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Resumo: A participação das famílias como estratégia de proteção social, ocorre em um 
contexto de regressão da presença do Estado Social na provisão de bem-estar. Famílias 
são sujeitos privilegiados de intervenção do serviço social. O projeto político desta profissão 
compreende que elas são atravessadas pela “questão social”. Este trabalho busca refletir: a) 
a maneira como as famílias podem ser incorporadas às políticas sociais; b) a concepção de 
família contextualizada, necessária para bom desenvolvimento da Política de Assistência 
Social; e c) o avanço que a adoção da matriz da teoria social crítica, pelo Serviço Social, 
possibilitou no trabalho com famílias. 
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Abstract:  The participation of families as a strategy of social protection occurs in a context 
of regression of the presence of the Social State in the provision of well-being. Families are 
privileged subjects of social service intervention. The political project of this profession 
understands that they are crossed by the "social question". This work seeks to reflect on: a) 
the way in which families can be incorporated into social policies; B) contextualized family 
conceptions, necessary for the proper development of the Social Assistance Policy; And c) 
the advance that the adoption of the matrix of critical social theory by Social Service made 
possible in working with families. 
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1. Introdução  

A família é um espaço altamente complexo, construída e reconstruída histórica e 

cotidianamente, através das relações e negociações que estabelece entre seus membros e 

outras esferas da sociedade tais como o Estado, trabalho e mercado. (MIOTO, 2010) 

Há algumas décadas atrás as famílias eram vistas como produtora de patologias. E assim, 

tanto a produção, quanto as soluções para demandas que apresentavam eram buscadas 

apenas dentro delas mesmas.  

Equivocadamente o fracasso das famílias eram entendidos como resultado de suas 

incapacidades de desenvolverem adequadas estratégias de sobrevivência e de convivência. 

Apenas recentemente, a partir das lutas pela desinstitucionalização e desospitalização dos 

usuário das políticas de saúde mental e da assistência social, as potencialidades das 

famílias também passaram a ter destaques. (Teixeira, 2009).  

A partir das novas perspectivas de garantir direitos, inauguradas pela Constituição Federal 

em 1988 as famílias como agentes de proteção social passaram a ser enfatizada pelas 

políticas sociais. 

As políticas sociais, em geral, e dentre elas a de Assistência Social optaram pela 

operacionalização de seus serviços por meio da “centralidade na família para concepção e 

implementação dos benefícios, serviços, programas e projeto”. (Brasil, 2004, p.33). 

Faz-se necessário compreender a maneira que as famílias são incorporada à política social, 

e os impactos que essas políticas tem na vida delas, porque, muitas vezes, a insuficiência 

da oferta da serviços públicos faz recair sobre elas responsabilidades pela assistência aos 

seus membros, sem que lhe sejam dadas condições para isso. 

Os assistentes sociais são trabalhadores centrais na Política de Assistência Social. A matriz 

da teoria social crítica foi adotada pelo serviço social como fundamento teórico a partir de 

1980. Essa matriz, no trabalho com famílias, rejeita a reprodução de tendências históricas - 

conservadoras e moralistas – que concebem a questão social4 como problemática de ordem 

individual e culpabilizam as famílias pela situação vulnerável em que se encontram. 

                                                 
4 A expressão Questão Social foi nomeada pela primeira vez em 1830. Ela foi constituída em torno das 

transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas na Europa no século XIX devido à industrialização. A 
questão social teve como base de uma tomada de consciência da população, ou de parte dela, dos problemas 
decorrentes do trabalho urbano e da pauperização como fenômeno social. Hoje a “questão social” é a expressão 
das desigualdades e lutas sociais em suas múltiplas manifestações e todos os segmentos sociais. (Farias 
Pinheiro y Oliveira Dias, 2009).  
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Desde então, a ação do assistente social com famílias, pressupõe avançar na direção de um 

trabalho educativo-político. Promove-se reflexões críticas sobre suas realidades e sobre as 

políticas sociais. Estimulam-se as lutas coletivas e participação nas estratégias de controle 

social dessas políticas. 

Os procedimentos metodológicos do estudo, de natureza qualitativa, incluíram revisão 

bibliográfica e pesquisa de campo.  

A análise qualitativa permite a apreensão da realidade de forma mais ampla para os fins 

deste trabalho. A pesquisa de campo foi realizada através de questionário enviado para 

duas assistentes sociais trabalhadoras da assistência social em um município de grande 

porte do interior de São Paulo, apenas uma retornou.  

2. Famílias e proteção social 

A partir dos XVIII e IXX quando se conformou nova família nuclear burguesa foi delegada 

para ela a responsabilidade pela reprodução social e se jogou no seu interior os problemas 

e os conflitos gerados na esfera da produção. O trabalho social público neste período dirigiu-

se às chamadas famílias “desestruturadas” e “incapazes”, e foi realizado de forma 

psicossocial individualizante, com predomínio da utilização de recursos terapêuticos.  

No Brasil, entre 1930 a 1980 as famílias ocuparam um espaço secundário na conformação 

do Sistema de Proteção Social. Isso significa que as políticas não as contemplavam como 

totalidade, pelo contrário, estavam orientadas para indivíduos e os serviços dispostos a 

partir de “indivíduos-problemas” e “situações-específicas” como trabalho infantil, abandono, 

exploração sexual, etc. (TEIXEIRA, 2015). 

A orientação deste período foi o paradigma da patologia social, ou seja, na lógica da 

assistência social, por exemplo, estava a ideia de que as famílias pobres eram constitutivas 

do problema social, portanto, uma ameaça para sociedade pelos problemas de que eram 

portadoras. Cabia ao Estado, nas situações-limites, livrar seus membros dos riscos que elas 

abrigavam por via da institucionalização.  

Mioto (2010) compreende que atualmente existem duas tendências predominantes na 

incorporação das famílias no campo da política social, são elas: 1) familista e 2) protetiva, 

A idéia central da proposta primeira tendência, a familista reside na afirmação que há dois 

canais naturais para satisfação das necessidades dos indivíduos: a família e o mercado. 

Neste modelo a política pública acontece de forma compensatória e temporária, em 

decorrência da falência das famílias no provimento das condições materiais e imateriais de 

sobrevivência, ou de suporte afetivo e de socialização de seus membros.  
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Entende-se que Estado somente deve interferir através de políticas sociais, quando os dois 

canais (família e mercado) falham. O trabalho social com famílias é vinculado ao apelo 

moral sobre suas funções. Os problemas sociais que sofrem são tratados de forma limitada 

aos seus recursos, aos muros internos da família, reproduzindo a ditadura da intimidade, da 

privacidade dos assuntos ou dos “casos de famílias”. Enquanto que os serviços públicos ao 

invés de oferecer suportes de apoio às famílias, procuram despertar nelas funções de 

proteção social.  

Ocorre, portanto, um deslocamento do Estado como garantidor dos direitos sociais para a 

sociedade e assiste-se um retrocesso em termos de cidadania social5. 

De acordo com Teixeira esta é “Uma visão conservadora e inadequada para prevenir 

problemas sociais que reforça a responsabilização da família por situações e problemas que 

ultrapassam sua capacidade de resposta”. (2015, p.225) 

A outra proposta – a protetiva – afirma que a proteção se efetiva através da garantia de 

direitos sociais universais. Entende-se que somente através das garantia de direitos 

universais é possível consolidar a cidadania e caminhar para a equidade e justiça social. 

As políticas públicas, nesta perspectiva, são pensadas no sentido de socializar 

antecipadamente os custos enfrentados pela família sem esperar que sua capacidade se 

esgote. O processo é compartilhado entre Estado e as famílias objetivando fortalecer as 

possibilidades de proteção delas. Busca-se a ampliação da participação do Estado Social na 

provisão de bem-estar e avança-se em termos de cidadania social. 

Em relação à Política da Assistência Social, objeto deste estudo, podemos inferir, embora 

não de forma homogênea, que em seus serviços existe o reconhecimento da primazia da 

responsabilidade do Estado na garantia de direitos sociais das famílias, e sendo assim, as 

diretrizes desta política são compatíveis com a tendência protetiva. 

2.1 Famílias e política de assistência social 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o Sistema de Proteção Social Brasileira 

assentado em três pilares: Previdência Social, Saúde e Assistência Social. De acordo com o 

art. 203 da Constituição a Assistência Social deve ser prestada a quem dela necessitar, 

independente de contribuição à seguridade social, e tem dentre seus objetivos a proteção às 

famílias. 

                                                 
5
 De acordo com VIANNA (1994) a cidadania implica, além dos direitos civis e políticos, o elemento social que se 

refere a tudo que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança, ao direito de participar, 
por completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na 
sociedade.  
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Após a inclusão da Assistência Social como política pública no texto constitucional, ela foi 

regulamentada pela da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) de 1993; e, pouco mais 

de dez anos, pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) de 2004 e em 2005 pela 

Norma Operacional Básica – NOB/SUAS. 

Em 2004, com a instauração do sistema descentralizado e participativo, denominado 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS a Matricialidade Sóciofamiliar passou a ser um 

dos eixos estruturantes desta política.  

A Matricialidade Sóciofamiliar expressa a intenção do Estado em prevenir, proteger, 

promover e incluir socialmente as famílias, que agora são concebidas como parte de um 

contexto social e econômico.  

Na matricilidade sociofamiliar, em que se dá a primazia à atenção às 
famílias e seus membros, a partir do território de vivência, com prioridade 
àquelas mais vulnerabilizadas, uma estratégia efetiva contra a 
setorialização, segmentação e fragmentação dos atendimentos, levando em 
consideração a família em sua totalidade, como unidade de intervenção; 
além do caráter preventivo da proteção social, de modo a fortalecer os laçõs 
e vínculos sociais de pertencimento entre seus membros, de modo a romper 
com o caráter de atenção emergencial e pós-esgotamento das capacidades 
protetivas da família. (TEIXEIRA, 2009, p.257). 

O princípio da matricialidade sociofamiliar constituiu avanço na Assistência Social. 

Entretanto, trabalhar essa diretriz não é algo linear, ao contrário, é um processo contraditório 

e que se constrói no cotidiano dos serviços. (MIOTO, 2009). 

De acordo com ANTUNES: 

Ao trabalhar com a perspectiva da centralidade na família, é preciso 
recuperar sua condição de representação de classe e associá-la à 
compreensão de que suas vulnerabilidades estão inscritas em um 
movimento do capitalismo na direção da “classe que vive do trabalho” 
(1995, apud COUTO 2009, p. 208). 

Nesta linha, Couto (2009) e Sposati (2009), chamam a atenção das consequências quando 

a família não é colocada, pelos seus operadores, no solo histórico, como unidade de 

reprodução social. Segundo elas, nestes casos, o agente institucional cai na armadilha de 

simplesmente transferir do viés individualista, centrado no sujeito, para um viés grupal 

transferindo para mesma a culpabilização da situação em que se encontra, e, o trabalho 

social com famílias é usado de maneira moralista, voltada para regular o comportamento, e 

não numa agenda política de construção de direitos à proteção social.  

A seguir abordaremos a concepção de famílias enunciadas nos fundamentos teórico-

metodológico do assistente social, profissional central no trabalho com famílias desenvolvido 

pela Assistência Social. 
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2.2 Famílias e serviço social 

As famílias são sujeitos privilegiados de intervenção dos assistentes sociais. Na 

contemporaneidade, o projeto político deste profissional, que inspirou a formulação de seu 

código de ética desde 1980, está ancorada na perspectiva crítica posta pela teoria social de 

K. Marx.  

Isso significa que o horizonte do compromisso ético-político atual não permite seu 

engajamento em prática controle e de disciplinamento delas. (GUEDES, 2010). 

Nesta perspectiva, as demandas das famílias com as quais o assistente social trabalham 

são compreendidas como expressões da “questão social”, ou seja, totalidades saturadas de 

determinações, econômica, políticas, culturais, e ideológicas. E isso implica que trabalho 

com as famílias esteja direcionado para além da dimensão individual e subjetivista de 

autonomia nos marcos capitalista. Porém não foi sempre assim. (MIOTO, 2010). 

Entre o período de 1970 a 2000, embora tenham ocorrido avanços extraordinários no debate 

dos fundamentos teóricos do assistente social e sua inserção no campo da política social, as 

formas de intervenção com famílias não foram problematizadas e trabalhadas dentro deste 

novo marco teórico o que provocou consequências indesejadas no campo da prática 

profissional. Uma destas consequências dessa ausência de reflexão teórica foi a 

incorporação da chamada da Terapia de Orientação Sistêmica na prática dos assistente 

sociais brasileiros. (MIOTO, 2010). 

Essa adoção fez com que, nas décadas anteriores, o que é compreendido hoje, como 

expressão da luta de classes, tenha sido transformado em problemas de ordem social. E as 

situações conflitivas provocadas pelas desigualdades sociais fossem vistas como “desvios” 

individuais a serem contornados e controlados institucionalmente.  

Segundo essa visão, os fatores tidos como problemáticos são deslocados 
da estrutura social para os próprios indivíduos e grupos considerados como 
responsáveis pela sua ocorrência. Conseqüentemente, o que deve ser 
mudado são os hábitos, atitudes e comportamentos dos indivíduos, tendo 
em vista seu ajustamento social, contribuindo, assim, para remover 
obstáculos ao crescimento econômico. Daí deriva uma visão estereotipada 
da classe trabalhadora, que inclui elementos como: população negligente, 
carente de iniciativa, com baixo nível de consciência, ignorante, que 
necessita incorporar hábitos civilizados, que precisa ser orientada. 
(IAMAMOTO, 2011, p.125). 

Mioto (2010) ainda observa que as publicações sobre família na revista Serviço Social e 

Sociedade na década de 1980 permite observar duas grandes tendências: 1) Aqueles que 

buscam vincular a família às condições estruturais da sociedade e, 2) outros se alinham ao 

tratamento da prática profissional através da orientação sistêmica.  
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No ano de 1998 o tema Família foi incorporado em um dos eixos do Congresso CBASS, e 

finalmente nos anos 2000 ela ganhou atenção. As famílias, então passaram a ser concebida 

a partir da vertente crítico-dialética guiada pelos princípios ético-políticos do novo código de 

ética dos assistentes sociais. 

Este novo paradigma operou duas mudanças na forma de pensar e trabalhar a famílias: 1) 

Inicia-se uma nova possibilidade de interpretação da demanda das famílias e, 2) Ocorre um 

novo redimensionamento da ação profissional - tanto no que diz respeito ao alcance como 

na direcionalidade.  

A primeira mudança compreende que, as necessidades trazidas por sujeitos não são mais 

compreendidas como problemas individuais/familiares, pelo contrário, são expressões de 

necessidades humanas não satisfeitas, decorrentes da desigualdade social própria da 

organização capitalista. E assim ocorre a desvinculação da ideia de que as necessidades 

expressas pelas famílias são “casos de famílias”.  

Desta forma, as questões que afligem as famílias não circunscrevem no campo da 

competência ou incompetência desses sujeitos, e, portanto, entende-se que as soluções dos 

problemas expressos nas famílias só se efetivam com a transformação das bases de 

produção e reprodução das relações sociais, ou seja, com a superação do modo de 

produção capitalista. 

Essa compreensão impulsiona em direção a segunda mudança, aquela que pressupõe que 

a ação profissional se projete para além de sua eficiência operativa e seja eticamente 

comprometida com a transformação social. Assim, os encaminhamentos das ações 

profissionais, passam a ser mediadas pela categoria dos Direitos6 e da Cidadania. 

Guedes (2010) observa que, para que seja possível a superação no trabalho com famílias 

de tendências históricas, na qual a prática deste profissional é associada à simples gestão 

de políticas públicas, destituída da reflexão política imbuída em suas ações, torna-se 

imperativo a consolidação do projeto ético político como eixo central de sua formação.  

A prática social crítica exercida pelo profissional do serviço social é condicionada à 

compreensão do caráter político implícito em suas ações. E a dimensão política se dá a 

partir do compromisso assumido pelo profissional, conscientemente ou não, com os 

interesses de uma determinada classe.  

Desta forma, embora a prática do assistente social esteja institucionalizada, a relação 

medular entre o projeto profissional do serviço social e o projeto societário não são 

                                                 
6
 Os direitos são entendidos como caminhos para a concretização da cidadania por meio de políticas sociais 

orientadas para o atendimento das necessidades humanas, e o Estado reconhecido como instância responsável 
por essa garantia e atenção. 
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ignoradas, ou seja, acredita-se que o profissional pode conseguir, de alguma forma, 

tensionar perspectivas e projetos que estão em disputa, a partir da forma como conduz as 

ações profissionais no seu cotidiano. Santos explica: 

...ao assumir seu compromisso com uma ação profissional voltada para a 
defesa de direitos sociais, equidade e justiça social, comprometida com a 
luta pela consolidação da cidadania e da democracia, que incentive a 
organização da população – em consonância com o projeto-ético político, o 
profissional pode contribuir para o fortalecimento de uma consciência 
revolucionária e de uma materialidade de ampliação da cidadania que, em 
última instância, colide com a lógica do capital. (2011; 49). 

Daí a importância dos assistentes sociais estarem atentos aos paradoxos relacionados ao 

trabalho com famílias das políticas públicas. E para a efetivação do projeto ético-político e 

alcance de novas conquistas sociais, não devem se restringir apenas ao processo de 

informação e reflexão, mas também reconhecerem a força do grupo, da organização e das 

lutas coletivas.  

3. Pesquisa de campo 

A profissional pesquisada é assistente social e atua há 10 anos na Política de Assistência 

Social. Dentre suas atividades está: acompanhamentos familiares, visitas domiciliares, 

atividades em grupos, palestras, encaminhamentos, orientações, e articulações dos serviços 

sócio-assistenciais ofertados pela rede setorial e intersetorial. 

Através da pesquisa foi possível observar que sua concepção das famílias atendidas nos 

serviços da Assistência Social está pautada nos fundamentos teórico-metodológico e ético-

político que regem a profissão do serviço social.  

Uma característica do seu alinhamento teórico em relação às diretrizes de sua profissão foi: 

a ausência de julgamentos das famílias como incapazes ou responsáveis pelos problemas 

que seus membros enfrentam.  

Passamos a ser amparados por diversas legislações no processo de 
garantia de direito, mas que em pratica na sua grande maioria não se 
efetiva, pois as famílias não possuem condições básicas para que 
desenvolvam mecanismo de mudanças e até mesmo de reflexão para uma 
cobrança de equidade. (Assistente Social). 

Outra característica que evidencia o embasamento da teoria crítica pela assistente social 

pesquisada é sua compreensão de que as famílias são atravessada por “questões sociais”.  

As famílias não nos trazem somente necessidades materiais básicas 
(alimentação, moradia, vestuários e outros), elas trazem demandas que 
apontam situações que refletem uma sociedade que tem dificuldades em 
distinguir valores, com elevado grau de violência, reforçado pela carência de 
um Estado efetivo na garantia de direitos. (Assistente Social). 
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A profissional também observa que as ofertas de serviços públicos são insuficientes, o que 

faz com que as famílias sejam cobradas por cuidado e proteção de seus membros, sem que 

o Estado lhe dê condições para tal.  

O Estado na minha visão teve no passado o papel mais repressivo, onde as 
lacunas das famílias eram de responsabilidades somente de seus membros. 
Desta forma, ele era mais excludente. Hoje entendo que as discussões 
geradas em torno das vulnerabilidades familiares, passaram a ficar num 
campo mais visível, com legislações de amparo legais, mas que necessitam 
que o Estado seja realmente efetivo para que se possam realmente garantir 
direitos. Observo que o Estado não mais “repreende” o problema, e sim 
assume que eles existem, no entanto, a política de auxilio e proteção é 
insuficiente, já que não investe ou não administra de forma correta recursos 
básicos para formação ética de sua população. Não garante de forma justa 
condições básicas de sobrevivência como também não oportuniza saúde e 
educação de qualidade. As formas de financiamento habitacional não 
atingem a maioria e muito menos as de saneamento básico. (Assistente 
Social) 

A posição da assistente social, a partir da reflexão crítica da realidade das famílias e da 

defesa de suas cidadania, indica que a politização de sua categoria profissional tem 

permitido que as ações cotidianas se coloquem na perspectiva de superação práticas 

conservadoras. No entanto, ela admite que este não é um processo homogêneo dentro da 

categoria profissional. Isso significa que é permeado pela correlações de forças e que 

embora predominante, em última instância depende do compromisso social que cada 

profissional assume ou não com a categoria profissional. 

Penso que sejamos uma categoria bastante participativa no processo de 
luta para que o Estado efetive a garantia de direitos, mas as formas de 
trabalho oferecidas pelo Estado aos Assistentes Sociais limitam a nossa 
prática... Penso que a Política de Assistência Social tenha evoluído muito, 
mas ainda não consegue fazer com que o Sistema compreenda o sujeito 
como reflexo de um Estado de direto deficitário [...] Essa categoria [do 
Serviço Social] é dividida em correntes dialéticas e positivistas... e essa 
análise: a de entender o indivíduo como vítima do sistema ou sendo ele o 
responsável por suas próprias ações é uma avaliação profissional feita 
individualmente por cada assistente social. (Assistente Social). 

 

4. Considerações finais 

Nas políticas sociais a adoção da tendência familista é expressiva na atualidade. 

Observamos por parte do Estado a redução de suas responsabilidades sociais. Muitos 

serviços públicos são ofertados de maneira focalizados e apenas quando as famílias falham 

nos cuidados com seus membros.  

O trabalho social com famílias da Política de Assistência Social deve pautar-se na 

compreensão de que elas estão num dado contexto social, expressam conflitos da 

sociedade na qual estão inseridas, e, por isso mesmo, a questão da proteção social a seus 

membros não pode se esgotar nela própria.  
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Entende-se que quanto mais as famílias em situação de vulnerabilidades são 

sobrecarregas, sem o adequado aporte de serviços públicos, mais dificulta-se que elas se 

tornem uma estratégia de proteção social. 

E que quando as mediações subjetivas e universalizantes que provocam a vulnerabilização 

das famílias são ignoradas, os profissionais das políticas sociais percebem 

equivocadamente situações sociais como problemáticas individuais, e equivocadamente 

culpam as famílias pelas situações de risco que se encontram. 

Os novos fundamentos teórico-metodológico do serviço social, significaram o abandono de 

percepções sociais como problemáticas familiares, o rompimento com categorias 

estigmatizadoras das famílias: como as de “carentes”, “necessitadas”, e a intensificação da 

reivindicação de que o Estado amplie a proteção social às famílias.  

Neste contexto, a prática responsável e crítica do profissional do Serviço Social, tornou-se 

fundamental para o avançar das Políticas Sociais ao campo dos direitos. 

A pesquisa bibliográfica e de campo possibilitou refletir o amplo avanço que a adoção da 

teoria social crítica pelo Serviço Social, proporcionou, tanto no desenvolvimento desta 

categoria profissional, como também, no trabalho social com famílias, desenvolvido pela 

Política de Assistência Social.  
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