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INTRODUÇÃO 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, 

desenvolvido nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, tem como 

objetivos o fortalecimento de vínculos e da função protetiva das famílias, bem como 

potencializar seu protagonismo e autonomia. Partindo deste pressuposto, as 

Oficinas realizadas quinzenalmente, possuem caráter complementar ao trabalho 

com famílias, uma vez que este espaço permite a discussão de diversos assuntos 

do cotidiano dos usuários, além de auxiliar no conhecimento das vulnerabilidades e 

potencialidades do território de abrangência do Serviço. 

 

OBJETIVO 

Compartilhar experiências acerca das Oficinas desenvolvidas pelo Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF no ano de 2017. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O trabalho social com famílias, executado pelos Centros de Referência de 

Assistência Social – CRAS atua no sentido da prevenção de situações de risco 

social e na promoção das potencialidades dos usuários e suas famílias. Conforme o 

Caderno de Orientações Técnicas sobre o PAIF, o trabalho social com famílias se 

define como: 

Conjunto de procedimentos efetuados a partir de pressupostos éticos, 

conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo, com a finalidade de 

contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de 

intervenção na vida social de um conjunto de pessoas, unidas por laços 

consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade – que se constitui em um espaço 
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privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, com o objetivo de 

proteger seus direitos, apoiá-las no desempenho da sua função de proteção e 

socialização de seus membros, bem como assegurar o convívio familiar e 

comunitário, a partir do reconhecimento do papel do Estado na proteção às famílias 

e aos seus membros mais vulneráveis. Tal objetivo materializa-se a partir do 

desenvolvimento de ações de caráter “preventivo, protetivo e proativo”, 

reconhecendo as famílias e seus membros como sujeitos de direitos e tendo por 

foco as potencialidades e vulnerabilidades presentes no seu território de vivência. 

(Caderno de Orientações Técnicas sobre o PAIF, 2012, volume 2. pg.12) 

Para tanto, os profissionais que atuam nestes Serviços, no âmbito da 

Proteção Social Básica, necessitam utilizar de estratégias de 

atendimento/acompanhamento das famílias com vistas à garantia de direitos. Desta 

forma, além dos atendimentos individuais e coletivos, das visitas domiciliares e 

encaminhamentos, faz-se necessário o aperfeiçoamento de outras ferramentas de 

trabalho que possibilitem o alcance dos objetivos propostos pelo PAIF de forma mais 

efetiva, como é o caso das Oficinas desenvolvidas quinzenalmente, que trazem 

informações/orientações e possibilitam a discussão de temas do cotidiano das 

famílias, bem como lhes propicia a reflexão dos assuntos abordados em cada 

encontro. 

No CRAS Periolo, no ano de 2017, foram realizadas Oficinas acerca da 

documentação civil, dos direitos e violência contra a mulher, planejamento e 

orçamento familiar, alcoolismo, diferentes arranjos familiares e mini curso de 

esqueletização de folhas, as quais possibilitaram a orientação e discussão sobre os 

temas citados e ao final de cada encontro os participantes confeccionaram algum 

objeto/artesanato (porta documentos, faixa de cabelo, flor em, E.V.A. e 

esqueletização de folhas) como forma de concretização destas discussões e 

também como forma de incentivo a geração de renda. 

 

CONCLUSÃO 

Através da prática das Oficinas, desenvolvidas no âmbito da Proteção Social 

Básica, verifica-se que este formato de trabalho social com famílias é de grande 

relevância para o fazer profissional técnico, tendo em vista a proximidade com os 

usuários e a troca de suas vivências cotidianas, possibilitando maior efetividade no 



planejamento das intervenções e encaminhamentos a serem realizados com as 

famílias do território. 


