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•

Constituição Federal de 1988;

•

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993;

•

Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004;

•

Norma Operacional Básica da Assistência Social –
NOB SUAS/2005;

•

•

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos –
NOB RH/2006;

•

Portaria nº 442 de 2005.

•

POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Proteção Social Básica:

Seguranças Afiançadas
Renda
Acolhida
Convívio Familiar
e Comunitário
Desenvolvimento da
Autonomia

Sobrevivência a Riscos
Circunstanciais

Sistema
Único de
Assistência
Social

Atende indivíduos, famílias
e grupos em situação de
vulnerabilidade
decorrente de pobreza,
exclusão e/ou violência,
mas que mantêm os seus
vínculos de
pertencimento social.

Proteção Social Especial
(média e alta
complexidade):
Dirigida a indivíduos,
famílias ou grupos em
situação de violação de
direitos e com vínculos
familiares e
comunitários ameaçados
ou rompidos.







Prevenir a presença e o agravo de vulnerabilidades e riscos sociais
por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da
ampliação do acesso aos direitos de cidadania.
Dirigida a pessoas e famílias que vivem em situação de
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou
ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos,
com vínculos familiares, comunitários e de pertencimento
fragilizados e vivenciam situações de discriminação etária, étnica,
de gênero ou por deficiências, entre outros.
PRINCIPAL EQUIPAMENTO: CRAS
(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)



Todo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, independentemente da
fonte financiadora, deve, obrigatoriamente, implementar o Serviço de Proteção e
Atenção Integral à Família – PAIF.



O Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família – PAIF é uma atribuição
exclusiva do poder público e é desenvolvido necessariamente no Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS.




Os serviços, desenvolvidos no território devem ser referenciados ao CRAS e
manter articulação com o PAIF, para garantir o trabalho social com as famílias
dos usuários, identificando suas demandas e potencialidades e, dessa forma,
possibilitando a materialização da diretriz de matricialidade sociofamiliar no
território.

Pro Jovem Serviço
Socioeducativo

Serviço de Convívio de
Idosos

Serviço de
fortalecimento de
vínculos

PAIF
Projetos de Inclusão
Produtiva
Serviço de Apoio
Domiciliar

Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família PAIF
O Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família (PAIF) oferta ações socioassistenciais de
prestação continuada, por meio do trabalho social com famílias em situação de
vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a
violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e
comunitária.
O trabalho social se baseia no respeito à heterogeneidade dos arranjos
familiares, aos valores, crenças e identidades das famílias e se fundamenta no
fortalecimento da cultura do diálogo, no combate a todas as formas de
violência, de preconceito, de discriminação e de estigmatização nas relações
familiares.
O trabalho social objetiva a potencialização dos recursos disponíveis das
famílias, suas formas de organização, sociabilidade e redes informais de apoio
para o fortalecimento ou resgate de sua auto-estima e a defesa de direitos.

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À
FAMÍLIA - PAIF
Tem como princípios dois pilares do SUAS - a matricialidade sociofamiliar e a
territorialização.
A família é reconhecida como o núcleo primário de afetividade, acolhida,
convívio, sociabilidade, autonomia, sustentabilidade e referência no processo de
desenvolvimento e reconhecimento da cidadania.
O Estado tem o dever de prover proteção social às famílias a fim de possibilitarlhes o exercício de sua função protetiva.

O território é o lócus de operacionalização do PAIF, o lugar a ser re-significado
pelas suas ações.

Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família PAIF
Acolhida

Ações que compõem o
Serviço de Proteção e
Atenção Integral à
Família - PAIF

Atividade com
Famílias
Atividades Coletivas/
Comunitárias

Encaminhamentos

Objetivo: Sistematizar e analisar experiências de trabalho social com famílias
no âmbito do Serviço de Proteção e Atenção Integral à família (PAIF), visando
compreender os desafios para o desenvolvimento do serviço;
Fase exploratória para escolha dos casos: Consulta a Fontes (Censo CRAS,
Observatório do PBF, e outras) e Contatos com CRAS.
Escolha de 16 casos segundo dois conjuntos de fatores:
(1) diversidade de contextos de implementação do PAIF: CRAS Itinerante;
população tradicional,população urbana e rural; municípios de diferentes
portes; regiões do país.
(2) critérios qualitativos para um conjunto de experiências: diferentes
atividades do PAIF, diferentes vulnerabilidades, articulações intersetoriais;
questões de etnia e gênero, etc.

Trabalho de campo: Entrevistas com gestores, coordenadores e técnicos;
Observação in loco de atividades; Coleta de documentos e outros materiais.



Metodologias Utilizadas em Atividades de Acolhida
A Acolhida é a recepção e escuta qualificada das
necessidades e demandas dos usuários. Constitui um
processo de contato inicial que contribui para construir o
vínculo entre as famílias e os indivíduos com o PAIF. Pode
incluir o cadastramento, o estudo social para conhecimento
da realidade vivida pelos usuários, suas vulnerabilidades e
potencialidades; visitas domiciliares; orientação e
encaminhamentos à rede de serviços. Os encaminhamentos
buscam promover o acesso aos demais serviços
socioassistenciais, programas de transferência de renda,
benefícios assistenciais e políticas setoriais.





Metodologias utilizadas em Atividades com
Famílias

Atividades com Famílias são processos planejados e continuados de
atendimento às famílias que visam identificar e estimular as
potencialidades das famílias e do território, por meio de práticas
que proporcionem aquisições, ampliem os conhecimentos sobre os
direitos sociais e individuais, promovam o desenvolvimento de
competências, a superação das situações de vulnerabilidade social, o
desenvolvimento de projetos de vida transformadores e
comprometidos com o bem comum.

◦



Metodologias utilizadas em Atividades
Comunitárias
Atividades Comunitárias são processos voltados para a
dinamização das relações no território e a defesa ou
efetivação de direitos, por meio da mobilização de grupos
ou comunidades; ou como decorrência de projetos
coletivos. Contribui para evidenciar as demandas da
comunidade, promover participação e prevenir potenciais
situações de riscos sociais identificadas.





O trabalho de campo termina em meados de
dezembro/2009;
A análise final é prevista para março/2010.

