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RESUMO 

 

Desde o princípio a referência de família era conhecida por pai, mãe e filhos. 
Seguindo essa linhagem de modelo familiar, onde o homemera a autoridade maior 
diante da família, direcionando-apara onde fosse necessário e impondo suas 
decisões sobre a mesma.Atualmente é percebido que a união entre um homem e 
uma mulher no propósito de constituir família já não é mais aceito por todos.Houve 
algumas transformações, dentre elas,está a mulher que adquiriu certa 
independência do homem, conquistando seu espaçona sociedade.Desta forma, o 
modelo patriarcal já não está tão presente como na antiguidade, pois o modelo ideal 
de família era imposto pela sociedade antiga, e os novos arranjos na 
contemporaneidade são formados pela necessidade de cada família. O presente 
trabalho de conclusão de curso foi dirigido através de pesquisa qualiquantitativa e 
questionário com perguntas abertas e fechadas, sendo aplicadono Centro de 
Referência de Assistência Social - CRAS CEU,com uma amostra de 13 famíliascujo 
tema abordado foi o Programa PAIF o qual visa a  emancipação das famílias 
usuárias do Serviço, atravésde análise dos relatos dos participantes direcionado a 
família e as mudanças que ocorreram após a participação do PAIF. Com as análises 
foi possível obter os resultados desejados.A inserção e com a participação frequente 
adquiriram conhecimento sobre seus direitos, e orientações sobre pontos que estão 
fragilizados na família, alcançaram maior proporção elevando o nível de 
conhecimento sobre do que é de direito e quais as formas de dispor dos mesmos, 
pois não tinham compreensão sobre, e nem conhecimento anteriormente a inserção 
no grupo. Uma vez conquistada à emancipação, não precisamente na sociedade, 
mas de si próprio, pois uma vez que façam atividades diferenciadas do cotidiano e 
adquirindo informações que façam a diferença dentro da família, se tornam 
emancipados da ignorância de não saber seus direitos enquanto cidadãos, 
agregando formas de socializarem entre a sociedade adquirindo a autonomia. 
 

Palavras-chave: Família, PAIF e Emancipação. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa, busca mostrar os diversos tipos de 

realidades que trouxeram às famílias a participarem do grupo PAIF, tendo a 

compreensão que as famílias são perfis de vulnerabilidade social, e algumas 

famílias são participantes do programa Bolsa Família e outros benefícios que 

competem ao perfil do usuário do serviço assistencial. 

Achou-se oportuno o desenvolvimento do projeto de pesquisa pormeiode 

entrevistas seguidas de questionárioscom perguntas abertas e fechadas, por meio 

de 15 famílias  do grupo PAIF que foram ( quinze) voluntários, cujo objetivo é saber 

se o programa PAIF consegue emancipar as famílias atendidas, através de 

atendimentos individuais, palestras  encaminhamentos e atividades desenvolvidas 

no grupo. 

O vigente trabalhoconta com análise de dados para os resultados 

obtidosnas entrevistas com os participantes do grupo. Ao final da coleta de dados, 

será feita a tabulação desses dados, consequentemente os mesmos serão atingidos 

com o objetivo proposto pelo projeto de pesquisa. 

 O ser humano comoum ser social tem necessidade de viver 

coletivamente, pois depende de outro ser para sua sobrevivência sendoa gênese1 da 

célula mãe de qualquer sociedade, a família. 

Por meio de pesquisas realizadas, busca-se saber comono período 

primitivo se desenvolveuacomposiçãofamiliar 2 . Observou-seque a mesma é a 

formação mais antiga do grupo social civil eque quando se falava em família a ideia 

era voltada totalmente para a mulher, ou seja, que apenas a figura feminina era 

quem compunhaa família, e essa visão perdurou até certo tempo. Conforme as 

famílias foram evoluindo, a base familiarfoi adquirindo uma transformação dando 

lugar tanto a mulher quanto ao homeme juntamente os filhos o título de família. 

                                                        
1Gênese é um processo genético, ou seja, origem, nascimento (www.dicionarioinformal.com.br dia 17 
de junho de 2015). 
2 Composição Familiar, ou seja, a família como instituição socializadora de seus membros é o espaço 
de proteção e cuidado onde as pessoas se unem pelo afeto ou por laços de parentesco, 
independente do arranjo familiar em que se organize. Para fins do artigo entende-se família 
“enquanto um processo de articulação de diferentes trajetórias de vida, que possuem um caminhar 
conjunto e a vivência de relações íntimas, um processo que se constrói a partir de várias relações, 
como classe, gênero, etnia e idade” (FREITAS, 2002 pg.8. http://www.efdeportes.com dia 17 de junho 
de 2015). 
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Portanto, as transformações que ocorreramalém do homem passar a 

executar seu papel enquantoesposo os filhos daquela época não tinham direito ao 

ensino e a educação, sendo estes,apenas o que os pais sabiam e repassavam aos 

filhos.Sobre a higienização não se falava muito nisso, pois,não havia preocupação 

com essa questão, e assim as crianças se desenvolviam com os mesmos 

costumes,repassando para seus filhos o que lhe fora ensinado e ainda o quefoi 

desenvolvido com a sua própria sobrevivência durante o tempo em que foi 

crescendo até a fase adulta. 

De acordo com Kreuz (2012), a partir do século XVI, quando acontecia o 

casamentopassava-sea ser legisladoo Direito Canônico3. A sociedade tinha uma 

visão que crianças eram como os adultos e que poderiam casar-se e constituir 

família. 

No final da idade média entre osséculos XV e XVI, a união entre o homem 

e a mulher era de extrema importância, o casamento era o começo de uma família, 

com objetivos de enriquecer os valoresdas famílias.Os filhos desde crianças já 

sabiam suas obrigações, se treinavam as crianças como adultos, para agregarem 

mais conhecimento, eram predestinados a outros lares para servirem mesas e 

fazerem os serviços que lhe era ordenado.As famílias tinham posse sobre a criança, 

e com isso o propósito era aprender os costumes de outros lares, Ariés1973. 

Por meio de estudos especificadospelo autor Engels (1984), o grupo 

familiar primitivamente era composto pelo pai, mãe e filhos, e ao passar dos séculos 

a família começou a ter seu valore aceitocomo uma instituição indispensável e 

valorosaa formação de um grupo social e importante para a sociedade civil.Portanto, 

as variações de grupos familiares foram se multiplicando ao passar do tempo e 

juntamente com eles os costumes foram se modificando, pois cada casta tinha seus 

valores e características.Isso fazia com que se diferenciassem dos demais, e assim 

a referência familiar vai se personificando no decorrer dos séculos, pois a junção de 

famílias que tem poucos ou muitos filhossofre o conjunto de mudanças ao passar do 

tempo. 

Por fim, a infância para a sociedade era de um período curto onde não se 

tinha a percepção de quando a criança se tornavaadolescente, ou adulta haja vista, 
                                                        
3 Direito Canônico tem um especial significado quando se refere a igreja católica Romana, 
acompanhado de diversos elementos acompanhados a igreja, o código de direito canônico é um 
conjunto de normas (cânones) que orienta a disciplina eclesiástica define a hierarquia administrativa 
de direitos e deveres dos fieis católicos (www.significados.com.br dia 17 de  junho de 2015). 
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exercerem funções em outras famílias ou trabalhos externos, principalmente quando 

a sociedade estava em crise precisando de mão de obra, era mais que preciso a 

ajuda das crianças nesse período, e isso acabava se tornando rotineiro para aas 

mesmas, pois passavam meses em função do trabalho e quando se davam conta 

ainfância já havia passadona socialização com os adultos. Apartir do século XVII a 

sociedade começou ater um olhar diferenciado com as crianças percebendo a perda 

da infância entorno do trabalho e da condição de amadurecer antes do tempo, 

Demeterco(2004). 

Tendo em vista queséculos mais tarde, no século XXjá se tinha uma 

realidade e visão totalmente modificada da qual era no século passado,as crianças 

ganharam um olhar diferenciado, mais valoroso e passaramser mais consideradas 

na sua totalidade adquirindo direitos,enquanto criança evivendo cada uma de suas 

fases. 

Segundo Kreuz (2012), o catolicismo 4 , influenciou por algum 

tempo,fazendo com quea sociedade criasse um conceito deque o casamentodeveria 

ser formalizado pela igrejae que esse seguimento se estendesse enquanto a 

linhagem de sua família existisse.Visto que os tempos foram se aperfeiçoando, a 

igreja observou que teria que adquirir novas formas de grupos familiares e 

costumes, pois as famílias já não eram mais as mesmas então foram se moldando 

conforme o desenvolvimento da sociedade e matrimônios. 

Conforme as famílias foram evoluindo diante da sociedade 

consequentemente, houve o crescimento e desenvolvimentos do mercado de 

trabalho, por sua vez famílias foram perdendo seus empregos, pois a evolução 

trouxe consigo exigências.Através disso as famílias que possuíam pouca bagagem 

de estudos, se tornaram perfis de vulnerabilidade social, assim fazendo parte dos 

bolsões de pobreza até nos dias de hoje. 

  

                                                        
4Catolicismo é uma das mais expressivas vertentes do cristianismo e, ainda hoje, congrega a maior 
comunidade de cristãos existente no planeta. Segundo algumas estatísticas recentes, cerca de um 
bilhão de pessoas professam ser adeptas ao catolicismo, que tem o Brasil e o México como os 
principais redutos de convertidos. De fato, as origens do catolicismo estão ligadas aos primeiros 
passos dados na história do cristianismo. Em sua organização, o catolicismo é marcado por uma 
rígida estrutura hierárquica que se sustenta nas seguintes instituições: as paróquias, as dioceses e as 
arquidioceses. Todas essas três instituições são submetidas à direção e ensinamentos provenientes 
do Vaticano, órgão central da Igreja Católica comandado por um pontífice máximo chamado de Papa. 
Abaixo de sua autoridade estão subordinados os cardeais, arcebispos, bispos, padres e todo o 
restante da comunidade cristã espalhada pelo mundo (http://www.brasilescola.com dia 17 de junho de 
2015). 
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1- CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA 

 

A primeira instituição criada e ordenada por Deus, antes daentrada do 

pecado na raça humana é a família. De acordo com o Livro de Genesis,Deus já se 

preocupava com a humanidade e disse: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-

ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso deixa o homem pai e mãe e se unirá 

a sua mulher e os doisserão uma só carne. (Almeida, 1999, Gn. 2:18 e 24 p. 5). 

Com essa afirmação é possível compreender o início de uma estrutura familiar, e 

ainda, a importância de cada um enquanto ser humano de estar inserido em uma 

família, mais do que isso, é necessário que cada membro da família se sinta parte 

dela, seja ela, de origem ou adotiva. 

Sendo assim, o sentido da palavra “família” vai além de uma definição 

plausível de ser encontrada nos dicionários. Para Prado (1985, p.51), a palavra 

família tem origem no latim Famulus que significa: “conjunto de servos e 

dependentes de um chefe ou senhor”. Há também outradefinição que pode ser 

apontada aqui como, a família é um, “[...] conjunto de pai, mãe e filhos; pessoas do 

mesmo sangue, descendência, linhagem”, (BUENO, 1996, p.287). 

Por muitos séculos, a referência de família a qual era reconhecida era 

aquela formada por pai, mãe e filhos. Obviamente existiam outros exemplos de 

grupos familiares, mas com o passar dos séculos foram deixados para trás e acabou 

se perdendo históricos de diferentes tipos de famílias.  

Kreuz (2012) pondera sobre a composição da família antiga que era feita: 

 

[...] pelo pai, pela mãe, pelos filhos e escravos, e se mantinha unida 
em razão do culto doméstico. O pai era a autoridade. Acima dele, 
somente a religião. A mulher participava dos cultos domésticos, mas 
tinha posição inferior do marido. A mulher nunca poderia presidir o 
culto. O homem quando morresse, tornar-se-ia uma divindade, a 
quem os filhos deveriam prestar o culto (KREUZ, 2012, p.31). 

 

Tudo pertencia ao homem e, este, tinha poder de vida e morte sobre sua 

esposa, sobre os filhos e netos. Era uma espécie de juiz, o único com direitos ase 

dispor da propriedade. Embora os filhos estivessem casados e tivessem constituído 

família, para os romanos, a autoridade sempre seria a do pai, herdeiro dos ritos 

religiosos. O pai também exercia o poder de casar sua filha, de vender o filho, de 
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adotar, de reconhecer a paternidade, de emancipar ou excluir o filho do culto 

doméstico. (KREUZ, 2012). 

O autor ainda discorre sobre alguns modelos de casamento: 

 
Quanto ao casamento, entre os séculos V e IX, na Europa Ocidental 
[...] era possível identificar três modelos de casamentos, [...] 
primeiramente o modelo romano, despido de formalidades, 
consensual, não se exigindo coabitação e o divorcio existia na forma 
de repudio do marido em relação àmulher.O modelo germânico, 
assim como os romanos,[...] podia ter ate quatro mulheres. O 
casamento podia se dar pelo rapto(quando o homem literalmente 
raptava a mulher de outro grupo familiar, sujeitando-se a vingança 
que podia ser resgatada pelo pagamento de determinado valor)ou 
pela compra, caso em que o consentimento da noiva não era 
necessário[...] por fim, o modelo cristão, a partir do qual o casamento 
passou a ser uma instituição sagrada. (KREUZ, 2012, p. 35) 

 

Desta forma, o autorafirma que o cristianismo trouxe para a família antiga 

o casamento, sendo este imprescindível. A família surgiu em torno da religião 

doméstica, e o casamento era uma espécie de contrato entre um homem e uma 

mulher. Para a mulher era necessário deixar sua família de origem bem como seus 

costumes e crenças para concentrar aos do seu marido. Uma época em que o único 

propósito do casamento era de gerar descendentes, não se realizava por amor, 

mesmo que houvesse algum sentimento. Caso a mulher não viesse agerar filhos, o 

homem não tinha a obrigatoriedade de permanecer com a esposa. Vale salientar 

que para a época, se um homem morresse sem deixar descendentes para prestar o 

culto fúnebre, tal situação era avaliada como uma desgraça, o fim da religião. 

Para a mulher que não gerasse o próprio filho, foi desenvolvido unidades 

de adoção a fim de que elas pudessem adotar as crianças e assim fazer parte de 

uma família. As crianças ficavam em casa onde as mães de leite as ajudavam até a 

idade de assumirem responsabilidades, ou seja, ficarem adultos e tornarem-se 

independentes, sendo que durante essa estadia a mãe recebia ajuda das unidades, 

como roupas, alimentos e dinheiro.Quando se tornavam adultos, as mães não 

tinham mais o direito de receber esse auxílio. 

Na composição familiar antiga, as mulheres,fossemelas, esposas, irmãs 

ou filhas nãoeram possuidoras de dotes, pois não havia afeto ou qualquer tipo de 

sentimentos com famílias Gregas ou Romanas.Tinha-se pouca importância, pois a 

geração, assim os tornouo ter era mais importante, isso em especial na visão dos 
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homens ou famílias já compostas. Ogrande foco das famílias Romanas era atrair 

esposas ou maridos para filhos e filhas, afinal, os bens e os legados, da famílianão 

poderiam se perder ou tomar outras direções, uma vez que os antepassados as 

tornaram uma tradição. 

 
O arcabouço da família não era tampouco o afeto natural, visto que 
os direitos gregos e romanos não tornavam na menor conta esse 
sentimento. Poderia ele existir no intimo dos corações, mas para o 
direito não representava nada. O pai podia amar sua filha, mas não 
lhe podia legar os seus bens. As leis da sucessão, isto é, aquelas 
que entre todas traduzem com mais fidelidade as idéias que os 
homens tinham acerca da família, estão em flagrante contradição, 
tanto com a ordem de nascimento como com o afeto natural. Os 
historiadores do direito romano,observando com acerto que nem o 
nascimento nem o afeto foram alicerces da família romana,julgaram 
que tal fundamento deveriaresidir no poder paterno ou no marido. 
Fazem desse poder uma espécie de instituição primordial, mas não 
explicam como se constituiu, a não ser pela superioridade da força 
do marido sobre a mulher e do pai sobre os filhos. Ora seria erro 
grave atribuir à força a origem do direito. O que unia aosmembros da 
família antiga era algo mais poderoso que o nascimento, o 
sentimento ou a força física: é esse o poder de encontrar na religião 
do lar e dos antepassados. A religião fez com que a família formasse 
um só corpo nesta e na outra vida. A família antiga seria, pois uma 
associação religiosa, mais que associação natural. Também veremos 
como a mulher só era de fato levada em contaquando a cerimônia 
sagrada do casamento a tiver iniciada no culto; que os filhos deixam 
de fazer parte da família quando renúncia ao culto ou quando se 
emancipa; o filho adotado ao contrario, se torna verdadeiro filho para 
a família quando embora não tenha laços de sangue, passa a ter na 
comunhão do culto algo melhor que isso; o legatário que se recusar a 
adotar o culto dessa família não fará jus a sucessão; enfim, como o 
parentesco e o direito a herança são regulamentado não pelo 
nascimento, mas de acordo com os direitos de participação no culto 
conforme estabeleceu a religião (CLARET, 2007, [s.p]). 
 

Tendo o entendimento que famílias seguem até hoje as suas religiões ou 

religiosidades devido à antiguidade, de como eram as composições familiares dentro 

da religião, quais são os tratados e direitos que cada membro seguia devido às leis e 

regras que traziam naquela época, Claret, explica que, 

 
Nessa ordem, a religião não se manifestava nos templos, mas em 
casa; cada qual possuía os seus deuses; cada deus não protegia 
mais de uma família e não era deus em mais de uma só casa. Não 
podemos racionalmente supor que uma religião com este caráter 
fosse revelar aos homens pela imaginação poderosa de um dentre 
eles, ou por uma casta de sacerdotes. Nasceu espontaneamente no 
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espírito humano, sendo seu berço a família e tendo cada família 
criado os seus deuses (CLARET, 2007, [s.p]). 
 

Entende se por esse viés que cada família trazia consigo deuses que 

eram poderosos diante dos homens e que regiam pela proteção dos mesmos, então, 

a religião propagava sobre castas sobre o ser humano que compunha as famílias. 

A religião e suas crenças traziam uma determinada forma de crer onde os 

Homens que tinham suas famílias eram os lideres delas tendo um compromisso de 

proteger e fazer com que seja bem vista pelas outras castas e a mulher sendo 

submissa ao homem e as suas ordens. 

 
E desse antigo conceito se partiu até provir como regra que o culto 
doméstico passasse sempre de varão para varão; a mulher só 
participava nesse culto porintervenção de seu pai ou do seu marido e 
depois da morte, não recebia a mesma parte que o homem no culto e 
nas cerimônias do repasto fúnebre (CLARET, 2007, [s.p]). 

 

O autor também contribui dizendo que a existência humana ainda não 

havia evoluído como sociedade, pois suas crenças e costumes, regras e leis eram 

as mesmas, ainda continuavam seguindo seus antepassados como se fossem 

divindades, os pensamentos estreitos e pequenos se faziam maiores que eles 

próprios, suas ações eram limitadas, pois os deuses que seguiam os faziam assim 

com ideias simples e pequenas sem que desenvolvessem outros ideais de vida, 

onde cada família cuidava severamente dos seus espaços suas terras com os 

mesmos pensamentos que os deuses cuidariam para que os seus dotes se 

expandissem cada vez mais e que tudo que lhe era por direito ninguém poderia 

tocar, ou seja, o que está imóvel não poderia sair dali e já mais alguém poderia 

retirar, pois os deuses se irritariam com tal gesto, a religião do lar os levou para um 

caminho de posses de egoísmo que dividir ou permitir tocar em bens ou dotes da 

família seria uma ação que mexeria com as extremidades, pois nem vender as terras 

se podia.O que perdurava era quanto mais se tem, mais riquezas terão, e suas 

famílias não correriam riscos de ficarem sem moradia, e ainda que existisse algum 

membro da família com terras e nelas vivendo com os familiares acreditava- se 

queos seus antepassados nela também compartilhavam das terras pois era passado 

de geraçãoà geração para filhos netos bisnetos todos os bens que a família 

possuía.Tendo, inclusive, a visão de que quem decidia isso eram os mortos e os 
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deuses,suas divindades, os antepassados que não permitiam que a família fizesse 

qualquer tipo de venda, ou que se separasse das terras, pois acreditava-seque ali as 

divindades e a pessoa que morreu da família se tornavam um ser só. 

Segundo Engels (1984) o modelo de família começou reduzindo o grupo 

familiar, tendo como resultados pequenos clãs entre homens e mulheres, ou seja, 

pequenos grupos familiares da mesma origem sanguínea, que por sua vez, ainda 

nesse segundo modelo familiar,cabendo a mulher ainda submeter-se ao 

homem.Nesse período as famílias eram formadas por grupos e sua nomenclatura 

era a gens. 

Na antiguidade a gens partiam do direito materno onde a mulher que 

educava e criava os seus filhos tento em vista a boa educação que a família 

ministrava, cada grupo gens possuíam suas regras e direitos, pois são grupos 

familiares que detinham seus tipos sanguíneos iguais, uma dessas regras era que a 

mulher após ficar viúva e tivesse a intenção de ter outro esposo ela teria que dividir 

seu patrimônio sua herança com o atual marido, o objetivo era acumular riquezas, 

para quea família do mesmo gens tenha cada vez mais prosperidade unindo as 

heranças sempre no mesmo grupo, não fugindo do ciclo, visando que era quase que 

proibido casar com pessoas de outro clã familiar, haja vista, as riquezas serem 

divididas com outras famílias então a margem de legados e heranças se 

enfraqueciam por que a divisão foi para outro grupo de gens (ENGELS, 1984). 

Os direitos que os filhos teriam quando os pais falecessem era de terem 

seus legados e a herança, onde as filhas mulheres eram descartadas dos legados 

deixados pela família, a herança era designada apenas aos filhos homens, poisse 

seguia uma linhagem, ou seja, uma ordem. 

 
 O direito da herança recíproco entre gentílicos a propriedade 
permanecia na gens. Dada a vigência do direito paterno, na gens 
romana da mesma forma que na grega, os descendentes por 
linhagem feminina eram excluídos da herança. Segundo a Lei das 
Doze Tabuas os mais antigos monumentos conhecidos do direito 
romano em primeiro lugar herdavam os filhos, como herdeiros diretos 
que eram; não havendo filhos, herdavam os agnados (parentes por 
linha masculina); e, na falta destes, os demais membros da gens 
(ENGELS, 1886, p.169 e 171). 
 

Entende-se que desta forma, conforme explanado pelo autor 

desenvolveu-se a concorrência de ter e poder sobre as famílias, onde cada clã se 
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via da potência de adquirir bens materiais, ter maior vantagem sobre as outras 

pessoas grupos de gens diferentes dos seus. A consequência dessa práticaé a 

perda do afeto entre as famílias e a sociedade civil, na qual o homem perdeu o 

amor, o apego, a dedicação e o prazer pelo sexo, tendo um olhar voltado 

àquelasfamílias que poderiam unir legados juntamente com a sua 

herança,expandindo ainda mais as riquezas da gens.Atualmente casos desta 

natureza, são raros, mas ainda existem dentro de determinadas famílias. 

 

1.1CARACTERISTICA DAFAMÍLIA NA ANTIGUIDADE 

 

De acordo com Engels (1984) os grupos eram divididos, alguns se 

refugiavam em árvores muitas vezes para sua proteção, pois haviamuitos animais 

perigosos que os ameaçavam, então, os lugaresmais altosse escondidoseram os 

mais seguros paraeles. Conservavam-se nas florestas mesmo tento ameaças 

selvagens, pois ali encontravam alimentos para sua sobrevivência como, raízes, 

folhas e frutos para se alimentarem. 

No entendimento deEngels (1984) a família passou por três fases 

importantes. 

 
[...] estado selvagem, época caracterizada pela apropriação de 
produtos prontos para o consumo, descoberta do fogo, 
invenção do arco e da flecha. A segunda grande fase e a da 
barbárie, quando o homem começa a domesticar animais e a 
cultivar alguns produtos agrícolas. Por fim, a civilização, 
quando o homem já industrializa produtos para o seu consumo 
e surgem as artes (ENGELS, 1984 [s.p]). 
 

 O autor menciona que a história da humanidade sobreveio em três 

épocas distintas: o estado selvagem; o estado da barbárie e finalmente à civilização. 

No que se refere ao estado selvagem, foi uma fase de transição da fase primitiva ao 

descobrimento do fogo, à invenção das primeiras armas, como o arco e a flecha 

para a caça de animais. Nesta fase ohomem consome da natureza alimentos 

prontos, vivendo em grandes grupos e tinham relações sexuais uns com os outros. 

Durante o estado da barbárie aparece à cerâmica, os homens domesticam animais, 

cultivam plantações para o seu consumo.Neste estado, às relações dos homens se 
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dividem em par, surge apoliandria5. Com a chegada da civilização, na concepção 

tradicional de família há a monogamia6. 

Conforme afirma Engels (1984) várias regiõestiveram mudanças, entre 

elas as regiões leste, oeste e noroeste as quais foram se adaptando a outros tipos 

de serviços e lidando com a domesticação7 dos animais e plantas. No oeste foi um 

tanto dificultoso aceitar até os europeus conquistarem a região, os serviços que 

eram desenvolvidospor eles eram a cultivação de plantas etijolos que eram “secos 

pelo sol” e usavam  pedras para as construções que eram precisas no momento. 

 
O continente oriental o chamado mundo antigo, possuía quase todos 
os animais passiveis de domesticação e todos os cereais próprios 
para o cultivo, exceto um. O continente ocidental, a America, só tinha 
um mamífero domesticável a Ihama e, mesmo assim, apenas numa 
parte do sul; e ainda, de todos os cereais cultiváveis só tinha um 
porem o melhor, o milho. Em virtude dessas condições naturais 
diferentes, a partir desse momento a população de cada hemisfério 
segue seu caminho particular e os marcos distintivos nas linhas de 
fronteiras entre as varias fases são diferentes em cada um dos dois 
casos (ENGELS, 1984, p. 34). 
 

E a evolução foi se agregando aos países e as domesticações dos 

animais foram se expandindo, a vista que os arados de bois facilitavam a vida dos 

homens, em razão de que não teria serviços braçaise não exigiria tanta força para o 

trabalho no campo já que os animais fariam o serviço mais árduo. 

 
1.2DA FAMÍLIA MEDIEVAL À FAMÍLIA MODERNA 
 

A família medieval se define através do referente modelo patriarcal8, com 

a superioridade dos membros familiares sendo eles o pai ou avô, tendo em vista que 

ambos teriam mais potência na sua autoridade para com a sociedade.  
Segundo Kreuz (2012) na idade média, as mulheres que já compunham 

uma família estavam submissas ao seu marido, bem como seus filhos. O homem 

                                                        
5 “Estado de uma mulher com vários maridos” (BUENO, 1996, p.513). 
6 “Estado de monógamo, de quem tem uma única esposa. [Antô.: poligamia.]” (BUENO, 1996, p.439). 
7  Domesticação é ato, processo ou efeito de domesticar ou domesticar-se; dominação, sujeição 
(http://www.infoescola.com/ dia 17 de junho de 2015). 
8Modelo patriarcal, como o próprio nome indica, caracteriza-se por ter como figura central o patriarca, 
ou seja, o “pai”, que é simultaneamente chefe do clã (dos parentes com laços de sangue) e 
administrador de toda a extensão econômica e de toda influência social que a família exerce 
(http://www.brasilescola.com dia 17 de junho de 2015). 
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detinha o artifício de punição e a infidelidade da sua esposaera penalizada  com a 

morte. 

Na Idade Medievalos filhos queeram,ou não,nascidos de casamentos 

oficiaisteriam os direitos formaisassegurados pela família de origem.Tudo porqueos 

filhos cujos laços sanguíneos não eram da mesma família, não erampossuidores dos 

mesmosdireitos que os demais filhos, então se voltaram os olhares para casamentos 

que eramválidos, pois osnascidos destes partilhariam dos bens que a família 

deixaria a eles.  

 
A idéia essencial dos historiadores do direito e da sociedade é de 
que os laços de sangue não constituíam um único grupo, e sim dois, 
distintos embora concêntricos: a família ou mesmie, que pode ser 
comparada à nossa família conjugal moderna, e a linhagem, que 
estendia sua solidariedade a todos os descendentes de um mesmo 
ancestral. Em sua opinião, haveria, mais do que uma distinção, uma 
oposição entre a família e a linhagem: os progressos de uma 
provocariam um enfraquecimento da outra, ao menos entre a 
nobreza. A família ou a mesmie, embora não se estendesse a toda 
linhagem, compreendia, entre os membros que residiam juntos, 
vários elementos, e, às vezes, vários casais, que viviam numa 
propriedade que eles se haviam recusado a dividir, segundo um tipo 
de posse chamado frereche ou fraternitas. A frereche agrupava em 
torno dos pais os filhos que não tinham bens próprios, os sobrinhos 
ou os primos solteiros. Essa tendência à indivisão da família, que, 
aliás, não durava além de duas gerações, deu origem às teorias 
tradicionalistas do século XIX sobre a grande família patriarcal 
(Philippe ARIÈS, 2006, p. 143). 
 

Na idade média “A família era uma realidade moral e social, mais do que 

sentimental” (ARIÉS, 1981, p.158). O anseio de família que havia, era unido 

somente aos laços consanguíneos. Uma família, formada por indivíduos ligados ao 

mesmo ancestral. 

Desta forma, ogrupo familiar,era formadoessencialmente por pais e filhos 

que na antiga linhagem, os grupos de famílias eram menores e na idade média foi 

ganhando a expansão dessas famílias. Com o passar do tempo, os filhos foram 

ganhandoseus direitos e com isso formando sua própria família, conquistando,sua 

emancipação e uma nova família.  

O autor contribui falandosobre a família da idade média para a moderna: 

 
Entre o fim da Idade Média e os séculos XVI e XVII, a criança havia 
conquistado um lugar junto de seus pais, lugar este a que não 
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poderia ter aspirado no tempo em que o costume mandava que fosse 
confiada a estranhos. Essa volta das crianças ao lar foi um grande 
acontecimento: ela deu à família do século XVII sua principal 
característica, que a distinguiu das famílias medievais. A criança 
tornou-se um elemento indispensável da vida quotidiana, e os 
adultos passaram a se preocupar com sua educação, carreira e 
futuro. Ela não ainda o pivô de todo o sistema, mas tornava-se uma 
personagem muito mais consistente. Essa família do século XVII, 
entretanto, não era a família moderna: distinguia-se desta pela 
enorme massa de sociabilidade que conservava. Onde ela existia, ou 
seja, nas grandes casas, ela era um centro de relações sociais, a 
capital de uma pequena cidade complexa e hierarquizada, 
comandada pelo chefe de família.A família moderna, ao contrário, 
separava-se do mundo e opõe à sociedade o grupo solidário dos pais 
e filhos. Toda a energia do grupo é consumida na promoção das 
crianças, cada uma em particular, e sem nenhuma ambição coletiva: 
as crianças, mais do que a família (ARIÉS, 1981, p.189). 

 

É nos séculos XVI e XVII, que acriança conquista seu espaço dentro da 

família. Nesse período havia certa preocupação dos pais em relação aos filhos no 

que se refere à educação dos mesmos.Já não mais as chefiavam para outras 

famílias como aprendizes, e sim ascolocavam em escolas. Estas famílias 

geralmenteviviam em casas grandes, onde a intimidade era exposta para os demais. 

Porém,na família moderna, pais e filhos, estavam mais distantes da sociedade, 

conservavam mais suas intimidades. Para o mesmo autor, essas famílias tinham 

uma organização fechada onde seus membros passam a conviver juntos, os 

membros se unem pelo sentimento, gênero de vida e costume, (ARIÉS, 1981). 

 

1.3 FORMAÇÃO DA FAMÍLIA BRASILEIRA 
 

Quando os portugueses chegaramao Brasil tinhamo propósitode 

aumentar suas famílias, ou seja, vieram em busca de novas terras, mas também, 

somar membros familiares no local, tendo com isso mais posses. 

A formação da sociedade brasileira foi surgindo com os portugueses que 

chegavam ao Brasil, casados, outros solteiros,porém, acabavamunindo-se com 

caboclas, ou ainda com as mulheres de Portugal que eram trazidas para o Brasil. 

Importante destacar que,  

 
[...]‘o primeiro português que veio para o Brasil, já casado, com o fim 
de povoar a nova terra, em 1538, foi João Gonçalves’. Os demais 
que vieram, na sua maioria, nobres e que pouco tempo 
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permaneceram por aqui. Os primeiros povoadores que vieram para o 
Brasil vieram sem mulheres, razão pela qual se uniram as índias, o 
que deixava os primeiros religiosos contrariados, entre eles o padre 
Manuel da Nobrega, que reclamava a Lisboa pela falta de mulheres, 
pedindo que mandassem, ainda que fossem meretrizes ou órfãs, pois 
era preferível que os portugueses se casassem com elas do que com 
as índias (KREUZ, 2012, p.37-38). 
 

KREUZ (2012) menciona que, devidoà falta de mulheres brancas, e 

sendo a igreja contrariada na união dos portugueses que aqui chegavam com as 

índias de forma a não realizar o casamento conforme preconizava a igreja, Portugal 

adotou a medida de catequizar as índias e batizá-las para que assim pudessem se 

casar com os portugueses. 

 
A grande preocupação do período era a povoação da Nova Terra e 
para isso era necessário que novos casais viessem morar e se 
estabelecer na Colônia. Além da produção agrícola, os casamentos 
também eram incentivados. Se para a igreja o casamento era um mal 
menor, já que o celibato era algo maior, em termos de santificação, e 
o casamento só era aconselhável para aqueles que não pudessem 
viver castos, para a Coroa Portuguesa, as uniões matrimoniais 
deveriam ser estimuladas na Nova Terra, já que era necessário 
povoá-la. Por esta razão, a Coroa impunha resistências para a 
criação de mosteiros e conventos (KREUZ, 2012, p. 30.) 

 

No entendimento de Kreuz (2012) a tribo indígena não tinha 

conhecimento do que era na realidade o casamento,haja vista não ser esta uma 

prática dentro da cultura indígena. Sendo assim, pessoas responsáveis pelas igrejas 

tomaram a decisão de ensinar os índiospara que tivessem conhecimento de como 

eraa religião, para então formar famílias com o casamento sagrado, ou seja, 

casamento religioso na igreja. 

 
A Igreja exerceu importante função, em favor do casamento, das 
chamadas uniões legítima. O clero não tinha só funções religiosas, 
mas também controlava as uniões consideradas ilegítimas, 
condenando, colocando a mulher adúltera na rua, promovendo 
excomunhões etc. Contribuía, ainda, para as uniões livres, a 
burocracia exigida pela Igreja, custas elevadas para os casamentos, 
constantes mudanças de domicílio, falta de padres, de modo que os 
casamentos oficiais tornavam-se muito difíceis (Kreuz, 2012, p. 32). 

 

A igreja católica teve seu papel fundamental em legitimar casamentos, 

contribuindo inclusive em ajudar aqueles que não tinham sua uniãoconsagrada 
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porum padre, a legalizar, promovendo com isso a formação de novas famílias, sendo 

composta por um homem e uma mulher, onde o modelo patriarcal ganha sua origem 

até o século XIX.  Após esse período vai se moldando conforme as famílias vão 

carecendo de novos investimentos industriais. 

 

1.4 FORMAÇÃO DA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA. 
 

Com o decorrer dos anos observou-se que a sociedadeteve modificações, 

entre elas, o modelo familiar e com essas mudançasalgumasfamíliasforamperdendo 

suas tradições, sua religiosidade, pois as mesmas foram se modificando, foram 

ganhando traços diferentes, moldando-se para famílias mais modernizadas com 

perfis que estão em constantes transformações, de acordo coma evolução e 

transformação que a sociedade vai sofrendo. 

Segundo Kreuz (2012), o motivo pelo qual algumas famílias perderam sua 

essência foi à inserção no mercado de trabalho onde os familiares acabam se 

ocupando parte do diacom atividades que exigem cada vez mais dedicação, e, 

consequentemente a família vai ficando em segundo plano.Esta mudança faz com 

que vá se rompendo a união, as tradições,e principalmenteos atos religiosos em 

família. 

Com isso, o modelo patriarcal já não faz mais sentido como era na 

antiguidade onde o homem era o carro chefe da família, o casamento não é mais 

consagrado como antes, o homem e a mulher não mais valorizam o afeto, carinho, 

cuidado e amor, substituindo estes atributos por outras prioridades, afinal, a 

sociedade exige urgência em se adquirir valores que são considerados essenciais a 

fim de poder pertencer a certos grupos sociais e o valor à família vai se perdendo. 

O modelo ideal de família o qual é imposto pela sociedade, é a 

famílianuclear burguesa. 

Guimarães relata que, 

 
Esse modelo de família, mais conhecida como família nuclear 
burguesa, ou família conjugal moderna, tem se caracterizado, 
principalmente, pela composição mãe, pai e filhos, coexistindo por 
meio de laços de aliança e de consanguinidade (CALDERÓN; 
GUIMARÃES, 1994, p.25). 
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Modelo este que, para a cultura de hojeé passado como modelo ideal 

“pai, mãe e filhos”.  Direta, ou indiretamente a sociedade ao referir-se a família, 

pressupõe ao modelo onde ocorre o casamento de papel passado, na Igreja e 

posteriormente filhos como frutos desta união. É um modelo para a maioria das 

pessoas, faz parte do padrão cultural conforme Calderón e Guimarães (1994). 

Recentemente, mais precisamente na data de 24 de setembro de 2015, 

no Congresso Nacional em Brasília foi aprovado o chamado “Estatuto da Família”, o 

qual traz previsões sobre a “valorização e apoio à entidade familiar”, e ainda, “família 

é aquela composta pela união de um homem e uma mulher por meio de casamento 

ou união estável, ou a comunidade formada por qualquer um dos pais junto com os 

filhos”. 

Nas famílias contemporâneas é visível a quantidade de mudanças que 

ocorreram nosséculos passados para o atual, sobretudo no que se ao direito à 

mulher e ao homem em ter a liberdade de escolher com quem querem se casar ou 

viver, pois o amor e o afeto são livres, seja ele para um casal homoafetivo9 ou entre 

um homem e uma mulher. Estasescolhas não eram possíveis de acontecerna idade 

média, haja vista, serem os pais quem escolhiam, os filhos eram predestinados a 

uma pessoa que não conheciam e se quer tinham contanto.Então, se casavam por 

dinheiro e viviam  uma vida sem amor e ternura. 

Kreuz (2012), afirma que as famílias não carregam mais aquele ranço de 

antigamente de que filho tem que ser apenas dos mesmos pais. Hoje, a base da 

sociedade continua sendo a família, seja ela composta por laços sanguíneos ou 

famílias adotivas. 

Os autores, Calderón e Guimarães, (1994), discorrem sobre esses novos 

modelos de família que aos poucos vão surgindo: 

 

 Famílias com base em uniões livres, sem o casamento civil e religioso; 
 Famílias monoparentais com chefia feminina, decorrentes de diversas 

situações; 
 Divórcio, separação e/ou abandono do componente masculino; 
 Mães/adolescentes solteiras que assumem seus filhos; 

                                                        
9Casal Homoafetivo é o adjetivo que qualifica uma pessoa que gosta e sente atração porpessoas do 
mesmo sexo. O termo homoafetivo foi criado para diminuir a conotação pejorativa que se dava aos 
relacionamentos homossexuais, e tornou-se uma expressão jurídica para tratar do direito relacionado 
a união de casais do mesmo sexo (http://www.significados.com.br 17 de junho de 2015). 
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 Mulheres que decidem ter filhos, dentro do que é conhecido como 
a“produção independente”, ou seja, sem o casamento e o convívio com 
o pai da criança; 

 Famílias formadas por casais homossexuais, entre os quais há os que, 
além de morarem juntos, assumem os cuidados e/ou guarda de um filho 
de relacionamento anterior, sobrinho/parente ou uma criança em estado 
de abandono. 

 Famílias formadas por pessoas convivendo no mesmo espaço,sem 
vínculos de aliança ou consangüinidade, mas com ligações afetivas de 
mútua dependência e responsabilidade (CALDERÓN; GUIMARÃES, 
1994, p.27). 

 

Desta forma é possível ver as grandes mudanças que ocorreram e os 

novos arranjos familiares expostosna sociedade civil contemporânea, afinal família 

contemporânea não é somente aquela família nuclear “pai, mãe e filhos” ou laços 

consanguíneos. Uma família hoje é, também, aquela que vive no mesmo teto, e que 

proporciona algum laço afetivo. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 em seu inciso3° “[...] é 

reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar [...]” e 

no inciso 4° “Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes” (BRASIL, 2010, p.60). Uma família 

monoparental, ou seja, pelo pai e seus filhos ou pela mãe e seus filhos, também é 

considerada uma entidade familiar. 

 
A Nova Ordem Jurídica, em especial, a partir da Constituição Federal 
de 1988, embora recepcionando e conferindo especial proteção à 
instituição do casamento, deixou este de ser a forma única de 
constituição da família. A Constituição confere status de família à 
“união estável entre o homem e a mulher, bem como à comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes” (art. 226, §§ 3º 
e 4º). Mais do que isso, a Constituição Federal reconheceu, também, 
outros modelos familiares, atípicos, com vistas à proteção jurídica 
dos sujeitos que as integram e nela desenvolvem suas 
personalidades (KREUZ, 2012, [s.p]). 

 

As composições familiares diferentemente da tradicionalaos poucos 

conquistam seu espaço tornando-se “livres” para escolher e compor a sua própria 

família, dentre essas famílias modernas importa referenciar algumas 

como,famílianuclear 10 , Família Matrimonial 11 ,Família Concubinária 12 ,Família 

                                                        
10Família nucelar é composta pó Pai mãe e filhos. 
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Convencional 13 ,Família Pluriparental 14 , Família Eudemonista 15 , Família 

Homoafetiva16, Família Paralela17, Família Unipessoal18.  

Com todas essas alterações na composição familiar surgem também 

novas necessidades familiares,conduzindo a ampliação nas políticas públicas 

através de ações que têm por finalidade suprir e atender essas novas demandas, 

oportunizando as famílias da contemporaneidade os direitos e deveres inerentes a 

qualquer cidadão. 

  

                                                                                                                                                                             
11Família Matrimonial são famílias clássicas, nascidas do casamento, (http://marcoevangelista.blog.br 
dia 18 de junho de 2015). 
12  Família Concubina é a família decorrente da convivência de pessoas que tem comunhão de vida 
sem casamento, e não casam porque não podem (às vezes até querem), por haver 
algum impedimento (um deles é casado, por exemplo), é chamada de “Família Concubinária”, por 
nascer a partir de um concubinato (http://marcoevangelista.blog.br/ 18 de junho de 2015). 
13 Família Convencional Caso haja comunhão de vida sem casamento, e não se casam porque não 
querem, embora possam casar, haverá a “Família Convivencial”,  decorrente da união estável 
(http://marcoevangelista.blog.br dia 18 de junho de 2015). 
14 Família Pluripatental, também chamada de Família Mosaica é formada pela separação de famílias 
anteriores que formam outros grupos familiares. Assim, imagine que um casal, ambos com “kits” 
(filhos de uniões anteriores) convolam nova união, tendo novos filhos, surge a situação, quanto aos 
filhos de “os meus, os seus e os nossos”: todos serão tratados igualmente como filhos, os filhos 
tratarão aos dois como pais, embora haja ao menos três famílias geradoras daquela nova família 
(http://marcoevangelista.blog.brdia 18 de junho de 2015). 
15Família Eudemonista, em outras palavras, a família eudemonista é um conceito moderno que se 
refere à família que busca a realização plena de seus membros, caracterizando-se pela comunhão de 
afeto recíproco, a consideração e o respeito mútuos entre os membros que a compõe, independente 
do vínculo biológico (http://lfg.jusbrasil.com.br/ dia 18 de junho de 2015). 
16Família Homoafetiva é o adjetivo que qualifica uma pessoa que gosta e sente atração por pessoas 
do mesmo sexo. O termo homoafetivo foi criado para diminuir a conotação pejorativa que se dava aos 
relacionamentos homossexuais, e tornou-se umaexpressãojurídica para tratar do direito relacionado a 
união de casais do mesmo sexo.O relacionamento homoafetivo não é configurado como união 
estável, como definiu o Superior Tribunal de Justiça, não existe uma legislação própria para a união 
entre pessoas do mesmo sexo, gerando assim direitos e obrigações como o direito a alimentos e à 
sucessões, como os casais heterossexuais.O relacionamento homoafetivo já possui direito a um dos 
principais direitos sociais, a pensão em caso de morte do companheiro (a), bem como o direito ao 
auxilio reclusão, ambos podendo ser obtidos junto ao Instituto Nacional de Seguro Social 
(http://www.significados.com.br/ dia 18 de junho de 2015).  
 
17 Família Paralela é a que existe simultaneamente a uma família matrimonial ou de união estável. 
Assim, imagine que o Sr. XYZ seja casado com Maria e com esta tenha uma família, mas por ter 
relacionamento extraconjugal tem filhos com uma amante, passando a visitar e até a conviver com 
essa sua nova família (http://marcoevangelista.blog.br/ dia 18 de junho de 2015). 
18Família Unipessoal se refere à pessoa que “vive sozinha”; por opção ou circunstância não tem 
companhia de outros em sua vida privada; é reconhecido para fins civis a uma família, como podendo 
gozar de proteção ao bem da família (http://marcoevangelista.blog.br 18 de junho de 2015). 
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02 - BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

 

Cascavel iniciou seu delineamento em 28 de março de 1928 quando as 

terras foram arrendadas para o colono Antônio Jose Elias. Com essas terras 

abriram-se trilhas para os ervateiros que tinham como objetivo desenvolver suas 

terras, e isso acabou chamando a atenção de empreendedores de lugares diferentes 

com ideais e com intenção de promover novos investimentos. Na década de 1930 

com o fim da produção de ervas, iniciou-se uma nova fase do município, que seria o 

trabalho com madeiras o qual chamou a atenção de grupos de famílias de outras 

cidades. Então houve o deslocamento desses grupos para o município de 
19cascavel. 

 Em 1934, houve a instalação do distrito policial de Cascavel e logo 

após se deu origem ao judiciário, e o distrito administrativo dos integrantes do 

município de Foz do Iguaçu. O município foi nomeado de Cascavel em 1936 por Foz 

do Iguaçu, porém, monsenhor Guilherme Maria Thiletzek decidiu intitular novamente 

Cascavel por Aparecida dos Portos, mas que acabou não tendo a aceitação do povo 

que habitava o município. 

Entretanto, no dia 20 de outubro de 1938, o nome Cascavel passou a ser 

definitivo assim como a sede de distrito administrativo, nos termos da Lei n° 7.573. 

Cascavel conquistou sua autonomia de município no dia 14 de dezembro de 1952, 

porém, sempre foi celebrada a sua comemoração no dia 14 de novembro de cada 

ano. Em 20 de dezembro de 2010 foi sancionada a lei n° 5689/2010 que decretou a 

data de 14 de novembro como data oficial de aniversário de Cascavel. 

Cascavel dispõe de um benefício que condicionou ao seu progresso que 

proporcionou a evolução em vários sentidos, inclusive o início de ruas pavimentadas 

nos bairros e novas construções. Cascavelé conhecidacomo a Capital do Oeste 

paranaense por ser foco econômico da região do município do Paraná. 
                                                        

19O termo "cascavel" origina-se de uma variação do latim clássico “caccabus”, cujo significado é 
"borbulhar d"água fervendo". Segundo a lenda, o nome surgiu de um grupo de colonos que, pernoitando 
nos arredores de um rio, descobriram um grande ninho de cobras cascavéis, denominando então o local 
como “Cascavel”. A sonoridade do guizo originou o nome da serpente: do latim “tintinnabulum”, 
literalmente “o badalar do chocalho”. Símbolo de poder e sabedoria, a serpente era cultuada na 
antigüidade.( Portal do município de cascavel em 23 de setembro de 2015). 
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2.1CARACTERISTICAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE  

CASCAVEL 

 

Cascavel se destaca como um pólo universitário totalizando 21 mil 

estudantes de nível superior, sendo referência também em empresas de estruturas 

industriais de grande porte tecnológico no município visando o aumento de 

empregos, pois o comércio está centralizado e crescendo no decorrer dos anos, 

mostrando toda sua magnitude em quanto município. 

O que potencializou e tornou Cascavel uma referência em regional, além 

de estar vinculada ao agronegócio, gerando empregos à população em indústrias de 

setores de aves que são as empresas que se destacam na localidade de Cascavel, 

ainda o município conta com o esporte e culturaque trazem grandes títulos para a 

região, visando o aprendizado e estimulando a população do município de Cascavel 

à cultura e ao esporte. 

 
Cascavel mantém espaços culturais que propiciam e estimulam 
o saber, preservando assim a cultura de sua gente. Os 
espaços Museu de Arte de Cascavel (MAC), Museu da Imagem 
e do Som (MIS), Museu Histórico de Cascavel Celso Sperança, 
Espaço Cultural Igreja do Lago e a Biblioteca Pública Sandálio 
dos Santos demonstram o poder e a sabedoria do povo 
cascavelense em edificar e realizar um futuro glorioso 
(www.cascavel.pr.gov.br/historia.php dia 28 de agosto de 
2015). 
 

Esses pontos de cultura e esportes propiciam a população a manter suas 

culturas e desenvolver habilidades para se destacarem em campeonatos externos 

trazendo grandes títulos para o município de Cascavel, visando à qualidade de vida 

e lazer da população cascavelense. 

Cascavel hoje é vista como uma metrópole em construção, devido ao 

número de habitantes que está crescendo,bem como as demais áreas que estão se 

desenvolvendo, seja a indústrias, comércio, educação, entre outros que trazem 

olhares de novos investimentos de outras cidades sobre o município. Isso tudo, faz 

de Cascavel um município futurista e que poderá transformar-se em uma metrópole.  

 No próximo capítulo será abordado o trabalho desenvolvido na 

Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 
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2.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 

CASCAVEL 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social tem como função 

administrar os Serviços e Programas que pela Política Nacional de Assistência 

Social, são de sua competência. Dentro da Política de Assistência Social está a 

Proteção Social Básica de Assistência Social, e a Proteção Social Especial de 

Média e Alta Complexidade de Assistência Social, portanto, a Secretaria faz a 

gerência dessas divisões de proteção tendo profissionais capacitados para estar à 

frente do Serviços/Programas, coordenando os planos e projetos de cada um. 

 
No município de Cascavel a Secretaria Municipal de 
Assistência Social – SEASO é o órgão gestor da Política de 
Assistência Social e tem como responsabilidade a coordenação 
e a organização do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS no âmbito local, garantindo a integralidade da proteção 
socioassistencial à população a partir da oferta de serviços de 
forma territorializada, em quantidade e qualidade, conforme 
estabelecido nas normativas legais 
(http://www.cascavel.pr.gov.br/ Porta do município de 
cascavel). Consultado em 07 de setembro de 2015. 

 

Cada um dos Serviços que pertence à Secretaria Municipal de 

Assistência Social tem sua territorialização definida, pois cada área considerada 

vulnerável e de risco social possui um Serviço para atender a população nas suas 

necessidades. Diante dessas condições foram demarcadas as áreas que seriam 

atendidas pelos serviços assistenciais. 

A gestão dessa política pública foi originada através da Lei Municipal n° 

2462/94 de 22 de agosto de 1994, a qual estabelecia à divisão de serviços 

originando duas secretarias, sendo elas, Secretaria Municipal de Saúde e a 

Secretaria Municipal de Ação Social, as quais obtiveram seu espaço adequado para 

desenvolver o trabalho de acordo com o grupo de profissionais e o público atendido. 

 
Com a criação desta Secretaria buscou-se implementar o Art. 
203 e 204 da Constituição Federal de 1988 e a Lei Federal n.º 
8.742/93 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que 
coloca a assistência social como política pública universal, 
compondo o tripé da Seguridade Social, devendo ser 
organizada sob as seguintes diretrizes:- Descentralização 
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político-administrativa, e comando único das ações em cada 
esfera de governo.- Participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis.- Primazia da 
responsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera de governo 
(http://www.cascavel.pr.gov.br/ Portal do município de 
Cascavel).Consultado em 07 de setembro de 2015 

 

Com a instituição da Secretaria, vários fatores passaram a acontecer em 

favor da população em estado de vulnerabilidade social, estabelecendo diretrizes a 

fim de se cumprir as normativas e Leis da Constituição Federal. 

Na medida em que a Secretaria Municipal de Assistência Social foi 

ganhando seu espaço, também foi desenvolvendo as características da política da 

assistência com base na Lei Municipal 2.520/95, realizando Conferências de 

Assistencial Social, bem como a criação do Conselho Municipal de Assistência 

Social - CMAS, potencializando com isso a política da Assistência com foco nos 

direitos e no bem comum da sociedade.  

 De acordo com o Portal do Município de Cascavel, a SEASO era 

fragmentada em cinco setores, sendo eles, emprego e mão de obra, Assistência 

Social, Criança e do Adolescente, Terceira idade e Pessoas com Deficiência. Na 

medida em que foi crescendo, foi mais bem estruturada e no ano de 2002 teve a 

necessidade de ter apenas dois setores, um sendo da Criança e Adolescente e outro 

Comunidade, tendo como objetivo trabalhar famílias e idosos no segundo setor que 

seria a Comunidade. 

O município de Cascavel se associou ao Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS em agosto de 2005, data em que aconteceu a autorização da nova 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Com essa união, da 

Secretaria com o SUAS, Cascavel passaria desfrutar de uma gestão plena, ou seja, 

de tudo aquilo que é direito e faz parte da Política de Assistência Social, além de 

promover estímulos de esfera nacional para o município sempre direcionado a 

Assistência. 

No ano de 2007, a SEASO se encontrava em fase de adequação ao 
SUAS, e foi criada a Lei Municipal n°4.537/2007que dispõe acerca da organização 
da Assistência Social Municipal e revoga a Lei Municipal nº 2.520/1995. 

 
Tendo em vista a necessidade de compatibilizar a gestão 
municipal com o SUAS, a Secretaria foi organizada por Áreas: 
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Área de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial. 
A partir de então, todos os Serviços e Programas 
desenvolvidos pela SEASO foram reordenados conforme os 
níveis de Proteção, seguindo as normativas 
legais(www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/ Portal do 
Município de Cascavel).Consultado em 07 de setembro de 
2015 

 

Com a adequação da Secretaria ao SUAS, houve a organização que seria 

trabalhado por áreas, sendo elas a Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial de Média e Alta Complexidade que serão descritas a seguir. 

 

2.2.1 O Serviço de Proteção Social Básica de Assistência Social 
 

 O Serviço de Proteção Social Básica tem por objetivo acolher pessoas 

que fazem parte do seu território e que se encontram em estado de vulnerabilidade 

social e risco pessoal e social. 

 
 Objetiva prevenir situações de risco por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se 
à população que vive em situação de vulnerabilidade social 
decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário 
ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, 
fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de 
pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de 
gênero ou por deficiências, dentre outras) 
(http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/programas_ac
oes Portal do Município de Cascavel).Consultado em 15 de 
setembro de 2015. 

  

A Proteção Social Básica tem como objetivo, promover o seu público 

trabalhando no fortalecimento de vínculos, se embasando na proteção do público 

atendido, tendo em vista os atendimentos centralizados nos CRAS - Centro de 

Referencia de Assistência Social. É através do CRAS que são feitos 

encaminhamentos e atendimentos individuais quando o sujeito encontra-se em 

estado de vulnerabilidade, pois, através dos CRAS que são Serviços ligados a 

Proteção Básica é possível fazer encaminhamentos para outros órgãos Públicos ou 

ONGS, quando constatado que a necessidade que o individuo apresenta pode ser 

atendida em outros programas ou Serviços os quais podem estar dentro da Proteção 

Especial, como, por exemplo, os Centros de Referência Especializados de 
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Assistência Social - CREAS, além das ONGS, uma vez que o serviço seja 

conveniente com a situação do usuário do serviço.  

 Portanto, a Proteção Básica tem a função de desenvolver os 

programas que lhe são direcionados sendo eles: 
 
Programa de Atenção Integral às Famílias;Programa de inclusão 
produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza;Centros de 
Convivência para Idosos;Serviços para crianças de 0 a 6 anos, que 
visem o fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de brincar, 
ações de socialização e de sensibilização para a defesa dos direitos 
das crianças;Serviços sócio-educativos para crianças, adolescentes 
e jovens na faixa etária de 6 a 24 anos, visando sua proteção, 
socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários;Programas de incentivo ao protagonismo juvenil e de 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;Centros de 
informação e de educação para o trabalho, voltados para jovens e 
adultos (www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/programas_acoes 
Portal do Município de Cascavel)Consultado em 15 de setembro de 
2015. 

 

Os Serviços públicos da proteção básica, desenvolvem essas atividades, 

com propósitos e objetivos de prevenção das rupturas de vínculos familiares, 

trabalhando o individuo na sua totalidade, e nas condições que o CRAS pode 

trabalhar com o sujeito, agindo de forma protetiva e proativa, acompanhando no 

decorrer dos atendimentos que for solicitado. É dessa maneira queo Serviço da 

Proteção Básica vem trabalhando  com o público que compete às suas 

especificações. 

 
2.2.2 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 
  

Quando se fala em Proteção Especial, entende-se que o foco é para 

pessoas que se encontram em situação de risco pessoal, pois é esse o público que 

é atendido por essa área da Assistência Social. A Proteção Social tem dois níveis de 

atendimento a media complexidade e a alta complexidade. A média complexidade 

trabalha com os indivíduos cujos direitos foram violados, porém os vínculos 

familiares não foram quebrados. A alta complexidade trabalha com indivíduos em 

que os vínculos familiares foram totalmente rompidos e todos os direitos do cidadão 

foram violados, ou seja, todas as formas de restabelecer qualquer tipo de 

fortalecimento de vínculos e orientações repassadas à família, não tiveram êxito, 
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assim, são encaminhados e atendidos pela alta complexidade, haja vista a família 

ter extrapolado todo e qualquer tipo de negligência. A proteção especial de alta 

complexidade faz os atendimentos que são cabíveis à família atendida,   

 
 Objetiva o atendimento 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 sócio-educativas, situação de 
rua, situação de trabalho infantil, entre outras. São serviços que 
requerem acompanhamento individual, e maior flexibilidade nas 
soluções protetivas. Da mesma forma, comportam encaminhamentos 
monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na 
atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada 
(http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/programas_acoes.P
ortal do Município de Cascavel). 
Consultado em 15 de setembro de 2015. 

 

  Com o objetivo de atender e proteger os usuários com ações para o 

bem estar e direito do cidadão que foram negligenciados de todo e qualquer sujeito 

que se encontre em risco social, a proteção social de media e alta complexidade 

trabalham sempre voltadas a fazer com que o usuário do serviço retorne a meio 

social, de uma forma que ele socialize com seus direitos respeitados, e que tenha 

sua vivência com dignidade e bem estar social, sem qualquer tipo de risco social e 

pessoal. 

Conforme a proteção especial de média e alta complexidade faz o 

atendimento desses indivíduos em risco social e pessoal, contam com outras 

unidades para atendê-los e se reportam aos atendimentos especializados, sendo 

eles, 

 
Plantão Social; Abordagem de Rua; Cuidado no Domicílio; Serviço de 
Habilitação e Reabilitação na comunidade das pessoas com 
deficiência; Medidas sócio-educativas em meio-aberto (PSC – 
Prestação de Serviços à Comunidade e LA Liberdade Assistida) 
(http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/programas_acoes 
Portal do Município de Cascavel).Consultado em 15 de setembro de 
2015. 

 

Esses atendimentos fazem parte da Assistência, pois atendem aqueles 

que são encaminhados da proteção especial de media complexidade, que 

desenvolvem trabalhos voltados para o fortalecimento de vínculos e para que os 

direitos que foram violados se reconstruam e se restabeleça novamente, a partir do 

trabalho dos profissionais que atuam nesses Serviços. 
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 Da mesma forma, encaminhamentos que são feitos da alta 

complexidade para outros serviços especializados são diferenciados, pois se trata 

de acompanhamentos específicos, focando o desenvolvimento do usuário. Os 

serviços que podem atender encaminhamentos do serviço de alta complexidade 

são; 

 
Atendimento Integral Institucional; Casa Lar; República; Casa de 
Passagem; Albergue; Família Substituta; Família Acolhedora; 
Medidas sócio-educativas restritivas e privativas de liberdade (Semi-
liberdade, Internação provisória e sentenciada);Trabalho protegido 
(http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/programas_acoes. 
Portal do Município de Cascavel).Consultado em 15 de setembro de 
2015. 

  

Esses atendimentos que são realizados fazem parte de uma rede 

assistencial que busca atender o usuário na sua totalidade, bem como assegurar 

seus direitos e sua proteção na sociedade, uma vez que são serviços especializados 

para atendê-los e também mediar informações entre um serviço e outro sobre o 

desenvolvimento do usuário e os resultados que são obtidos aos serviços 

encaminhados, impondo sigilo nas suas ações e sobre a vida do atendido, já que os 

direitos do indivíduo foram negligenciados, ou seja, o serviço de alta complexidade 

tem como seguimento a proteção integral sobre o usuário do serviço, pois tem como 

prioridade a sua segurança, mantendo a vida pessoal totalmente restrita. Quando o 

sujeito é retirado do convívio familiar, não é permitido revelar quais são as atividades 

desenvolvidas no período que o cidadão está fora do núcleo familiar, pois isso, 

possivelmente traria riscos à vida e ao serviço que o ampara no momento. 

Essas duas esferas de proteção social fazem parte do núcleo da SEASO 

que abrange toda a rede assistencial, exercendo trabalhos em rede, e ainda traz 

uma estrutura de organização social que através destes é possível perceber a 

plenitude do serviço da Secretaria Municipal de Assistência e a ampla área de 

serviços que possui, para o atendimento de pessoas que necessitam do serviço 

assistencial. Através da Lei Municipal nº 5.307/2009, em setembro de 2009 houve a 

mudança da nomenclatura da Secretaria de Ação Social para Secretaria Municipal 

de Assistência Social. 

 

2.3 ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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 As atribuições que compete a Secretaria têm como regimento e 

seguimento segundo o Art. 26 das atribuições da SEASO permite a Secretaria 

desenvolver conferência e atividades em favor da sociedade e direitos de ampliar 

seus recursos mediante a sua necessidade enquanto secretaria. 

 
I - Planejar e executar as políticas de assistência social do 
Município;II - Realizar o planejamento operacional e o 
desenvolvimento de ações na área de assistência social;III - Prover 
serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica 
e/ou especial para as famílias, indivíduos e grupos que deles 
necessitem;IV - Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários 
e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 
socioassistenciais básicos e especiais na área urbana e rural;V - 
Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família e que garantam a convivência familiar e 
comunitária; 
 VI - Planejar e organizar serviços de amparo e proteção à infância e 
adolescência, idosos, à pessoa portadora de necessidades especiais, 
famílias, grupos e indivíduos em risco de vulnerabilidade social;VII - 
Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 
potencialidades do indivíduo, e o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários; 
 VIII - Acompanhar e monitorar o serviço de habilitação e reabilitação 
na comunidade da pessoa com deficiência;IX - Promover e participar 
de cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns e conferências 
na área de assistência social; 
 X - Prestar o atendimento assistencial destinado 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 substância psicoativas, cumprimento de 
medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho 
infantil, entre outras;XI - Promover atividades destinadas à melhoria 
da renda familiar;XII - Garantir a oferta de serviços de proteção social 
especial, nas modalidades de média complexidade, garantindo a 
proteção e o atendimento das famílias e indivíduos que se encontram 
em situação de risco pessoal e social, e que tenham os seus direitos 
violados, mas cujos vínculos familiares não foram rompidos;XIII - 
Oferecer os serviços de alta complexidade, garantindo a proteção 
integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido 
para as famílias e indivíduos sem referência, e/ou em situação de 
ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou 
comunitário;XIV - Desenvolver e executar programas e políticas 
públicas de atendimento ao idoso, mediante a participação das 
famílias, da sociedade e de entidades governamentais e não 
governamentais;XV - Desenvolver diretamente e/ou parceria com o 
governo federal, os programas de atendimento e proteção à criança e 
ao adolescente, visando erradicar o trabalho infantil;XVI - Cadastrar 
as famílias e pessoas carentes; 
 XVII - Desenvolver e executar programas de atendimento as crianças 
e adolescentes em situação de risco pessoal e social, nos regimes de 
orientação e apoio sócio-familiar, apoio sócio-educativo em meio 
aberto, colocação familiar, abrigo, liberdade assistida e semi-
assistida, em consonância com a legislação vigente; XVIII - Promover 
em conjunto com os conselhos as Conferências Municipais;XIX - 
Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação 
técnica e/ou financeira ou instrumentos congêneres, com entidades 
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privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e 
indireta da União, Estados e outros Municípios;XX - Desenvolver 
ações integradas com outras Secretarias Municipais;XXI - Exercer o 
controle orçamentário no âmbito da Secretaria; 
 XXII - Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria;XXIII - Efetuar o planejamento das atividades anuais e 
plurianuais no âmbito da secretaria;XXIV - Zelar pelo patrimônio 
alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre 
eventuais alterações 
(http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/atribuicoes Portal do 
Município de Cascavel).Consultado em 15 de setembro de 2015. 

  

Com referência as atribuições da SEASO no Art. 26 a mesma 

precisamente tem um respaldo para justificar as suas ações desenvolvidas, pois 

através destes, desenvolve atividades que beneficia o público alvo, tendo amparo 

para convocações e organizações de eventos e presença de autoridades em 

determinadas reuniões, além de garantir direitos e serviços em favor da sociedade 

com perfil de atendimento da Assistência. Formaliza acordos estaduais e federais 

gerando fundos para programas socioassistenciais, trabalhando na prevenção de 

riscos sociais, e desenvolver atividades que foquem o fortalecimento de vínculos 

entre as famílias que frequentam grupos no Serviço de Proteção Básica e beneficiar 

a rede de Assistência onde trabalham em conjunto para potencializar o usuárioa 

garantir seus direitos enquanto cidadãos. A SEASO é a principal estrutura para o 

funcionamento e organização dos demais serviços assistenciais fazendo com que os 

mesmos tenham o bom funcionamento e recursos para atender a comunidade em 

situação de vulnerabilidade Social. 

 

2.4 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTECIA SOCIAL – UNIDADE SOCIAL 

 

 O Centro de Referência de Assistência Social- CRAS é denominado a 

porta de entrada de famílias em situações de vulnerabilidade social. A política de 

assistência social é a principal referência do CRAS, pois é nela que tem o 

embasamento de diretrizes que são seguidas pelo serviço. O CRAS é uma 

ferramenta que foi descentralizada e posto em regiões que se encontra o maior 

número de público alvo que tem a necessidade dos atendimentos do serviço de 

proteção básica. Dessa maneira, cada região possui um CRAS em que são 

atendidos apenas usuários que pertencem a sua área de abrangência. 

 O Centro de Referência de Assistência Social tem por objetivo 

trabalhar na prevenção de riscos sociais na área de abrangência do seu 
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território.Diante dessas situações de riscos, existem algumas maneiras de trabalhar 

em favor do indivíduo, uma delas é o fortalecimento de vínculos entre as famílias 

potencializando o sujeito a ter conhecimento dos direitos e deveres na sociedade, e 

assim ser egresso do público alvo da assistência e conquistar seu espaço em meio à 

sociedade civil. 
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03SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF 

 

 Nesse capitulo será abordado às diferentes abordagens do programa e 

projeto dos desenvolvimentos com as famílias que são integrantes do grupo familiar, 

ou seja, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF. 

Essas ações são expostas e executadas através da tipificação da 

resolução 109 que trás as com sigo o sistema único de assistência social que 

abrange os diferentes níveis de proteção. 
A Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS) tipifica os Serviços Socioassistenciais disponíveis no 
Brasil organizando-os por nível de complexidade do Sistema 
Único de Assistência Social: Proteção Social Básica e Proteção 
Social Especial de Média e Alta Complexidade. No nível 
de Proteção Social Básica, estão os serviços de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF); de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos; e de Proteção Social Básica no 
domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Na Média 
Complexidade, são encaixados a Proteção Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço 
Especializado em Abordagem Social, Proteção Social a 
Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC); Proteção Social Especial para Pessoas 
com Deficiência, Idosas e suas Famílias; e Serviço 
Especializado para Pessoas em Situação de Rua.Na Alta 
Complexidade estão os serviços de Acolhimento Institucional, 
nas seguintes modalidades abrigo institucional, Casa-Lar, Casa 
de Passagem e Residência Inclusiva; de Acolhimento em 
República; de Acolhimento em Família Acolhedora; e de 
Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 
Emergências (http://prattein.com.br/ PRATTEIN Articulando 
idéias Viabilizando Ações).Consultado em 9 de dezembro de 
2015.  

A resolução 109 trouxe mais praticidade na questão de divisão de 

serviços, ou seja, designando profissionais competentes para trabalhar com 

diferentes tipos de proteção, sendo proteção básica media e alta complexidade, 

obtendo essa divisão os resultados trabalhados são mais eficazes para os usuários 

e equipe técnica do serviço. 

 O grupo PAIF é um programa inserido junto ao Centro de Referência 

de Assistência Social - CRAS, órgão pertencente à Secretaria Municipal de 

Assistência Social, onde são desenvolvidos trabalhos referentes aos grupos de 

famílias, independente dos arranjos familiares. 
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 Segundo o Caderno de Orientações Técnicas sobre o PAIF Trabalho 

Social com famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família, as 

ações que são elaboradas, aplicadas e avaliadas no grupo PAIF são focadas na 

elevação desses grupos com objetivos de potencializá-los no espaço em que vivem, 

tendo em vista o progresso dessas famílias. O atendimento feito com o grupo 

primeiramente é acolhida20, após são desenvolvidos encontros onde são realizadas 

atividades, organizadas e aplicadas pelo técnico de referência do grupo. As ações 

comunitárias também fazem parte do Serviço onde visam identificar o público 

vulnerável do território e assim desenvolvem as açõesindividuais e 

encaminhamentos. Ambas são parecidas, pois ações individualizadas é a ação feita 

individualmente com a família feita no CRAS ou a domicilio, objetivando atender a 

necessidade de quem necessitou do serviço, bem como o encaminhamento e 

consequência disso dependendo do que foi solicitado dos familiares, então, o 

profissional faz os encaminhamentos devidos para os órgão competentes das 

necessidades do usuário.Por isso a importância do grupo familiar participar do PAIF, 

pois dessa forma, o acompanhamento da família pelo profissional se torna mais 

eficaz diante das participações dos integrantes da família 

 
O acompanhamento familiar requer o estabelecimento de vínculos e 
compromissos entre as famílias usuárias e o Serviço, bem como a 
construção de processos de planejamento e avaliação conjunta do 
percurso a ser trilhadas na superação das situações de 
vulnerabilidade vivenciadas. (caderno de Orientações Técnicas sobre 
o PAIF, Trabalho Social com Famílias do Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral a Familia-PAIF, Volume 2. 1°Ed, p.58 Brasília 
2012). 
 

Portanto, a perspectiva é atender grupos familiares com objetivos de 

orientar diante da situação em que vivem, pois tem perfis de vulnerabilidade social, 

que necessitam dos atendimentos assistenciais, para terem referências sobre o que 

fazer diante de uma situação familiar, ou buscar compreender a própria situação 

enquanto membro pertencente destas. 

                                                        
20 Acolhida é maioria das vezes,o processo de contato inicial de um individuo ou família com o PAIF, a acolhida 
constitui ação essencial do PAIF, pois é quando ocorre o inicio do vinculo entre o Serviço e a família. É o 
momento em que o profissional deve buscar compreender os múltiplos significados das demandas e 
vulnerabilidades. Na acolhida, a historia de cada família deve ser compreendido, quando houver a possibilidade, 
a partir da escuta do maior numero possível de membros ( caderno de Orientações Técnicas sobre o PAIF, 
Trabalho Social com Famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia-PAIF, Volume 2. 1°Ed, 
pg17 Brasília 2012). 
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À medida que se estabelece o método de acompanhamento das famílias, 

o técnico de referência do grupo observa e identifica quais são as demandas que o 

grupo possui. A famíliacomeça sua participação no programa quando seus direitos 

enquanto cidadãos civis foram violados, ou quando o vínculo familiar está 

enfraquecido,considerando que cada grupo familiar tem suas particularidades.Desse 

modo, o profissional trabalha a família no programa PAIF e os atende 

individualmentea fim de desenvolver as ações que façam parte de uma política 

pública direcionada para o público alvo,mediandoos conflitos familiares em busca do 

fortalecimento do grupo familiar. 

Assim, e com base na Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, é a partir do trabalho do grupo PAIF que proporciona a 

organização das redes da assistência no território fazendo com que as diretrizes da 

política de assistência social descentralizem, visando estabelecer articulações dos 

serviços socioassistenciais dos territórios do PAIF assegurando o trabalho social 

com as famílias, buscando investigar as dificuldades desses familiares para poder 

elaborar estratégias objetivando potencializar o grupo de usuários desse serviço. 

Desta forma, os perfis que frequentam o grupo PAIF sãofamílias que 

vivem em situação de vulnerabilidade social, vínculos familiares fragilizados e em 

risco social, porém, assim que identificadas essas situações, logo são famílias que 

são beneficiárias de programas de transferência de renda assistencial.Geralmente 

são famílias que desconhecem esses programas,pois são esses os perfisdos 

participantes do grupo PAIF, os quais tendem a participar para uma possível 

melhoria da condição que está vivenciando.Partindo desse pressuposto, os objetivos 

do programaé orientar esse público justamente para essa melhoria que 

buscam,potencializando essas famílias a ter sua autonomia enquanto cidadão na 

sociedade civil fazendo ser efetivo seus direitos. Desse ponto o serviço faz suas 

elaborações da seguinte forma. 

 
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 vivenciada; promover aquisições sociais e materiais as 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, 
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dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por 
meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de 
vivências familiares.(Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais- texto da Resolução n°109, de 11de Novembro 
de 2009, publicada no diário oficial da União em 25 de novembro de 
2009. 
 

Essas ações que são desenvolvidas pelos técnicos com o grupo familiar, 

visam a autonomia dos sujeitos para que a situação em que se encontram não 

ganhe maior proporção e que não passe a ser considerado quebra de vínculo 

familiar. Outro objetivo é a promoção da família para se organizar nas suas ações, 

enquanto frequenta o grupo PAIF.  
 Ainda com base no Caderno de Orientações Técnicas sobre o PAIF, 

acredita-se que trabalhar as famílias em grupo apresenta melhores resultados 

objetivado pelo serviço, entendendo que a partir do momento que as famílias 

partilham outros tipos de problemas, outras vivências, ou seja, essa troca de 

informações, faz com que comecem a ter a percepção que existem variações de  

conflitos familiares e outras vulnerabilidades, mas, que todas podem ser 

transformadas, e acarretando em um processo de protagonismo,  favorecendo a 

capacidade das famílias.  

 
É justamente a partir da forma como o/a profissional conduz as ações 
profissionais no seu cotidiano é que vai conseguir, de alguma forma, 
tencionar as perspectivas e os projetos que estão em disputa. Enfim, 
trabalhar a matricialidadesócio-familiar no contexto da política da 
Assistência Social não é algo linear. Ao contrario, é um processo 
contraditório e que se constrói no cotidiano dos serviços. (Seminário 
Nacional O Trabalho do /A Assistente Socialno 
SUAS,Brasília:CEFESS,2011 p.116). 
  

Assim como é trabalhado o ser social na esfera pública, os programas 

desenvolvidos buscam atender as demandas ali estabelecidas com o propósito de 

condicionar o público alvo a despertar suas qualidades e seus potenciais. A 

Matricialidade,21em especial, busca instalar o Serviço para que famílias consigam 

sair da pobreza, ou qualquer outra vulnerabilidade que está vivendo no momento, 

sempre considerando que são grandes as chances das famílias alcançarem sua 

autonomia, quando trabalhadas na direção certa  

                                                        
21Matricialidadesociofamiliar se refere à centralidade da família como núcleo social fundamental 
para a efetividade de todas as ações e serviços da política de assistência social 
(http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/matricialidade no dia 30 de setembro de 2015). 
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3.1AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF 
 

No que refere as ações desenvolvidas pelo PAIF no âmbito do CRAS 

CEU, e conforme descrição do plano de ação de 2014, é possível destacar as 

atividades elaboradas, tendo em vista alguns objetivos que são trabalhados com as 

famílias. 

 
Fortalecer a função protetiva da família, através do PAF, 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 as famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia 
das famílias e comunidades (Plano de ação anual 2014, p. 11). 
 

 O Plano de Ação Anual (2014), discorre sobre a importância de 

desenvolver atividades quebuscam fortalecer a função protetiva e prevenir rupturas 

de vínculos. Estas ações consistem em trabalhar com atendimento individualizado 

quando o técnico perceber a necessidade, ou ainda, quando a procura vem pelo 

usuário, que consiste em proceder às visitas domiciliares, além de programar 

atendimentos psicossociais. 

Essas ações são fundamentais para o atendimento de famílias, pois 

visam alcançar a promoção destas, em razão dos vários tipos de vulnerabilidade 

social que vivenciam, portanto, as atividades exploram as mais variáveis situações 

presentes em cada família, dinamizando as qualidades e potenciais dos membros da 

família, de acordo com as necessidades observadas pela equipe técnica de 

referência. 

Ainda com base no Plano de Ação Anual(2014), existem ações da 

prevenção da ruptura de vínculos familiares que trabalham em favor do 

fortalecimento da família, pois a família quando atendida com os seus laços 

fragilizados, busca-se encaminhar para o grupo de famílias PAIF, com objetivo de 

trabalhar o estado vulnerável da família, bem como desenvolvendo ações e 

atividades designadas à família, como construção de plano de atendimento família 

PAF. O Plano de Atendimento Familiaré uma ação que trabalha exatamente essa 

deficiência que a família apresenta que são os vínculos familiares comprometidos, 

fazendo as inserções em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – 
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SCFV que atende adolescentes e idosos, ainda realizando encaminhamentos para 

programas de transferência de renda Benefício de Prestação Continuada- BPC e - 

Programa Bolsa Família - BPF,desenvolvendo busca ativa com objetivo de que 

gestantes participem do grupo PAIF para esclarecimentos, ou ainda na perspectiva 

de sanar suas dúvidas sobre família, gestação e benefícios que podem encaixar no 

perfil do participante.Essas atividades são voltadas para que as famílias construam 

novamente seus laços, bem como superar as necessidades que faltam para o 

fortalecimento do núcleo familiar, e conduzir a família parao progresso e conquistar 

sua autonomia na sociedade. 

O Caderno de Orientações Técnicas ainda traz, 

 
O planejamento das ações a serem desenvolvidas pelo PAIF 
depende de um diagnostico territorial, de responsabilidade da gestão 
municipal, ou do DF, de assistência social, alimentado pela busca 
ativa realizada pelo CRAS. Da mesma forma, as informações 
decorrentes das ações do PAIF são importantes fontes de dados para 
a busca ativa; (ORIENTAÇOES TECNICAS SOBRE O PAIF. O 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF, 
segundo a tipificação Nacional de Serviços Sociais, 1°Ed. Brasília 
2012 vol.1, p.66). 
 

Diante do exposto, entende-se que é de suma importância esses grupos 

familiares participarem do PAIF, o qual está vinculado ao CRAS ofertando ummelhor 

acompanhamento às famílias.  

E para que faça cumprir os objetivos, a rede assistencial deve ser 

articulado com vários serviços, em meio deles o CRAS que é interligado com o 

programa PAIF. Assim se constitui os vínculos dos usuários do CRAS para o grupo 

de famílias. 

  

04 METODOLOGIA ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 

Com base no referencial teórico desta pesquisa e com o objetivo de 

aproximar da realidade e identificar o perfil das famílias, este capítulo apresenta a 

pesquisa primária realizada no CRAS CEU, localizado na cidade de Cascavel com 

uma amostra de 13 (Treze) famílias. 

Nesse estudo será utilizada uma abordagem qualitativa e quantitativa, pois 

pretende-se identificar as ações  desenvolvidas no grupo e o que proporcionou para 

os participantes. Na pesquisa quantitativa, parte-se de uma amostra representativa 
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que possibilita a generalização dos resultados. Com isso esta relacionada à ênfase 

no processo indutivo, partindo de itens individuais para chegar a hipóteses e 

generalizações. Já a pesquisa qualitativa tem como principais características a 

grande flexibilidade e adaptabilidade, pois ao invés de utilizar instrumentos e 

procedimentos padronizados, a pesquisa qualitativa acredita que cada problema é 

um objeto de uma pesquisa para a qual são necessários instrumentos e 

procedimentos específicos. 

      A pesquisa Qualitativa e Quantitativa é de característica exploratória onde 

podemos avaliar e responder questões muito particulares, onde se trabalha com o 

universo dos significados, motivos, valores e atitudes. Esse conjunto pode nos trazer 

grandes resposta as quais nos leva a compreender o desenvolvimento do usuário, e 

ainda como podemos interpretar suas ações recorrentes ao grupo. 

Diante da realização do estágio curricular obrigatório, junto ao programa 

PAIF, observa-se que as famílias usuárias deste programa, na sua totalidade 

residem nos bolsões de pobreza no município, estão inseridas no mercado de 

trabalho informal, possuem baixa escolarização e baixa autoestima. Portanto, os 

motivos que levaram a desenvolver a pesquisa no grupo PAIF foram verificar as 

mudanças que ocorreram na vida do usuário após sua entrada no grupo, quais 

foram às mudanças que ocorreram na vida pessoal dos participantes eo que o grupo 

representa para as famílias. 

A amostra utilizada para esta pesquisa foram 13 famílias participante do 

grupo PAIF, sendo a participação voluntária, 2 delas se recusaram a participar da 

pesquisa por serem novatas no grupo, dessa forma, poderá haver  alteração nos 

resultados pré estabelecidos no projeto de pesquisa.  

Para a coleta dos dados foi realizada entrevista a partir de questionário 

contendo perguntas abertas e fechadas, com o acompanhamento do pesquisador 

durante a aplicação, sendo ela individualmente. 
Assim, diante deste cenário, a primeira questão abordada refere-se à 

composição familiar, detalhada no gráfico 01 (um): 
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Gráfico 01. Composição Familiar, Segundo os Pesquisados. 

 
Fonte: Dados de pesquisa 2015 

 

Conforme o gráfico 01 (um), 85% das famílias entrevistadas possuem de 

2 a 4 membros, realidade esta, observada a partir dos anos 70, como uma 

característica e uma dasmudanças do perfil das famílias brasileiras, reflexo da 

situação econômica, social e política, e também da saída da mulher para o mercado 

de trabalho e sua opção devido a pílula anticoncepcional com relação ao 

planejamento familiar . Apenas 15% da amostra aponta que possuem 5 ou mais 

membros da família, neste contexto deve-se levar em conta a família extensa 

composta por avós, filhos de outros relacionamentos e os demais agregados como 

tios e primos. 

Outra questão aplicada junto à amostra pesquisada está relacionada à 

faixa etária dos pesquisados, situação esta descrita no gráfico 02. 
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Gráfico 02: Faixa Etária dos Familiares, Segundo os Pesquisados 

 
Fonte: Dados de pesquisa 2015 

 

De acordo com o gráfico pode-se perceber que a grande porcentagem se 

concentra crianças de 0 a 11 anos tendo como resultado maior de porcentagem em 

42% do gráfico.Já a porcentagem de adultos fica em torno de 39% certamente com 

avós, primos, tios, pai e mãe.Dessa maneira as famílias que são frequentadoras do 

grupo, são aquelas onde há uma quantidade maior de pessoas com idades 

diferentes conforme demonstrado no gráfico 02, em que as idades são variáveis, 

sendo o percentual de adolescentes de 15% e idoso 4%. Entende-se que devido a 

variedade de idades em um mesmo ambiente,a família precisa desempenhar seu 

papel diante da rotina e cotidiano, haja vista, a possibilidade de ocorrer certa 

fragilidade com os laços familiares, pela divergência de ideias entre os componentes 

da família. Dessa maneira, o PAIF desenvolve atividades voltadas para essas 

questões atendendo a família na sua totalidade. 

O próximo gráfico trata-se do grau de escolaridade dos participantes do 

grupo, tendo resultados obtidos através do questionário aplicado aos voluntários, 

contendo diferentes porcentagens e sendo cada uma analisada nas devidas 

situações e condições.  
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Gráfico 03: Grau De Escolaridade dos que Residem na Casa Segundo o Pesquisador 

 
Fonte: Dados de pesquisa 2015 

 

Com base na pesquisa e nos resultados que o gráfico 03 apresenta 50% 

dos familiares possuem apenas o ensino fundamental, levando a margem 

excludente do mercado de trabalho.Na medida em que o capital vai ganhando mais 

proporção o mercado de trabalho vai crescendo nas suas tecnologias e exigindo 

mais do cidadão, como a escolarização completa do sujeito e ainda exigindo cursos 

de aperfeiçoamento dependendo do trabalho obtido. 

Segundo o caderno introdutório Educação, Pobreza e Desigualdade 

Social, a presença de alunos nas escolas de extrema pobreza  obriga a sociedade a 

ter uma visão limitada sobre elas, de que pobre é imoral e não tem qualificação para 

o mercado de trabalho.Assim, para ter maior compreensão sobre esses indivíduos 

se faz necessário compreender suas situações vivenciadas como ser humano, logo, 

os trajetos escolares trazem suas diferentes histórias de vida nas suas condições 

sociais que produzem a sua subjetividadealém de irem agregando seus valores 

enquanto cidadãos civis. 

De acordo com o gráfico, apenas 30% dessas famílias conseguiram 

concluir o ensino médio, e, ainda assim, continuam a margem da pobreza,embora 

com maior chance de inserção no mercado de trabalho, porém, não possuem 

instruções para, ou orientações de como conquistar seu espaço no meio destes. 

20%
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30%

0%
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O gráfico mostra ainda que 20% não foram alfabetizados, o que indica 

que a perspectiva destes usuáriosé residir junto ao familiar mais próximo. O gráfico 

03 também não apresenta nenhuma porcentagem de famílias ou membros familiares 

que possuam graduação em qualquer área.Compreende-se que por serem perfis de 

vulnerabilidade social não possuem no momento graduação concluída ou graduação 

em andamento. 

Diante disso, serão abordados os resultados do gráfico 04 que trará uma 

amostra da pesquisaefetivada, com análises para melhor compreensão dos dados 

alcançados.  

As situações serão mais bem esclarecidas e compreendidas através dos 

gráficos, os quais mostram os resultados em formato de porcentagens, que só foram 

possíveis chegara tal resultado, através do pesquisador que elaborou perguntas 

direcionadas às famílias, perguntas fechadas, mas voltadas as condições que as 

famílias se encontram nesse momento. 

Os resultados de todas as respostas relatadas ou assinaladas no 

questionário são de cunho verídico, onde os mesmos foram analisados verificando 

todas as respostasatravés das anotações do participante. 

 
Gráfico 04: As Informações São Repassadas ao Grupo Com Clareza, e são Aproveitadas na 
Vida Pessoal Segundo o Pesquisador

 
Fonte: Dados de pesquisa 2015 

 

O referido gráfico traz consigo 100% das respostas, em relação a 

compreensão das informações repassadas a eles.Entende-se com isso que todas as 
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atividades que são desenvolvidas e direcionadas a eles, são proveitosas pelo grupo, 

inclusive usada na vida pessoal de cada família. Diante disso, serão abordados os 

resultados do gráfico 05 que trará resultados da pesquisa efetivada, com análises 

para melhor compreensão dos dados alcançados.  

Ainda trará porcentagem que demonstrarão quais são os trabalhos que 

cada membro da família desempenha, ou recebe em formato de benefício devido à 

patologia de cada indivíduo. 

Vale salientar que os resultados são trazidos em forma de porcentagem, 

pois as perguntas são fechadas, logo, é elaborado gráfico para melhor 

compreendermos a quantidade de respostas assinaladas por cada participante do 

grupo PAIF. 

 
Gráfico 05: Quantas Pessoas da Família Trabalham Segundo o Pesquisador 

 
Fonte: Dados de pesquisa 2015 

  

Com base nos resultados do gráfico 04, é possível analisar as 

porcentagens obtidas através da pesquisa, e percebeu-se que os rendimentos fixos 

das famílias estão divididos entre trabalho formal com 25% e benefícios também 

com 25%, ou seja, são essas rendas que se tornam a base para o andamento da 

família, contribuindo para que a mesma não se torne público alvo com perfil de 

vulnerabilidade, porém, não é descartada a hipótese de que em alguma 

circunstânciaessas famílias que têm trabalho formal venham a necessitar dos 
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serviços ofertados pelo CRAS. Dessas famílias analisadas, 45% trabalham 

informalmente, sem a garantia dos seus direitos, que possivelmente as tornou 

público alvo do programa PAIF. 

 
Uma interpretação freqüente da pobreza é aquela que afirma que as 
pessoas são pobres porque seriam desqualificadas para o trabalho e para 
as exigências do mercado. Perpetua-se a idéia de que os pobres estão 
nessa condição por não trabalharem e, por sua vez, não encontram trabalho 
porque não teriam qualificação e a competência exigida pelo mercado, cada 
vez mais seletivos.Logo, acabam no desemprego no subemprego,no 
biscate informal ou explorado de maneira tradicional e improdutiva a terra e 
os recursos que possuem (Caderno  Introdutório Educação,  Pobreza  e  
Desigualdade  Social. miguelgonzalez Arroyo p.11). 

  

Grande parte dos participantes não possui realmente a qualificação que o 

mercado de trabalho necessita. Cada família tem suas subjetividades e seus motivos 

para justificar acausa de não terem qualificação adequada para o mercado de 

trabalho, por isso, algumas destas famílias migram para o mercado informal onde há 

mais possibilidades de inserção ao trabalho. 

Há ainda como resultado da pesquisa 5% que são os aposentados, uma 

porcentagem menor do gráfico, pois são poucos os participantes que têm esse 

rendimento da aposentadoria no grupo, haja vista não haver a participação de um 

público de idosos considerável no grupo familiar, porém destaca-se a importância e 

o papel que os idosos desempenham nos núcleos familiares muitas vezes 

responsáveis pelo cuidado e sustentação de seus netos e filhos. 

Assim, para atingir os objetivos da pesquisa primária optou-se pela 

aplicação de questões abertas, sendo que o primeiro questionário está relacionado 

aos motivos que impulsionaram a procura da família pelo serviço PAIF. 

Os motivos que levaram as participações dos usuários no grupo foram 

observados na grande maioria, à necessidade de auxílio alimentação, então, apartir 

dessa condição de necessitar da cesta básica, seja momentaneamente ou não, foi 

que surgiu o convite de participação no grupo, que partiu da Assistente Social 

técnica de referência do grupo PAIF. 

Os relatos dos participantes no questionário são os seguintes: 

“Participação pelo convite da assiste social porque precisei do auxilio da cesta”. O 

auxílio eventual traz inúmeros benefícios ao usuário, um deles é a alimentação que 

é o mais solicitado pelos sujeitos devido às condições que cada família traz no seu 



50 
 

cotidiano. Essa solicitação, ou seja, auxílio alimentação foi o mais presente diante a 

participação dos integrantes do grupo PAIF. 

Seguidamente as respostas tomam a mesma proporção sendo o Auxílio 

Alimentação como a principal causa da inserção no grupo seguindo o relato do 

participante “Eu comecei a participar por causa que eu prescisei de uma cesta 

básica a assistente social me convidou”.Desta maneira, percebe-se a importância do 

profissional diante do atendimento a essas famílias que estão no momento 

precisando da cesta básica, logo, participam de grupo PAIF para mais clareza e se 

organizarem enquanto família. 

Outra exposição de fala com o mesmo perfil de resposta “começando por 

que persisei de sexta básica”. Observa-se também a partir das escritas a forma com 

que eles falam e da mesma maneira que escrevem, pois os erros ortográficos são 

bem consideráveis, devido à base de escolarização e o precário acesso aos níveis 

educacionais. 

A seguinte resposta e de cunho parecido com as de mais se observa que 

o discurso é o mesmo, “Auxilio alimentação e a acistente social me convidou a 

participar do paif”. Nos relatos se tem a clareza de que a necessidade é a cesta 

básica.  

Segue a próxima discrição “Por que precisei de uma cesta daí a 

assistente social convidou”.Com essas descrições foi possível identificar os motivos 

que levaram os usuários do CRAS a participarem do grupo PAIF, compreendendo 

que o PAIF é vinculado ao CRAS, e desse modo articula as necessidades dos 

usuários com o serviço. 

Outro ponto analisado na pesquisa refere-se às mudanças que foram 

possíveis identificar após a participação dos usuários no grupo. As descrições foram 

variáveis, mas com ênfase no conhecimento adquirido após a participação, pois o 

grupo dispõe de palestras e orientações com profissionais capacitados para falar 

sobre o assunto.Desta forma teve-se um percentual maior nessa questão de 

conhecimento. 

O detalhamento das respostas são os seguintes: “O conhecimento, novas 

amizades, duvidas que tinha, com a relação a alguma situações ex / 

nutrição,conselho tutela e os meus direitos como cidadã”.Nessa fala observa-se que 

há mais de uma mudança após a participação do grupo. É possível identificar que o 
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conhecimento toma grande proporção às demais mudanças, principalmente 

relacionado aos direitos sociais antes desconhecidos. 

A próxima fala exposta traz na sua integra mais de uma mudança, porém, 

contém entre elas o conhecimento, que predomina nas demais respostas, descrita 

dessa maneira “Conhecimento, vinculo de amizade e atividade física”. Considerando 

os pontos que tiveram mudanças são todos positivos, direcionado ao participante, 

porém com enfoque ao seu conhecimento a partir da sua participação no PAIF. 

Outra exposição de resposta também está vinculada com o conhecimento 

do integrante após a sua inserção no grupo de famílias, sendo dessa 

forma“Conhecimento, artesanato, saúde física, distração”. Durante análise temos 

como primeiro elemento o conhecimento, praticamente em todas as descrições, 

sendo que nessa temos conhecimento e o artesanato que é desenvolvido em alguns 

encontros que algumas aderem e transformam em uma forma de renda para a 

família. 

Trazendo no mesmo contexto de conhecimento a usuária relata que “fico 

mais feliz,conhecimento,curso e ensino”.Essas colocações nos trazem as mudanças 

que ocorreram positivamente na vida do usuário após a participação do mesmo no 

grupo, trazendo consigo o conhecimento sempre presente na sua resposta, pois 

uma ação leva a outra, como curso e conhecimento que se fazem articulados entre 

si, acrescentando outros valores ao participante, e capacitando-os para o mercado 

de trabalho tendo ainda como ponto positivo maior autoestima. 

Outro ponto explorado na pesquisa é a questão de motivação que o grupo 

trazàs famílias e a conquista do seu espaço no meio social, na qual os participantes 

podem conquistar sua autonomia se forem absorvidas as questões e orientações 

repassadas para o grupo. 

Com base na pesquisa e respostas escritas dos voluntários, pode-se ter a 

percepção que as resposta de grande destaque foram à motivação para cursos e 

frisaram também os incentivos aos objetivos de cada família, portanto, as respostas 

descritas são “motivou para cursos, mas para trabalho não”. Com base nesta 

resposta, entende-se que a qualificação para o mercado de trabalho em algumas 

situações pode ser prioridade antes da sua inserção, ou já inserido na empresa.Em 

ambas as situações é de grande importância a prática de implementar vários cursos, 

pois, na medida que agrega  conhecimento específico, melhor valorizado o sujeito 

será no meio social, aumentando  as chances de inserção no mercado de trabalho. 
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A resposta a seguir é semelhante às outras possuindo a mesma 

característica de relato, prosseguindo com a fala do participante “Me motivou a fazer 

cursos fiz mais amigos”. No direcionamento de cursos para os participantes em que 

foram orientados a fazer, foram direcionamentos da parte do técnico de referência a 

conduzir essa perspectiva, seja ela absorvida e aplicada na prática, ou não, pelos 

membros do grupo PAIF. 

Conduzindo as respostas descritas através dos usuários do grupo, temos 

a seguinte “sim ele ajuda agente a fazer novas amizade e ser o que agente e ajuda 

a correr atraz dos objetivos”.Quando o participante se refere aos objetivos são 

inúmeros pontos que são expostos por eles na condição de participante. Dessa 

forma, a equipe que conduz o programa, os estimula para que os objetivos sejam 

alcançados, uma vez que depende deles acatarem as orientações. 

Prosseguindo com a pesquisa com o elemento mais descrito através dos 

participantes dentro do questionário aplicado aos voluntários, partindo da resposta 

do voluntário tem-se, “A alto estima no meio social, procurando aperfeiçoas mais e 

buscando novos conhecimentos, correndo atraz dos meus objetivos”. Entre outras 

motivações encontramos incentivo ao objetivo que também está em destaque na 

pesquisa, exposta pelos participantes. 

Outro ponto a ser analisado com resultados segundo as descrições dos 

voluntários são os benefícios que o grupo PAIF traz na vida pessoal dos 

participantes. Em destaque estão o artesanato e aprendizagem que de alguma 

forma segundo estes, agregou benefício na vida pessoal dos mesmos. Com as 

respostas relatadas no questionário é possível analisar com mais precisão a questão 

feita pelo pesquisador.  

Prosseguindo com a pesquisa e o relato do sujeito participante 

“Artesanato e palestra”. A resposta sucinta, sendo o Artesanato em destaque nesse 

outro ponto da pesquisa. 

Dando sequência a pesquisa que tem dois elementos a serem analisados 

com mais clareza, embasado nas descrições das perguntas abertas do questionário. 

De modo consequente a resposta trará quais são os benefícios que o 

PAIF trouxe na vida pessoal da seguinte participante através de seu relato “sim pois 

aprendi a fazer as bolzinhas e comecei a fazer pra pra ter uma rendinha pra me 

ajudar”.Quando o participante diz “aprendi a fazer bolzinhas” diz respeito às aulas de 
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artesanato expostas no PAIF onde absorveu o aprendizado e o transformou em 

rendimento próprio. 

Outro usuário do serviço respondeu que seria o benefício da 

aprendizagem “aprender muitas coisas”. Entende-se com isso que, este usuário 

aprendeu várias coisas, mas acima de tudo tem trazido motivação para continuar 

participando no PAIF. 

Outra resposta subsequente da pesquisa é a seguinte:“Fazer artesanato 

para desestressar e ter uma renda”.Obtendo essa fala do usuário, compreende-se 

que o grupo ajudou em dois sentidos, sendo na sua renda, e na saúde uma vez que 

relata “para desestressar e ter uma renda”. Essa fala mostra a satisfação do 

usuárioem afirmar que foi benéfico para sua saúde. 

Outra categoria explorada no questionário foi em relação no que o grupo 

PAIF representa para o participante em todos os sentidos.A pergunta é aberta dando 

direito ao usuárioter uma resposta mais extensa, assim como as demais. 

A pergunta abordada tem como objetivo analisar a importância do grupo 

as famílias participantes.Para melhor compreensão, em evidência encontram-se as 

respostas que mais se destacaram. Para os usuários do serviço como amizade, 

ajuda e aprendizado, as quais foramanalisadas pelo pesquisador, que, 

entendeucertoempoderamento dos participantes do programa. 

O conteúdo conta com a fala do voluntário com relatos no que o grupo 

representa na vida da família, sendo ela a seguinte: “Uma ajuda ao aprendizado e 

informações a como se comporta a sociedade e muitas palestras que aprendemos 

muitas coisas, importantes ao dia dia,e a compania de muitas amizades”. 

A resposta traz uma observação com caráter voltado às amizades e 

aprendizagem adquirida com a participação no PAIF. 

Outras famílias responderam a mesma pergunta com outro relato, 

“Representa coisa de Aprendizagem”. Uma fala breve da parte do sujeito com o 

mesmo cunho de representatividade sobre as demais respostas. 

Ainda em relaçãoàs análises das falas de cada família temos uma 

resposta sucinta do próximo membro familiar sendo ela, “representa amizade e 

muitos amigos”. Obtendo esse relato sobre o grupo compreende-se que o 

participante traz com ele uma valorização do convívio no grupo a amizade como 

representação para ele, pois são encontros com várias famílias e várias situações 
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familiares, onde os participantes socializam entre eles, podendo gerar vínculos de 

amizades. 

Seguindo ainda com base nas respostas dos participantes temos a fala do 

seguinte “Eu gostei muito cada reunião eu aprendo o mais e mais e representa algo 

muito bom pra mim”. Este participante enfatiza que aprende mais com as reuniões 

desenvolvidas no programa, pois dispõe de palestras explicativas sobre 

determinados assuntos, e palestras de incentivoàs famílias a terem outra visão 

sobre o que estão vivenciando no momento, ou seja, inúmeras formas que o usuário 

tem de absorver enquanto participante do grupo, depende dele colocar em prática as 

ações que são repassadas para desenvolver-se na sociedade em quanto cidadão 

civil. 

  



55 
 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Há muitos séculos a referência de família era reconhecida por pai, mãe e 

filhos.Seguindo essa linhagem de modelo familiar, onde o homem era o poder maior 

diante da família, direcionando-a para onde fosse necessário e impondo suas 

decisões sobre a mesma. 

As famílias por sua vez respeitavam o homem que era o grande provedor 

e responsável em proteger a mesma.Dessa maneira a mulher que ainda não tinha 

seu esposo, teria que formar uma família, pois a religião era extremamente sagrada, 

então, o casamento se fazia como rituais sagrados, e, quando a mulher se casava 

ela deveria se adequar a religião do seu esposo e fazer parte dos rituais, pois era 

sinal de respeito ao seu marido. 

Entende-se, portanto, que quando as famílias se uniam, a intenção 

erajuntar os  bens materiais e através disso, aumentar o poder, expandido as 

riquezas, obtendo vantagens sobre as outras famílias. A união era valorizadapara 

agregar valores sobre as famílias na antiguidade. 

Com a evolução ao decorrer dos anos, a união já não se faz tão 

importante como séculos atrás.Houve modificações e independências onde, a 

mulher já se tornou mais independente do homem, conquistando seu espaçona 

sociedade. Com isso o modelo patriarcal já não está tão presente como na 

antiguidade, pois o modelo ideal de família era imposto pela sociedade 

antiga.Atualmente, o conceito de família formada por pai, mãe e filhos já não é mais 

aceito por todos os indivíduos.Já existem vários arranjos familiares. 

Com o processo de conclusão de curso, houve a escolha de pesquisar 

com mais propriedade as famílias contemporâneas que são participantes da rede da 

assistência social, e assim a necessidade de pesquisar a emancipação dessas 

famílias através do grupo PAIF que é um programa desenvolvido, anexo ao CRAS 

CEU.Através dessa pesquisa direcionada às famílias de perfis de vulnerabilidade 

social e famílias de diferentes formatos. 

Diante disso, foram elaborados questionários aos participantes e 

aplicados seguidamente, com perguntas direcionadas às famílias, e as conquistas 

após participarem do grupo PAIF. 

Após serem analisados os dados de cada participante elencando as 

respostas mais descritas, e analisando perguntas fechadas em forma de gráficos, 
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destacando os pontos de grande importância para a pesquisa, compreendemos o 

quanto a questão social está presente na vida de cada família participante. 

A participação no grupo ainda trouxe melhor autoestima o que favoreceu 

a conquista na sociedade civil, fazendo-se pertencer ao meio social, socializando 

com os demais, obtendo a perspectiva de ser inseridoem outras oportunidades 

inclusive para o mercado de trabalho na expectativa de recomeço, e assegurar a 

autonomia da família. 

O método que favoreceu o encaminhamento do usuário a participar do 

grupo PAIF foi através do CRAS, com a solicitação do benefício eventual auxílio 

alimentação com base nos relatos dos usuários do serviço. 

Após a inserção e com participação frequente adquiriram conhecimento 

sobre seus direitos, e orientações sobre pontos que estão fragilizados na família, 

assim, alcançaram maior proporção elevando o nível de conhecimento sobre do que 

é de direito e quais as formas de dispor destes, pois nãotinham compreensão sobre, 

e nem conhecimento anteriormente a inserção no grupo. 

Com a conquista da emancipação, não precisamente na sociedade mas 

de si próprio, pois uma vez que façam atividades diferenciadas do cotidiano e 

adquirindo informações que façam a diferença dentro da família, se tornam 

emancipados da ignorância de não saber seus direitos enquanto cidadãos, 

agregando formas de socializarem entre a sociedade e assim conquistando a 

autonomia. 

Com a participação e absorvendo conhecimento que o grupo oferece para 

os seus integrantes, uma vez que anterior a participação eram leigos de seus direito 

e direcionamento de vida, com a informação, visivelmente através das respostas 

analisadas podemos ter a compreensão das mudanças após a participação do grupo 

PAIF. 

Também somos sabedores através dos resultados analisados a dimensão 

de famílias que estão momentaneamente fragilizadas por conta de estaremincluídas 

no mercado de trabalho ou inseridas no mercado informal sem acesso a educação. 

Para tanto se faz necessário a atuação da Assistente social para o direcionamento 

das dimensões das políticas públicas, garantindo o acesso aos direitos sociais. 

Poucas destas não possuem conhecimento dos trabalhos realizados em 

favor de seus familiares eu de si mesmo.Com isso, os dados demonstram a tal 

realidade apresentada pelos mesmos em forma de relatos, e que tiveram acesso ao 
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grupo através do auxilio alimentação, pois o técnico sendo assistente social propôs o 

convide ao usuário do serviço. 

Dentro da pesquisa se tem resultados a partir de gráficos que mostram as 

porcentagens através de perguntas fechadas, como por exemplo, o gráfico de 

numero 1(um) que fala sobre a composição das famílias sendo que o maior 

resultado foi 85% das famílias são compostas entre 2 a 4 membros, ou seja, esse 

número é composto não só de pais e filhos mas sim dos agregados que convivem 

junto com a família. Logo, temos o gráfico 2 que resulta em criança de 0 a 11 anos 

que fazem parte do convívio familiar, e no gráfico 3 tem como maior porcentagem de 

50% de famílias que possuem apenas o ensino fundamental.Já no gráfico 04 100% 

das pessoas afirmaram que aproveitam todas as atividades que o programa oferece 

a elas.Dando continuidade temos o gráfico 05 com 45% das famílias que não estão 

inseridas no mercado formal de trabalho, mas sim incluídas no trabalho informal. 

Com estes resultados temos mais compreensão da situação de cada família 

participante do grupo PAIF. 

Compreendendo o processo de construção do TCC - Trabalho de 

Conclusão de Curso, se fez necessário para assimilar o trabalho das equipes 

responsáveis pelo grupo PAIF e consequentemente quais são os resultados que o 

trabalho que os técnicos desenvolvem para impulsionar as famílias a sua 

emancipação, compreendendo também as formas que cada família absorve e Põe 

em prática as informações expostas através do técnico de referência que orienta o 

grupo. 

Vale ressaltar que o resultado obtido através desta pesquisa, é que o 

Serviço tem demonstrado resultados favoráveis às famílias que aderiram ao grupo 

PAIF, com processo de permanência dos usuários aos encontros, garantindo até o 

momento a compreensão dos participantes em nível de conhecimento e objetivos de 

vida.Conclui-se quecom o trabalho do grupo as famílias são emancipadas através do 

programa PAIF, uma vez que permite que as mesmas tenham acesso as 

informações e conhecimentos dos direitos de cada participante, o empoderando 

diante da sociedade. 

Assim, após a realização do estágio curricular e da experiência vivenciada 

sugerimos a ampliação do programa, especialmente no que se refere ao acesso a 

inclusão aos projetos de apontamento de empregos e rendas, pois entendemos a 

estreita ligação entre estes dois processos para a efetiva emancipação e autonomia 



58 
 

do sujeito como fator primordial.  Entende-se que desta forma não dependerá 

maisdo auxílio alimentação, pois com a inserção dentro de uma empresa de 

trabalho, o participante no momento não será mais dependente do auxílio, 

proporcionando melhorias na própria condição de vida, e romperá com possíveis 

ciclos viciosos dentro da família. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da aplicação do 

questionário misto do trabalho de conclusão de curso intitulado “O programa PAIF 
contribui para com a emancipação das famílias inseridas no programa” e a 

autorizar a análise de entrevista seguida de questionário respondido por você ao longo da 

sua participação do grupo de Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família/PAIF, no 

caso de você concordar em participar, favor assinar ao final do documento.  
Sua participação não é obrigatória, porém, caso concorde, você não 

poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador (a) ou com o grupo PAIF, mas 

seu aceite será de grande valor para pesquisa.  

 
TÍTULO DA PESQUISA:“O programa PAIF contribui para com a emancipação 

das famílias inseridas no programa”. 

 
ACADEMICO (A) RESPONSÁVEL: Ana Maria Camila Fratec   
TELEFONE:   (45) 9915-1677 
 
OBJETIVOS 
 
1. OBJETIVO GERAL:Verificar as mudanças que ocorreram na vida do usuário após 

sua entrada no grupo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Analisar o grau de satisfação do usuário, com relação ao serviço prestado no 

CRAS da Praça CEU. 

 Verificaro que efetivamente mudou na vida cotidiana do usuário durante os 

encontros promovidos através do PAIF. 

 Averiguar o desenvolvimento dos usuários com relação ao sentimento de 

pertencimento a um coletivo.  

 Registrar dados estatísticos do acompanhamento individual e do grupo. 

 
JUSTIFICATIVA: Busca-se com essa pesquisa avaliar qual é o impacto que o Grupo 

PAIF/Programa de Atendimento Integral a Família, traz para o usuário, e quais são 

eles e se conseguem utilizar os conhecimentos adquiridos no dia-a-diatendo como 

uma linha de referência positiva, levando em conta o trabalho multidisciplinar que a 
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equipe trabalha com os grupos a cada encontro, lugar esse onde eles são atendidos 

semanalmente no CRAS/Centro de Referência de Assistência Social,que promove 

os encontros coletivos. 
 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: Caso concorde participar da pesquisa, você 
deverá assinar esse termo para a participação. Posteriormente será aplicada 
entrevista, seguida de questionário com questões mistas, abertas e fechadas, a ser 
aplicado após o horário de encontro do grupo PAIF com início no dia 06/08/2015 
dando continuidade no dia 20/08/2015 e findando no dia 03/09/2015. 
RISCOS E DESCONFORTOS: O presente estudo não oferece qualquer risco à 
saúde do voluntário. Porém, caso haja relatos de constrangimento e desconforto 
emocional, o voluntário poderá relatar a acadêmica ou ao órgão público CRAS.  
BENEFÍCIOS: Ao resultado da pesquisa terá contribuído para o enriquecimento da 
ciência e da temática campo de estágio curricular e processos de trabalho. 
CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: não haverá nenhum gasto com 
sua participação. Você também não receberá nenhum pagamento para participar.  
 
CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: A pesquisa será mantida em absoluto sigilo 
e os dados serão compilados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica 
responsável. 
 
Assinatura do Pesquisador Responsável: 
_____________________________________  
 
 
Eu, nomes abaixo assinados, portador do documento oficial abaixo mencionados 
declaro que li as informações contidas nesse documento, fui devidamente informado 
(a) pela acadêmica pesquisadora – Ana Maria Camila Fratec– dos procedimentos 
que serão utilizados, riscos e desconfortos, benefícios, custo/reembolso dos 
participantes, confidencialidade da pesquisa, concordando ainda que participarei da 
pesquisa: respondendo a entrevista seguida de questionário  e autorizando o acesso  
as minhas respostas sobre o questionário aplicado. 
Foi-me esclarecido que após aceitar participar da pesquisa NÃO poderei retirar 
minha autorização. Declaro ainda que estou ciente que uma cópia deste documento 
será mantida no CRAS CEU. 
 Estou ciente que os resultados obtidos na pesquisa resultarão no trabalho de 
conclusão de curso da acadêmica pesquisadora e que os nomes serão mantidos em 
sigilo, mas concordo que sejam divulgados os resultados.  
 
 
NOME E ASSINATURA DO SUJEITO: 
 
Participante/ Voluntário N. Documento 

oficial 
Assinatura 
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Cascavel, 06 de Agosto, 2015.  
  Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 
aceite do sujeito em participar.  
 
 _______________________________________________________________ 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores) 
 
 


