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Resumo 

 

No contexto das políticas públicas brasileiras, o ano de 2004 faz-se importante pela 
formulação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), que regulamenta a 
construção do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), organizando as ações em 
busca de atender indivíduos e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. 
Dentro da organização do SUAS, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a 
Família (PAIF), um dos serviços ofertados pelo Centro de Referencia da Assistência 
Social (CRAS), atua de maneira preventiva com o intuito de fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários, promovendo a garantia de direitos sociais de famílias e 
indivíduos em situação de vulnerabilidade. O contato recente da Psicologia com as 
políticas públicas de Assistência Social suscita a intersecção de diferentes saberes, 
pelos quais a temática de Apoio Social ou Suporte Social figura como importante tema 
de pesquisa e de intervenção. O presente trabalho identifica as configurações de Apoio 
Social em famílias acompanhadas pelo Serviço PAIF de Porto Alegre. A pesquisa 
utilizou questionários para identificar a percepção do apoio social e do suporte familiar 
em 91 sujeitos acompanhados pelo Serviço PAIF. Os resultados indicaram relação 
entre autonomia familiar e tempo de acompanhamento no CRAS, entre escolaridade e 
adaptação familiar, e entre escolaridade e percepção de suporte familiar. Foi 
identificado também diferença entre a rede de apoio das mulheres e dos homens, 
relação entre participação comunitária e renda, integração comunitária e idade, e 
tempo de acompanhamento no CRAS e valor do Beneficio Social recebido.  
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