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RESUMO 
 
Na Constituição Federal de 1988, a família toma centralidade 
nas políticas públicas, principalmente, na Política de 
Assistência Social, que integra o Sistema de Proteção Social 
Brasileiro. Na materialização dessa Política, percebe-se que a 
família não é tratada apenas no âmbito privado, mas enquanto 
uma responsabilidade do Estado na esfera pública. Este 
trabalho objetiva desvelar como a família tem sido referenciada 
na Política de Assistência Social, trazendo a discussão sobre a 
centralidade da família nessa política, com destaque para o 
Sistema de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), e 
enfatizar a intervenção profissional do/a assistente social nessa 
nova realidade social.  
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ABSTRACT 
 
In the 1988 Federal Constitution, the family takes centrality in 
public policies, especially in the Social Assistance Policy, part of 
the Brazilian Social Protection System. The materialization of 
this policy, it is noticed that the family is not treated only in 
private, but as a state responsibility in the public sphere. This 
study aims to reveal how the family has been referenced in the 
Social Assistance Policy, bringing the discussion on the 
centrality of the family in this policy, with emphasis on the 
Protection System and Integral Care for Family (PAIF), and 
emphasize the professional intervention / the social worker in 
this new social reality. 
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1 INTRODUÇÃO 

Analisando Cronemberger e Teixeira (2012) percebemos que no cenário 

contemporâneo, a família assume centralidade na política de assistência social, contudo, 

isto se dá, em uma perspectiva contraditória, pois ao mesmo tempo em que proporciona 

proteção e reconhece a variedade das experiências familiares, dá em contrapartida o reforço 

da responsabilização familiar, dos tradicionais papéis de seus integrantes, independente das 

transformações que afetam a família, como é o caso dos benefícios da assistência social. 

Primeiramente necessitamos compreender que a intervenção do Estado na 

família não é um fenômeno atual. De acordo com Teixeira (2010) há uma intervenção do 

Estado na família desde o próprio Estado moderno, sendo as políticas sociais uma das 

formas desta intervenção, as quais eram legitimadas por Constituições, Códigos Civis e 

legislações sociais, em geral. No período da Guerra fria, a Europa vivia o chamado Welfare 

State, o Estado de Bem Estar Social, com o incremento de políticas sociais pelo Estado, que 

visavam enfrentar o problema do desemprego, agregando o pacto fordista com o 

keynesianismo, como afirma Behring (2009). Essa política social surge nessa época 

enquanto uma estratégia anticíclica. 

Contudo, no final dos anos 1960, os “Anos de Ouro” do capitalismo “regulado” 

começam a se exaurir, uma vez que as políticas sociais, na ótica keynesiana, apenas 

reduziram e amorteceram a crise que iniciou após a 2º Guerra Mundial. Vale pontuar que 

houve uma estagnação do emprego e da produtividade, configurando-se, também, a 

superabundância de capitais, acompanhada da queda dos lucros. O Estado passa a ser 

responsabilizado por essa crise, o que levanta questionamentos, principalmente, no que 

concerne às políticas sociais. (BEHRING, 2009).  

Segundo Cronemberger e Teixeira (2012) com as mudanças ocorridas a partir da 

década de 1970 no mundo capitalista, as quais ocasionaram a chamada “crise do Estado de 

Bem-Estar Social”, a função da família passou a ser revitalizada à medida que aumentava a 

crença propagada pelo discurso neoliberal, por um lado, da impossibilidade e inoperância do 

Estado como provedor de bem-estar, e, de outro, da ideia das possibilidades do mercado e 

da sociedade civil, em apresentar respostas mais eficazes, eficientes e com 

responsabilidade social as demandas sociais.   

É interessante ressaltar que a expansão do Estado de Bem Estar Social, em 

países como o Brasil, além de tardia é ainda muito deficiente, apesar das legislações 

avançadas do ponto de vista jurídico-político (Constituição Cidadã de 1988), pois ocorreu 

em uma conjuntura adversa à consolidação dos direitos sociais, com as reformas neoliberais 
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da década de 90. Esse fator reflete na forma como o país aborda a família nas políticas 

sociais e estas em si.   

  No Brasil, a política pública esteve tradicionalmente voltada, como no caso 

dos seguros sociais, ao “indivíduo-trabalhador” e sua família, como dependentes, 

reproduzindo o modelo tradicional de família, baseado nos papéis do homem\provedor e 

Mulher\cuidadora; e, no caso específico da política de assistência social ao “indivíduo-

problema”, ou a “situações específicas problemáticas”, fundadas no paradigma da família 

irregular e incapaz. Desde os anos 90, assiste-se a uma mudança na condução da política 

social, em que a família assume centralidade, como na política de assistência social. 

(TEIXEIRA, 2009). 

 Nessa perspectiva, concordamos com Campos e Mioto (2003) quando elas 

afirmam que se tomarmos como parâmetro os diferentes espaços que a família ocupa nos 

sistemas de proteção social e os relacionarmos à situação brasileira, tanto em termos dos 

dispositivos legais quanto dos operacionais a ela dirigidos dentro desses sistemas - 

especialmente na política de assistência social - poderemos afirmar que no país temos uma 

orientação eminentemente "familista". A tradição "familista" no campo da política social tem 

se construído a partir do pressuposto de que existem dois canais "naturais" para satisfação 

das necessidades dos cidadãos: o mercado (via trabalho) e a família. Somente quando 

falham estes canais é que o Estado intervém, e de forma temporária. A partir dessa 

concepção se instaurou uma cultura prevalentemente assistencialista, que não conseguiu 

ser rompida, em muitos países, nem com o advento do Welfare State.  

Para Mioto (2010) o familismo não pode ser confundido com pró-família, mas 

com uma perspectiva de maior responsabilização da família pelo bem-estar de seus 

membros, incentivado pelas políticas públicas, seja pelo seu subdesenvolvimento em 

serviços de apoio à família, por benefícios poucos generosos ou pelo princípio da 

subsidiariedade do Estado, recaindo sobre a família a responsabilidade pelos serviços de 

proteção social. 

Portanto, podemos perceber que a tradição “familista” se fortifica com o projeto 

neoliberal, o qual preconiza a centralidade da família, apostando na capacidade desta de 

cuidado e proteção, enquanto via natural de proteção social, juntamente com o mercado e 

organizações da sociedade civil. Nessa perspectiva a intervenção do Estado só se daria 

quando falhassem esses canais naturais.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 
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2.1 Os marcos legais e teóricos da abordagem da família na Política de Assistência Social 

A fim de melhor compreendermos o contexto da família dentro das políticas 

sociais e da assistência social no Brasil, consideramos pertinente elencarmos alguns dos 

elementos legais e operacionais que marcam a posição da família no âmbito da política 

social brasileira - particularmente da assistência social. 

Após a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, a Assistência 

Social assume o caráter de política pública e passa a compor o sistema de proteção social 

brasileiro, na condição de política de proteção social, sob a responsabilidade do Estado, 

como direito social não-contributivo, logo, um direito de cidadania extensivo aos cidadãos 

que dela necessitam, integrando, juntamente com a Saúde e a Previdência Social, o tripé da 

Seguridade Social. (TEIXEIRA, 2009). 

Contudo, esse ganho para a política social brasileira veio acompanhado, a partir 

dos anos 90, da lógica neoliberal, onde os programas sociais, como afirma Behring (2009), 

tem a ênfase focalizada no trinômio articulado da focalização, privatização e 

descentralização. Dessa forma, há uma desvalorização das políticas públicas, 

principalmente, aquelas voltadas à proteção social, como a política de assistência, que 

visam garantir a segurança de sobrevivência, de acolhida e de vivência familiar.  

No dia 7 de dezembro de 1993, é promulgada a Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS), nº 8.742, que estabelece normas e critérios para a organização da 

assistência social. O Art. 1º da LOAS afirma que a assistência social se constitui enquanto 

um direito do cidadão e dever do Estado, sendo uma política não contributiva, que visa 

garantir o atendimento às necessidades básicas. No entanto, a primeira Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) só foi aprovada em 1998, cinco anos após a promulgação da 

LOAS.  

A segunda PNAS, data do ano de 2004, e, em consonância com a LOAS, têm 

por príncipios: a supremacia do atendimento às necessidades sociais; a universalização dos 

direitos sociais; o respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e à convivência familiar; 

a igualdade de direitos no acesso ao atendimento; divulgação ampla dos benefícios, 

serviços, programas e projetos assistenciais. Já a Norma Operacional básica (NOB/SUAS) 

surge com o objetivo de disciplinar a gestão pública da Política de Assistência Social, em 

consonância com a Constituição de 1988, a LOAS e as legislações complementares. Nesse 

contexto, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) aparece como um sistema público 

não-contributivo, descentralizado e participativo que tem a função de gerir o conteúdo da 

Assistência Social no campo da proteção social brasileira.  
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Deve-se ressaltar que, a construção desses instrumentos legais, dentre eles o 
SUAS, resulta do acúmulo de forças dos movimentos da sociedade civil, como as 
lutas do Fórum Nacional de Assistência Social, dos assistentes sociais; das 
experiências municipais; de estudos e pesquisas dos institutos de pesquisa e 
universidades; e dos debates coletivos, como os realizados nas Conferências de 
Assistência Social, com destaque para a IV Conferência Nacional de Assistência 
Social, realizada em dezembro de 2003, que deliberou pela implantação do SUAS,  
modelo de gestão próprio e único para todo o território nacional, que integra os três 
entes federativos e objetiva consolidar um sistema integrado, descentralizado e 
participativo, tal qual preconizado pela LOAS. (TEIXEIRA, 2009, p. 256.) 
 

Com a Constituição de 1988 e a promulgação da LOAS, pode-se perceber a 

centralidade da família dentro das políticas sociais, principalmente no que confere à 

assistência social. Dessa forma, muitos debates foram se constituindo acerca dos modelos 

de famílias vigentes dentro do Estado de Bem-Estar Social, como afirma Campos e Mioto 

(2003).  

Esse debate sobre a centralidade da família se mostra pertinente, uma vez que a 

política de assistência social traz em seu corpo toda uma dimensão de proteção à família, 

aos indivíduos, como também impõe uma série de responsabilidades aos membros dessa 

instituição. Outro fator contemporâneo é o aparecimento da família como beneficiária de 

programas sociais, como os de transferência de renda.  

Contudo, há de se ressaltar que essa família, no Código Civil Brasileiro, não vai 

ter uma definição fechada, o que faz com que o conceito de família, dentro dos diversos 

programa, sofram variação de um programa para outro. O que se pode observar, no 

contexto contemporâneo, é que o modelo clássico de família que era presente no Código 

Civil Brasileiro de 1916, que era a família dotada de caráter unitário , indissolúvel, 

transpessoal, matrimonializado, patriarcal e hierarquizado, sofre mudanças, onde há um 

processo de revalorização da pessoa, o ingresso de novos sujeitos, o reconhecimento de 

outras relações familiares e o abandono do sistema de unicidade de modelo pelo 

casamento, conforme mostra Carvalho (2011).  

Retornando ao debate sobre a família na política de assistência, no Artigo 20, do 

parágrafo 1° da LOAS, conceituou-se família como sendo "a unidade mononuclear, vivendo 

sob o mesmo teto, cuja economia é mantida pela contribuição de seus integrantes". Nessa 

perspectiva, não estava presente o critério de consanguinidade, incluindo-se na família 

outras pessoas agregadas. Este conceito foi alterado (Medida Provisória 1.473-34, de 8 de 

agosto de 1997, transformada na Lei 9.720, em 30 de novembro de 1998), passando a ser 

considerado família o "conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei 8.213, de 24 de 

julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto". Assim o cônjuge, o companheiro(a), os 

pais, os filhos e irmãos e os equiparados a essas condições, não emancipados, menores de 
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21 anos ou inválidos passaram a ser considerados, portanto, a concepção da família 

previdenciária foi adotada.  

A NOB\SUAS traz como novidade a matricialidade sociofamiliar e a 

territorialização e as define como um dos eixos estruturantes da gestão do SUAS. Portanto, 

a assistência social dá “primazia à atenção às famílias e seus membros, a partir do seu 

território de vivência, com prioridade àquelas com registro de fragilidades, vulnerabilidades e 

presença de vitimação entre seus membros” (NOB/SUAS, 2005 apud TEIXEIRA, 2009).   

A matricialidade sociofamiliar traz a família como um núcleo básico de 

convivência e protagonismo social e sendo superado essa dimensão da família enquanto 

unidade econômica, a entendendo como núcleo afetivo. Entretanto, essa família passa a 

exercer uma função quando apoiada, no que confere a guarda e proteção das crianças e 

adolescentes, a proteção dos idosos e portadores de deficiência. Já a questão da 

territorialização remete ao reconhecimento dos múltiplos fatores econômicos e sociais que 

levam a família a uma situação de vulnerabilidade. (NOB/SUAS, 2005). 

De acordo com a PNAS\2004 (p. 41): “A centralidade na família e a superação 

da focalização, no âmbito da política de assistência social, repousam no pressuposto de que 

para a família prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário em primeiro 

lugar, garantir condições de sustentabilidade para tal”.   

Dessa forma, percebe-se que a família se torna o centro de intervenções 

políticas , o que confere a instituição não somente a detenção de direitos, mas também o 

cumprimento de uma série de obrigações e responsabilidades familiares diferenciadas a 

cada um de seus membros. Conforme afirma Campos e Mioto (2003, p.170), “Está implícita 

a operação da solidariedade da família, indispensável à manutenção do próprio grupo, de 

forma que a tendência é de não reconhecimento, da parte do Estado e da sociedade, dos 

limites econômicos e sociais dessa contribuição.”.  

Observa-se, a partir desse ponto, a presença do familismo dentro da proteção 

social brasileira. É necessário pontuar que o familismo é essa responsabilização dos 

membros pelo bem-estar familiar.  

No Brasil, a política dirigida à família, mesmo queofereça proteção, o faz para que 
ela possa  protegerseus membros, o que reforça as suas funções protetivas e a 
dependência do indivíduo das relações familiares, reforçando o “familismo”, ao invés 
de ser desfamiliarizante, pois sua rede de serviços é  subdesenvolvida face aos 
benefícios, e atua sempre no sentido de impulsionar as funções familiares na 
proteção, tidas como insubstituíveis, ampliando ainda mais as pressões sobre as 
inúmeras responsabilizações que devem assumir, especialmente no caso das 
famílias pobres e vulneráveis. (TEIXEIRA, 2009, p. 260).  

  

Com base no exposto, podemos perceber que, assim como analisa 
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Cronemberger e Teixeira (2012), apesar de processos inclusivos como na política de Saúde, 

Previdência e Assistência Social, os quais significaram uma ruptura com o modelo anterior, 

com as mudanças do sistema de proteção social, no Brasil, com a Constituição Federal de 

1988, sob a lógica da universalização, da proteção social pública e do direito, e as 

legislações infraconstitucionais, o princípio da contributividade, na Previdência Social, e o da 

baixa renda ou ausência de renda, na política de assistência social, permaneceu, deixando 

grande margem da população desprotegida pelo Estado e pelo mercado, recaindo sobre a 

família a obrigação de buscar estratégias de sobrevivência, de distribuição de recursos, de 

vínculos e de cuidados para essas pessoas.  

 

2.2 Os desafios do Serviço Social frente o trabalho com as famílias no PAIF 

Mediante o que foi exposto anteriormente, é importante ressaltar que a intervenção 

profissional do assistente social, em especial por meio das políticas de assistência social, 

que tem como público alvo a instituição família, deve levar em consideração alguns fatores 

essenciais para o desenvolvimento do seu trabalho.  Primeiramente, este profissional 

precisa compreender a família fora da ideia de naturalidade, ou seja, a família deve ser 

compreendida enquanto uma criação humana e mutável, assumindo diversas configurações 

em torno da atividade biológica da reprodução. (BRUSCHINI, 2000). 

Em segundo lugar, o trabalho com famílias exige que seja levado em consideração o 

significado que seus membros atribuem a ela dentro da dinâmica de seus relacionamentos 

(SIERRA, 2011), ou seja, a compreensão de família também deve considerar os símbolos, 

os sentidos e os significados que estruturam a vida objetiva. 

Em terceiro lugar, e não menos importante, o trabalho com as famílias na política de 

assistência, deve considerar o contexto sócio histórico, econômico e cultural em que essa 

instituição encontra-se inserida, pois, dentro de um estado neoliberal marcado pela 

privatização, focalização e descentralização das políticas públicas, a família é a principal 

estrutura social atingida por diversas expressões da questão social, dentre elas, a pobreza, 

a exploração, o desemprego, a falta de moradia, e a falta de serviços públicos de qualidade. 

Pensar na família como uma realidade que se constitui pelo discurso sobre si 
própria, internalizado pelos sujeitos, é uma forma de buscar uma definição  que não 
se antecipe à sua própria realidade , mas que nos permita pensar como ela se 
constrói, constrói sua noção de si, supondo evidentemente que isto de faz em 
cultura, dentro, portanto, dos parâmetros coletivos do tempo e do espaço em que 
vivemos , que ordenam  as relações de parentesco (entre irmãos, entre, pais e filhos, 
entre marido e mulher). (SARTI, 2010, p.27) 
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Tendo como base essa compreensão inicial sobre a família, destacaremos esta 

instituição dentro do Programa de Atendimento Integral à Família, analisando qual o 

conceito de família utilizado pelo programa dentro da Política de Assistência Social. 

Em 2003 é lançado o Plano Nacional de Atendimento Integral à Família – PNAIF, 

transformado pela portaria n° 78, de 08 de abril de 2004, em Programa de Atenção Integral à 

Família – PAIF, cujos objetivos, além de superar as abordagens fragmentadas e 

individualizadas dos programas tradicionais, inclui a garantia da convivência familiar e 

comunitária aos membros da família. O Programa definiu como diretriz a família como 

unidade de atenção, valorizando as heterogeneidades, as particularidades de cada grupo 

familiar e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários (BRASIL, 2004).   

Compreendendo que a Política de Assistência Social se estrutura a partir das 

proteções sociais, esta se divide em proteção social básica e proteção social especial. Na 

proteção social básica se tem os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família – PAIF, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço 

de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. Todos têm 

como fundamento a presença dos vínculos familiares, demandando trabalho socioeducativo 

junto aos indivíduos e suas famílias.  

A PNAS/2004 destaca como serviços de proteção social básica de assistência 

social “aqueles que potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus 

vínculos internos e externos de solidariedade, através do protagonismo de seus membros e 

da oferta de um conjunto de serviços locais [...]” (BRASIL, 2004), dentre estes serviços 

temos o PAIF. No âmbito do PAIF, o trabalho social com as famílias deve consistir “[...] em 

um conjunto de procedimentos implementados por profissionais, a partir de pressupostos 

éticos, conhecimento teórico metodológico e técnico-operativo.”(BRASIL, 2012, p.15) com o 

fim de: 

[...] contribuir na e para a convivência de um conjunto de pessoas unidas por laços 
cosanguineos, afetivos e/ou de solidariedade, a fim de proteger seus direitos, apoiá-
la no desempenho de sua função de proteção e socialização de seus membros, bem 
como assegurar o convívio familiar e comunitário de maneira “preventiva, protetiva e 
proativa”. (BRASIL, 2012,p.15) 

A primeira observação a ser feita com base nessa citação é que, o conceito de 

família para este Programa consiste em um conjunto de pessoas unidas por laços 

consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade. Esta primeira afirmativa nos leva a perceber 

que a família deve ser tratada para além dos laços de parentesco, sendo necessário levar 

em consideração as relações de afeto e solidariedade que se constroem na convivência dos 

sujeitos.  
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Outro ponto que merece destaque é o apoio ao desenvolvimento das funções de 

proteção e socialização de seus membros, o que nos leva a refletir sobre a contradição 

presente  na relação entre profissionais e usuários, onde de um lado temos a visão atribuída 

pelos profissionais à família, que por vezes confronta-se com a visão do usuário sobre sua 

função familiar. Podemos apontar essa contradição como um dos grandes desafios no 

trabalho com famílias, pois a partir do momento em que a família é idealizada pelos 

profissionais dentro de uma projeção de um dever ser, o sentido que a própria família atribui 

a si mesma acaba sendo desconsiderada (SARTI, 2010), enfraquecendo assim a luta pela 

defesa dos direitos dessas famílias.  

O PAIF tem como pressuposto que a família é o núcleo básico de afetividade, 

acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e referência no processo de 

desenvolvimento e reconhecimento do cidadão e, de outro, que o Estado tem o dever de 

prover proteção social, respeitada a autonomia dos arranjos familiares. (BRASIL, 2006, 

p.28). 

Essa concepção e direção da intervenção são reafirmadas na vigente 

PNAS\2004, que define como uma de suas diretrizes a “centralidade na família para a 

concepção e implementação dos benefícios, serviços e projetos”, e como um de seus 

objetivos “assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na 

família, e que garantam a convivência familiar e comunitária” (BRASIL, PNAS\2004, p. 33).  

A família passa a ocupar lugar de destaque na politica de assistência social, como 
eixo estruturante a matricialidade sócio familiar a partir da PNAS/2004 e SUAS/2005. 
[...] O novo desenho da Política de Assistência Social busca romper com a tradição 
de atendimentos: pontuais, dispersos, descontínuos e fragmentados, voltados para 
situações limites extremas. Afirmou a centralidade e responsabilidade do Estado no 
atendimento e acompanhamento das famílias, de modo proativo, protetivo, 
preventivo e territorializado, assegurando o acesso a direitos e a melhoria da 
qualidade de vida.” (MADEIRA, 2003,p.6) 

Com base no exposto, não podemos negar que há uma perspectiva de avanço 

nessa inserção das famílias na política de Assistência Social, pois não há apenas uma 

responsabilização, se tem também uma contrapartida pública em forma de programas, 

projetos, benefícios e serviços que visam fornecer os meios necessários às famílias, 

inclusive de renda e serviços socioeducativos e assistenciais, para que haja, efetivamente, 

um retorno positivo. 

É essa dubiedade de reforço das funções protetivas da família de um lado e, de 
outro, como alvo de proteção social, que denota a dimensão da parceria 
público/privado na proteção social, e sua dimensão estratégica em contexto de 
redução de gastos sociais, posto que se pode contar com a parceria da família para 
potencializar a proteção social oferecida, mesmo quando não é em quantidade e 
qualidade suficientes para suprir todas as atenções necessárias e demandadas. 
Assim acontece quando se legitima a parceria com as organizações da sociedade 
civil, não interessando a amplitude da cobertura de segurança que possa oferecer, 
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mas que barateie o preço da proteção social e reduza os gastos sociais.  
(TEIXEIRA, 2009, p.260) 
 

Portanto, é este o cenário contemporâneo que a família se situa e exige seu 

espaço na esfera das políticas públicas, deixando de ser tratada apenas na esfera privada 

do lar. No entanto, este maior enfoque na família, em especial, na Política de Assistência 

Social, que tem sua conquista marcada na PNAS de 2004, exige dos profissionais que nela 

atuam constantes questionamentos: Afinal, o que é família?  Em que contexto social, 

econômico e cultural ela se situa? Quais fatores externos influenciam sua dinâmica? Qual 

significado a família atribui a si mesma? Essas e outras indagações são perguntas 

fundamentais e indispensáveis para o trabalho com as famílias, tanto na política de 

Assistência Social como em qualquer outra política pública. 

3 CONCLUSÃO 

No Brasil, desde a Constituição Federal de 1988, há uma revalorização da 

família, esta é definida por esse marco legal como a base da sociedade e merecedora de 

proteção social. Na década de 1990, a revalorização da família permanece quando as 

políticas e programas a tomam como centralidade. Contudo, estas iniciativas são escassas 

em desenvolvimento de ações de apoio às famílias, sem contrapartidas de novas ou antigas 

responsabilizações.  

Entretanto, no Brasil, há um processo de operacionalização da Política de 

Assistência Social, que se distancia tanto da perspectiva do direito, quanto do parâmetro das 

necessidades sociais. Dessa forma, esses programas e ações, especialmente os da política 

em referência, tendem a ampliar as possibilidades de manutenção da concepção "familista" 

e assistencialista que tem permeado a operacionalização da assistência social brasileira, 

estabelecendo o lugar da família no âmbito do sistema de proteção social. Esta perspectiva 

não está apenas no âmago da construção da própria política, mas perpassa todo o processo 

de intervenção pública na família.    

Embora tenha prevalecido, no Brasil, a Tendência Familista nos atendimentos às 

demandas das famílias acompanhadas nas políticas de proteção social, percebe-se, 

também, que há avanços nessas políticas, uma vez que, o conceito de família se encontra, 

de certa forma, mais ampliado, sendo reconhecida essa relação para além do casamento e 

dos laços consanguíneos. Há de se ressaltar que a família não pode ser vista como uma 

instituição passiva, receptora de ações protetivas do Estado, e nem como autônoma, uma 
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vez que, essas ações  não dão subsídios para a independência dessas famílias. Não há, 

portanto, no Brasil, uma política familiar e sim familista.  

Logo, deve-se recusar o “familismo” como perspectiva de responsabilização das 

famílias para além das suas possibilidades, reforçando a dependência dos seus membros 

dos serviços, recursos e apoios familiares. Deve-se lutar por uma política “desfamiliarizante”, 

no sentido de oferecer serviços básicos fundamentais, universais, de apoio às famílias, que 

não tragam, em si, mais responsabilidades obrigatórias para seus indivíduos. Nesse 

contexto: 

O Trabalho social com famílias deve assumir uma dimensão multidimensional e 
relacional, implica simultaneidade de ações junto ao público alvo. Exige sinergia e 
ações em redes com vários sujeitos, organizações e grupos de interesse implicados 
na ação. Trata-se de um conjunto de processos, estratégias e procedimentos 
técnicos interventivos, eleitos a partir de pressupostos fundamentais disponibilizados 
por ampla base teórico-metodológica e ético-politica e processados numa 
adequação às diversidades territoriais/regionais.  (MADEIRA, 2013, p. 1).  
 

Tendo em vista o trabalho social com famílias, desenvolvido no Programa de 

Atenção Integral à Família, é importante salientar, em especial, que a intervenção 

profissional dos assistentes sociais deve assumir cotidianamente o compromisso da luta 

pela defesa intransigente dos direitos humanos, a ampliação e consolidação da cidadania, a 

defesa da democracia e da universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos 

programas e políticas sociais, a eliminação das formas de preconceito e o compromisso com 

a qualidade dos serviços prestados, princípios estes defendidos no Código de ética 

profissional. 

Assim, o trabalho com famílias é, para o assistente social, um convite à reflexão 

crítica da realidade, onde a família é marcada por diversas contradições, resultantes de um 

sistema capitalista neoliberal que oprime, exclui e  a coloca em uma condição de 

vulnerabilidade social, à margem das políticas públicas. 

 Dessa forma, não basta ter a família como centralidade das políticas públicas, 

sendo necessário reconhecer suas pluralidades e singularidades para que, assim, haja a 

construção de serviços públicos de acessos universais dirigidos à esta instituição, 

diminuindo suas funções de reprodução social, abandonando, nessa perspectiva, o caráter 

familista e moralizador das políticas sociais.  
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