/SUAS - Norma Operacional de Assistência Social, a 

implantação do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, em 2005.  

Nesse aspecto, inclui-se os CRAS - Centros de Referência de Assistência de 

Assistência Social, a qual é uma unidade estatal de base territorial,  a qual tem o 

papel de vinculação com esses novos marcos legais, e com intuito de potencializar, 

consolidar a proteção social básica no ambito da política social. O principal serviço 

executado no CRAS é o PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral a 

Família. Neste sentido, este artigo apresenta o relato de experiência do grupo de 

mulheres inseridas no referido serviço. 

A estrutura deste artigo está organizada em um breve debate conceitual 

sobre a política de assistência social e o trabalho executado no CRAS, bem como o 

papel do grupo de mulheres no PAIF. 

 

1. A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CRAS: CONDIÇÕES E 
COMPREENSÕES PARA O TRABALHO NO PAIF 

 

1.1 A Política de Assistência Social e o CRAS  

 

Em 1985, finalizou-se o período ditatorial e inicia-se o processo democrático, sendo 

promulgado três anos depois a nova Constituição Federal, a qual ampliou os direitos sociais 

para a sociedade. Nessa perspectiva, encontra-se a assistência social, que é contemplada 

com uma nova concepção, pois foi inclusa no âmbito da Seguridade Social e regulamentada 

pela LOAS, em 1993, sendo uma política social pública, voltada para o campo dos direitos, 

bem como a universalização dos acessos e a responsabilidade do estado (PNAS, 2004). 

Ainda conforme preconiza a PNAS/2004, a assistência Social configura-se como 

política de proteção social, garantindo a todos que dela necessitarem, sem ter uma 

contribuição prévia. Dessa forma, a “proteção social deve garantir as seguintes seguranças: 

segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; de convívio ou 

vivência familiar (p. 31)”. 
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Com a aprovação da PNAS e a implantação do SUAS foi possível organizar a 

política pública de assistência social, divididas em proteção básica e especial. Neste relato, 

enfatiza-se a atuação na proteção social básica, especificamente o CRAS. Carvalho (2009) 

expõe que é no CRAS que se tem a centralidade na família, no cidadão e na coletividade, 

sendo estes reconhecidos como sujeitos estratégicos na construção da cidadania e na 

proteção social. A autora esclarece: 

 

É na integração desses objetivos que o CRAS desenvolve um novo modelo 
socioassistencial em consonância com o SUAS. Uma ação que integralize a 
proteção, vigilância e defesa social gera uma proteção social efetiva, 
movida por processos e estratégias capazes de produzir convívio, 
pertencimento e autonomia às famílias e aos cidadãos (CARVALHO, 2009, 
p. 18). 

 

O CRAS é uma unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de 

vulnerabilidade social, executando serviços de proteção social básica, organizando e 

coordenando a rede de serviços socioassistenciais locais da política de assistência social, 

bem como atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando a 

orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário.  

É no CRAS que se oferta o PAIF, na qual consiste no trabalho social com famílias 

de caráter continuado, sendo abordada no próximo tópico. 

 

1.2  Os grupos de mulheres no PAIF 

 

Como afirmado acima, o PAIF é o principal serviço oferecido no CRAS, integrado 

ao nível de proteção social básica do SUAS, de caráter continuado e com a finalidade de 

fortalecer a função protetiva da família, visando prevenir a ruptura de seus vínculos, 

promovendo o acesso e usufruto de seus direitos, bem como contribuir na melhoria da 

qualidade de vida. O PAIF busca o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das 

famílias e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, através de ações de 

caráter preventivo, protetivo e proativo. (BRASIL, TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS 

SOCIOASSISTENCIAIS, 2009). 

É no PAIF  que se concretiza a presença e responsabilidade do poder público, 

desenvolvendo o trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social. Nesta 

perspectiva, o CRAS sendo uma unidade socioassistencial possui uma equipe de 

profissionais da política de assistência social responsáveis pela implementação do PAIF, no 
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âmbito da proteção social básica, sendo sua composição regulada pela NOB/RH/SUAS – 

Norma Operacional Básica – recursos humanos do SUAS. 

Esse fazer cotidiano da equipe de referência do CRAS que operacionaliza o PAIF 

tem o dever de fugir das práticas do senso comum, que por muitas vezes reproduzem ideias 

carregadas de preconceitos, culpabilizando a família pela sua condição social, a qual 

impossibilita os movimentos de transformação da realidade (BRASIL, ORIENTAÇÕES 

TÉCNICAS SOBRE O PAIF, 2012).  

O que se nota com a execução do PAIF através das diversas ações do CRAS é a 

possibilidade de inserção conforme cada situação familiar, possibilitando problematizar e 

refletir as situações vivenciadas pelo usuário, buscando através das experiências, novos 

rumos para seu enfrentamento, propiciando assim, uma nova concepção e compreensão da 

realidade vivida, “[...] além de favorecer processos de mudança e de desenvolvimento do 

protagonismo e da autonomia, prevenindo a ocorrência de situações de risco social 

(BRASIL, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O PAIF, 2012, p. 24).” 

As ações executadas no PAIF devem ser planejadas, bem como avaliadas com a 

participação das famílias inseridas, fortalecendo assim o protagonismo destas e seu 

pertencimento nos espaços democráticos.  

Essas ações são: acolhida; oficinas com famílias; ações comunitárias; ações 

particularizadas; encaminhamentos. (BRASIL, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O PAIF, 

2012, p. 14). Nesse contexto, é importante apresentar a concepção adotada para atuar com 

as mulheres do PAIF do CRAS Monte Alegre de Telêmaco Borba, qual seja, as oficinas com 

famílias, na forma de grupos, sendo planejado e avaliado juntamente com as famílias.  

De acodo com as Orientações técnicas sobre o PAIF (2012, p. 23-24), as oficinas 

com famílias  

 
Consiste na realização de encontros previamente organizados, com 
obetivos de curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias, por 
meio de seus responsáveis ou outros representantes, sob a condução de 
técnicos de nível superior do CRAS. A opção de se trabalhar com um 
conjunto de famílias decorre da compreensão de que as pessoas estão em 
contínuo processo de interação com o outro. Por isso se afirma que o ser 
humano é relacional, necessita do diálogo, da participação e da 
comunicação. Nesse sentido, as pessoas passam a concretizar a sua 
existência produzindo, recriando e realizando-se nas suas relações com o 
outro. Os membros familiares, portanto, se realizam no grupo familiar, ao 
passo que as famílias se percebem nos contextos comunitários e territoriais 
em que estão inseridas, ou ainda na interação com suas redes[...].  

 

A definição de grupo para muitos autores é concebido como uma unidade que se 

dá quando os indivíduos interagem entre si, compartilhando normas, objetivos, vivencias em 
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uma mesma atividade. São várias as definições de grupo, utilizando como embasamento 

teórico para o PAIF, o caderno de orientações técnicas sobre o PAIF citado acima e a 

técnica de grupos à luz de Martín-Baró e Pichon-Rivière e Henri Wallon. Martín-Baró (1989, 

p. 206, apud Martins, 2003, p. 204) define grupo como:  

 
[...] uma estrutura de vínculos e relações entre pessoas que canaliza em 
cada circunstâncias suas necessidades individuais e/ou interesses 
coletivos. Ressalta ainda que um grupo é uma estrutura social: é uma 
realidade total, um conjunto que não pode ser reduzido à soma de seus 
membros. A totalidade do grupo supõe alguns vínculos entre os indivíduos, 
uma relação de interdependência que é a que estabelece o caráter de 
estrutura e faz das pessoas membros. Assim, segundo o autor, um grupo 
constitui um canal de necessidades e interesses em uma situação e 
circunstâncias específica, afirmando com isso o caráter concreto, histórico 
de cada grupo.  

 

O uso de grupos é amplo na área social, como uma forma superior de promover 

mudanças necessárias tanto no plano individual, social, proporcionando a interação grupal.  

Conhecida como grupo operativo, este consiste em um trabalho com grupos, com 

intuito de promover um processo de aprendizagem para aqueles que estão envolvidos, na 

qual o aprendizado significa uma leitura crítica da realidade vivenciada, uma abertura para 

os questionamentos, bem como para as novas inquietações (BASTOS, 2010). Assim:  

 
A técnica do grupo operativo pressupõe a tarefa explícita (aprendizagem, 
diagnóstico ou tratamento), a tarefa implícita (o modo como cada integrante 
vivencia o grupo) e o enquadre que são os elementos fixos (o tempo, a 
duração, frequência, a função  do coordenador e do observador). Para 
Pichon- Rivière (1998), o processo grupal se caracteriza por uma dialética 
na medida em que é permeado por contradições, sendo sua tarefa principal 
é justamente analisar essas contradições (apud BASTOS, 2010, p. 165). 

 

O que se compreende sobre o processo de grupo com famílias no CRAS, 

especialmente com mulheres é de proporcionar a reflexão, as potencialidades, fortalecendo 

os laços familiares e comunitários. Visando contribuir esta reflexão, a seguir será abordado 

a experiência realizada em 2016 e 2017 com as mulheres inseridas no PAIF e a sua relação 

com os objetivos do serviço. 

2. A EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE MULHERES INSERIDAS NO PAIF DO CRAS 
MONTE ALEGRE DE TELÊMACO BORBA – PR 

 

As mudanças a partir do SUAS foram importantes para resignificar o papel da 

assistência social, visando a organização, estrutura e melhor atendimento aos usuários 

destes serviços. Especificadamente neste relato, o intuito é apresentar a discussão em torno 

do PAIF executado no CRAS, situado na proteção social básica de Assistência Social.  
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É importante aqui apresentar um breve relato sobre o CRAS Monte Alegre de 

Telêmaco Borba - PR. O CRAS referido foi inaugurado em 2010, atendendo mais de 5.000 

famílias, situada na área central, devido ao fácil acesso as famílias do município. 

Posteriormente, com a implantação de outros CRAS no município em áreas de situação de 

vulnerabilidade social, o CRAS Monte Alegre começou a atender 3.500 famílias. Atualmente 

a equipe é composta por: 01 coordenadora, 01 entrevistador, 02 auxiliares administrativos, 

02 assistentes sociais, 01 psicóloga, 01 serviços gerais, 01 motorista.  

Como abordado anteriormente, o PAIF sendo um principal serviço do CRAS, este 

veio sendo construído e modificado através de capacitações, leituras, alterações da equipe 

técnica e atualmente funciona com 03 oficinas: mulher, idosos, famílias, além de famílias 

que são inseridas através de ações particularizadas, ações comunitárias, entre outros em 

consonância com os objetivos do PAIF.  

 

2.1 A constituição do grupo 

 

O CRAS Monte Alegre realizava o PAIF através de palestras, as quais ocorriam 

mensalmente e eram ministradas por profissionais de áreas diversas como saúde, 

educação, habitação, entre outras. Percebeu-se então, que nesta prática, o discurso da 

instituição é daquele que tem um saber sobre o sujeito e que a partir disso elenca temas que 

supõe que este outro, os usuários, precisam ou queiram saber.  

Quando surge a ideia do grupo, é justamente com este saber sobre o usuário que 

se busca romper, uma vez que no espaço do grupo é possível conhecer o usuário e 

reconhecê-lo como sujeito, entender o seu cotidiano, suas perspectivas e expectativas. É no 

grupo e através dele que o sujeito pode se dar conta de que, quem tem o saber sobre si e 

sobre a sua vida é ele mesmo.  Além disso, quando a própria equipe se implica e assume o 

papel de gerir o serviço, quando rompe com suas próprias resistências, é que é possível que 

se dê o acolhimento das famílias. 

A equipe técnica tem a visita domiciliar como um dos instrumentos de trabalho no 

CRAS e os atendimentos individuais e familiares. A partir dessas intervenções é possível 

realizar a avaliação da família e do momento em que estão vivendo, bem como das suas 

necessidades imediatas. Desse modo, percebe-se que geralmente quem recebe a equipe 

na residência ou que procura atendimento são as mulheres, as quais na maioria das vezes 

assumem o papel de chefe de família e as responsabilidades advinda desse papel.  
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Foi a partir dessa constatação que a assistente social e psicóloga definiram que o 

grupo seria de mulheres, e especificamente mulheres que viviam algum tipo de 

vulnerabilidade, mulheres com histórico de permanência no serviço, ou seja, que 

participavam das palestras há muito tempo, mulheres com frequência de solicitação de 

benefícios eventuais e mulheres contrarreferenciadas pelo CREAS – Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social. Inicialmente foram selecionadas dez mulheres e o 

convite foi realizado através de contato telefônico ou visita domiciliar. 

Como facilitadoras do grupo ficaram responsáveis uma das assistentes sociais e a 

psicóloga do CRAS.  Foi estipulado um momento de estudo e de discussão para equipe que 

pudesse embasar o trabalho com o grupo. 

 

2.2 O início do grupo  

 

O objetivo do primeiro encontro foi de iniciar a construção do trabalho junto com as 

participantes, apresentando uma proposta que norteasse esse processo de construção. 

Para tal, utilizou-se o caderno de orientações técnicas sobre o PAIF, de 2012, que 

especifica sobre as oficinas com famílias no âmbito do PAIF e a técnica de grupo operativo 

como referência. Foi proposto para as mulheres o método participativo e o que se chamou 

de roda de conversa, com a utilização de dinâmica de grupo, vídeos e outros recursos como 

facilitadores; e ainda a construção do enquadre, como número de participante, frequência, 

período, duração do encontro, se seria aberto a novas participantes ou não.  

Todos esses aspectos citados foram discutidos e construídos junto com as 

mulheres, sendo que decidiu-se a frequência quinzenal, com período de 6 meses, com o 

máximo de 120 minutos cada encontro e que seria fechado a novas participantes. O aspecto 

do sigilo foi bastante frisado pelas facilitadoras, bem como reforçado a importância para o 

andamento do grupo.  Ainda neste primeiro momento, foi realizada uma dinâmica de 

apresentação, a qual possibilitou que cada uma delas conhecesse mais da outra e elas um 

pouco da equipe técnica.  

Ressalta-se que foi possível sentir certo nível de desconfiança e ansiedade inicial 

das participantes, considerada natural quando se trata de algo desconhecido e novo, assim 

como nas próprias profissionais que conduziram, que embora tivessem estudado e se 

preparado para estar ali, se colocaram sem saber como seria o início desse processo 

estando abertas a outros modos de realizar o trabalho. A Assistente Social, durante este 

primeiro momento e os que se seguiram se propôs a anotar as falas das mulheres, como 
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observadora do grupo, enquanto a psicóloga conduzia, na forma de coordenar o grupo, 

conforme dispõe as orientações de Pichon- Rivière, citadas no tópico anterior. Assim deu-se 

início a um novo desenho de trabalho, permeado pelas escolhas de todas.  

 

2.3 O chimarrão como facilitador 

 

No final de um dos encontros, uma das mulheres mencionou que “só faltava o 

chimarrão!”, então dando atenção a esta fala e no momento de planejamento e discussão 

sobre o grupo entre a equipe, decidiu-se que seria feita a proposta, afinal, por que não trazê-

lo? A cuia, a erva, o ritual da preparação, o ato de servir para a colega, todos esses 

elementos poderiam ser extremamente significativos para facilitar trocas, identificações e 

para a própria elaboração psíquica do grupo, uma vez que o ritual da roda de chimarrão 

proporciona um “quebra gelo” nas discussões que são mobilizadas. 

Desse modo, no terceiro encontro, as facilitadoras propuseram o chimarrão, que foi 

aceito pelas mulheres. A partir de então, em quase todos os encontros, o chimarrão servido 

se encarregou de fortalecer os vínculos, de introduzir o sentimento de pertença dessas 

mulheres, bem como de dividir as histórias de suas vidas uma com a outra.  

Outro importante fator que a roda de chimarrão proporcionou, foi que, a partir do 

momento em que a psicóloga e assistente social também participam dessa roda e bebem do  

mesmo que elas trouxeram, é possível que implicitamente estas mulheres percebam de que 

as técnicas estão numa posição de igualdade, ou seja,  todas fazem parte de um mesmo 

sistema, por vezes aniquilador de subjetividades, e todas nesta troca e no compartilhar 

sobre si, podem ter a possibilidade de sair da margem e se apropriar de suas vidas.  

 

2.3 Os temas geradores no grupo de mulheres 

 

Alguns temas foram elencados para cada encontro com o grupo, sendo que alguns 

foram: Relações de gênero, saúde mental (referente ao janeiro branco), as repetições nas 

histórias familiares (trabalhado o curta-metragem “Vida Maria”) e a construção da árvore da 

família, ou seja, do genograma. Longe de se esgotar toda produção do grupo e toda a 

análise que é possível realizar das falas dessas mulheres, elencou-se algumas situações e 

discursos que se deram nos encontros. 



 

9 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

No que se refere ao direito da “saúde mental” surgiram algumas falas que 

representavam as dificuldades em ser garantido o direito a saúde. O que as mulheres 

relatavam não eram dificuldades em procurar os serviços ou não saber qual procurar, mas 

do atendimento que é dado elas, com falas como “o que você está fazendo aqui de novo? ”, 

ou de atendê-las em lugar sem privacidade alguma, expondo as suas histórias a diversos 

profissionais.  

Cabe destacar a importância do acolhimento do usuário na política pública, seja na 

saúde, na assistência social, na educação, etc. Com destaque a àrea de saúde, a qual foi 

relatada pelas usuárias no que tange as dificuldades é importante salientar que  

 
A acolhida consiste na abertura dos serviços para a demanda e a 
responsabilização por todos os problemas de saúde de determinada região. 
Como a atenção básica representa porta de entrada à comunidade aos 
serviços de saúde é essencial proporcionar atendimento acolhedor para 
diminuir as desigualdades e promover cuidado integral ao cliente (ARANHA 
et al, 2011, p. 23) 

 

Trabalhar as relações de gênero teve como objetivo compreender como é 

construída essas relações, os estereótipos sobre “ser mulher” ou “ser homem”, e romper 

com os elementos naturalizados pela cultura e que estão imbricados nos comportamentos 

dos indivíduos. Foi utilizada uma dinâmica de grupo que consistia em diferenciar esses 

universos, do homem e da mulher, sendo que a conclusão da maioria foi de que atualmente 

já não existem muitas diferenças. No entanto, quando relatavam sobre suas vidas, foi 

possível perceber as contradições nos discursos. Uma das mulheres comentou que o 

homem sofre muito, pois todas as responsabilidades sobre a família recaem sobre ele, no 

entanto, esta mesma mulher em um outro momento escolheu uma figura de uma mulher 

com um fardo nas costas, a qual, segundo ela, retratava a sua vida. É importante salientar 

que naquele momento ela era quem cuidava dos filhos e vivia com a renda advinda do 

Programa de Transferência de Renda do Bolsa Família, sem receber nenhum tipo de ajuda 

do ex-companheiro. 

 Outras duas mulheres, comentaram sobre a cirurgia de laqueadura, as quais se 

submeteram, mencionando que seus maridos não quiseram fazer a cirurgia de vasectomia, 

e que quem decidiu pelas suas cirurgias foram as sogras, ou seja, o marido e a família 

destes tinham a “tutela” sobre seus corpos. Nessas duas situações que foram contadas, foi 

possível que as facilitadoras pontuassem as contradições nos seus relatos,  os quais tem a 

marca do dizer de uma sociedade patriarcal que subestima a mulher, e que, no entanto, isso 

não se deu de forma natural mas foi construído.  
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No decorrer dos encontros, era comum cada uma delas falar sobre o que gostavam 

de fazer, sobre suas dificuldades, seus sonhos, seus medos. Em um desses momentos, 

várias delas falaram o quanto gostavam de cozinhar e preparar o alimento para as suas 

famílias e também sobre o lazer que tinham no seu cotidiano. O lazer estava relacionado a 

cuidar dos filhos, cozinhar, estar na casa da sogra, limpando a casa e lavando louça. Nota-

se então que estas mulheres ainda se reconhecem em atividades que ao longo do tempo se 

caracterizaram como sendo femininas, tendo em vista que o que relataram estão ligadas a 

atividades domésticas e que são marcadas pelo papel de mãe e de cuidadora. Questiona-se 

então, quais outras alternativas existem para essas mulheres para que se reconheçam em 

um outro lugar diante da sociedade?  

Nesta perspectiva, buscou-se trabalhar com as mulheres o seu papel social atual 

na sociedade, refletindo sobre a história feminina no que tange a construção do 

papel reprodutor, o cuidado com a prole, as quais contribuíram para a desigualdade 

de gênero vivenciada nos dias atuais. Assim, as facilitadores buscaram trabalhar 

reflexões sobre o papel feminino na sociedade e suas mudanças:  

 
É importante notar que as próprias mulheres são co-responsáveis por 
mudanças no seu modo de ser, de pensar, de agir contribuindo com valores 
e praticas relativos à desigualdade de gênero. Elas precisam libertar-se de 
estereótipos e ideologias que as tornam inferiores, desinteressantes, 
insignificantes (ROSALDO, LAMPHERE, 1979, apud FELICIANO, RIBEIRO 
(s.d., p. 01) 

 
Outro tema importante para apresentar neste relato foi a contrução da 

história familiar, através do genograma, também chamado árvore da família. Foi 

possível materializar alguns assuntos que já haviam sido discutidos no decorrer dos 

encontros.  

Penso et al (2008,p. 10) define o genograma como: 

 
[...] o desenho de uma árvore ramificada em que surge o desenho da 
constelação familiar multigeracional de uma pessoa. Também se pode 
compreender o genograma como um resumo clinico das informações sobre 
a família e seu potencial de saúde, seus problemas, os riscos de 
adoecimento presentes nas relações, entre as pessoas de uma mesma 
geração, ou entre gerações subsequentes. 

 

Dessa forma, foi sugerido que cada uma elaborasse o genograma até a terceira 

geração, nomeando cada membro e usando os símbolos próprios para significação dos 

vínculos, de gênero e outros acontecimentos. Algumas conseguiram realizar a atividade 

sozinhas, outras tiveram mais dificuldades e contaram com a ajuda das facilitadoras. Após o 
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término, todas apresentaram para o grupo e ficou aberto para que questionassem sobre o 

que estava sendo relatado. 

Ao longo das apresentações, as mulheres puderam perceber as formas que 

lidavam com algumas situações, refletindo sobre os afetos impressos e transmitidos de 

geração a geração, permeando as ações e o modo de lidar com o mundo. No entanto, só é 

possível produzir mudanças nas gerações posteriores quando o indivíduo pode se haver 

com a história de sua família, conforme Penso et al (2008).  

Assim, no decorrer do processo de grupo, algumas das mulheres iniciaram 

movimentos novos em suas vidas como: geração de renda; busca dos direitos na rede de 

serviços no município; compartilham as situações familiares, com intuito de ter uma nova 

postura diante da realidade. Desse modo, vão fazendo trocas, inventando e recriando outros 

sentidos para além de suas condições de pobreza e vulnerabilidades, ou seja,  pelo simples 

fato de terem sido atravessadas pelo desejo, pelas possibilidades, por terem tido voz em 

uma sociedade que as silencia.   

Ressalta-se que foi apresentado as mulheres a proposta da elaboração do relato de 

experiência, sendo realizado a leitura, discutido e avaliado o relato e posteriormente foi 

aprovado pelas mulheres o envio do artigo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se considerar as condições políticas, os avanços, desafios na política de 

assistência nos últimos anos, sendo reconhecida como direito do cidadão e 

responsabilidade do Estado (PNAS, 2004). 

Sabe-se que com essas mudanças ao longo dos anos conseguiu-se definir a 

política pública fundada nos princípios da democracia, controle social, descentralização 

política e administrativa, com intuito de superar a fragmentação e tendo como centralidade a 

família. Assim inclui-se o CRAS, com intuito de potencializar, consolidar a proteção social 

básica no ambito da política social.  

Cabe destacar que o principal serviço executado no CRAS é o PAIF, que visa atuar 

com as famílias do território de abrangência e foi através dos estudos, pesquisas que 

possibilitou um novo olhar para o serviço do PAIF. A equipe do CRAS Monte Alegre notou 

avanços, mesmo sendo o grupo constituído há pouco tempo, mas o fato do fortalecimento 

dos vínculos, da organização, da construção conjunta com as mulheres, fez com que elas se 

pertencesse ao grupo, fazendo parte desse objetivo comum.  
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Salienta-se que o grupo ainda não foi finalizado, visto que tem um período de seis 

meses, porém a importância de socializar a experiência vivenciada no CRAS é de suma 

relevância para a política social pública brasileira.  
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