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A CENTRALIDADE DA FAMÍLIA NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: um estudo a 

partir dos relatos de profissionais dos CRAS em Teresina-PI 

 

Ana Claudia Pereira Paz1 
 
 

RESUMO 
 
Este estudo, de natureza qualitativa, empreendeu esforços na 
busca de analisar e compreender como se materializa a 
centralidade da família na Política de Assistência Social, na 
visão dos profissionais que operacionalizam a proteção social 
básica nos CRAS em Teresina-PI. A materialização da 
centralidade tem apresentado um mix de avanços e 
retrocessos no tocante ao modo como a família vem sendo 
tomada. Diferentes concepções, expectativas e limites internos 
e externos formam o quadro de progressos e recuos que 
compõem a questão da centralidade da família na Política de 
Assistência Social. 
 
Palavras-chave: Família.  Profissionais. Política de Assistência 
Social. 
 
ABSTRACT 
 
This study, qualitative, undertook efforts to find analyze and 
understand how materializes the centrality of the family in the 
Social Assistance Policy, in the view of the professionals who 
operationalize the basic social protection in CRAS in Teresina, 
PI. The realization of the centrality has presented a mix of 
advances and setbacks with regard to how the family has been 
taken. Different views, expectations and internal and external 
boundaries form the framework of progress and setbacks that 
make up the issue of family centrality in the Social Assistance 
Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é resultado de uma pesquisa realizada nos CRAS de Teresina-

PI com o objetivo principal de identificar os significados e direções da centralidade na família 

na Política de Assistência Social e as formas de sua materialização no cotidiano dos 

serviços e ações profissionais ofertadas.  

Durante o estudo realizamos pesquisas de natureza bibliográfica, 

documental e de campo. Tanto na pesquisa bibliográfica quanto na pesquisa 

documental, o objetivo foi analisar como a família tem sido incorporada nas políticas 

sociais na contemporaneidade, ou seja, se essa incorporação se dá dentro de uma 

perspectiva de direitos ou no sentido de responsabilizá-la pela proteção social; se a 

função protetiva da família tem sido relativizada com esse modo de conduzir as 

políticas sociais, ou se tem sido reforçada.  

A pesquisa de campo foi realizada em quatro CRAS de Teresina, sendo 

um em cada zona da cidade (norte, sul, leste e sudeste), definidos conforme a 

disponibilidade dos profissionais em participar do estudo. Na oportunidade, foram 

ouvidos oito profissionais, sendo dois de cada CRAS.   

A técnica de coleta de dados utilizada durante a pesquisa de campo foi a 

entrevista semiestruturada, aplicada junto aos profissionais dos CRAS selecionados 

(4 Assistentes Sociais e 4 Psicólogos). As entrevistas foram realizadas no período 

novembro a dezembro de 2014, no próprio espaço do CRAS, gravadas em áudio, 

com a devida autorização e, posteriormente, transcritas para a análise. 

 

2 A FAMÍLIA COMO REFERÊNCIA NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A família é, por excelência, um canal de proteção, assumindo tradicionalmente 

um papel importante na provisão do bem-estar de seus membros. As políticas públicas 

universalistas vieram para amenizar essas funções, nas quais o Estado e a sociedade 

assumem os custos do seu enfrentamento e cobrem os riscos sociais. No entanto, a partir 

dos anos 1970, com a “crise do Estado de Bem-Estar Social” e a emersão da ideologia 

neoliberal (pautada no discurso de impossibilidade do Estado no provimento do bem-estar), 

assinala-se uma busca por uma participação mais efetiva do mercado e da sociedade, 

especialmente da família, na proteção social. 

É nesse cenário que a família “ressurge” como uma fonte de proteção informal e 

tem suas potencialidades reforçadas passando a ser responsabilizada, pelo menos em 
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primeira instância, pela garantia da proteção social dos seus membros. De acordo com 

Teixeira (2012), atualmente há uma tendência, a nível nacional e internacional, de se tomar 

a família não só como objeto e sujeito de intervenção das políticas públicas, mas também 

como instrumento, ou seja, como partícipe ativo em sua capacidade de prover a proteção 

social em conjunto com o Estado e mercado.  

Todavia, em que pese essa tendência, para Pereira (2010), é possível afirmar 

que não há em muitos países capitalistas centrais uma política familiar, dirigida a atender as 

necessidades das famílias e, muito menos, em países como o Brasil. De acordo com a 

autora, a inexistência de uma política de família2 no Brasil, ou mesmo a existência de “uma 

política de família à brasileira” (considerando que a forma pelo qual a família é inserida na 

política assume particularidades próprias de cada país), decorre não do fato dos poderes 

públicos terem desconsiderado a família, enquanto importante canal de proteção, mas 

“porque o próprio desenho das políticas sociais brasileiras sempre foi profundamente 

influenciado por uma tradição de relacionamento do Estado com a sociedade, que exige 

desta autoproteção”. (PEREIRA, 2010, p 29) 

Dada a inexistência de uma política efetiva para as famílias no Brasil, as políticas 

eram marcadas pelo caráter segmentado e focalizado - voltadas para os indivíduos per si e 

não para a família em sua totalidade - e pela não abrangência da diversidade de arranjos 

familiares existentes. Para Teixeira (2013), em que pese o caráter secundário3 que a família 

ocupou nos sistemas de proteção social brasileiros até 1980, é importante destacar que esta 

nunca esteve totalmente ausente.  Assim, apesar de se falar do “ressurgimento da família”, 

ela sempre desempenhou um papel importante na proteção social, e, no que diz respeito às 

legislações, sempre foi alvo da proteção do Estado e de atribuição de responsabilidades. 

Todavia, para essa autora, nem mesmo o reconhecimento da centralidade da 

família no âmbito das políticas públicas a partir da Constituição Federal de 1988 tem 

significado o reconhecimento da família como sujeito de direitos.  

 

[...] mesmo com a Constituição Federal de 1988, denominada Constituição Cidadã, 
dados os avanços nos direitos sociais que atinge e garante, se manteve a 

                                                 
2
 Pereira entende por política, “um conjunto de ações deliberadas, coerentes e confiáveis, assumidas 

pelos poderes públicos como dever de cidadania, para produzirem impactos positivos sobre os 
recursos e a estrutura da família” (PEREIRA, 2010, p. 27) 
3
  As ações que se dirigiam às famílias eram carregadas de concepções idealizadas de família e se 

davam dentro de uma perspectiva que culpabilizava a família pelos problemas enfrentados, cabendo 
a elas, a partir de suas potencialidades, encontrar meios para solucioná-los (TEIXEIRA, 2012). Mioto 
(2010), em sua análise acerca da relação estabelecida entre família e Estado, aponta que a 
concepção idealizada de família acabava por categorizá-las como capazes ou incapazes,  normais ou 
anormais, sendo a distinção entre esses termos associada à capacidade ou à incapacidade das 
famílias de protegerem e cuidarem de seus componentes 
. 
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contradição básica entre proteger a família e/ou tratá-la como fonte de proteção 
social dos seus membros. De um lado, ela é recolocada como base da sociedade, 
portanto, deve ser protegida pelo Estado, como alvo de políticas públicas, como 
portadora de direitos, logo, sujeito de direitos. De outro lado, também é portadora de 
responsabilidades, é responsabilizada, ao lado da sociedade e do Estado, pela 
proteção à infância e à adolescência e ao idoso (TEIXEIRA, 2013, p.90). 
 

Esse caráter dual, em que ora a família é tomada como sujeito de direitos ora 

como responsável pela garantia da proteção social dos seus, decorre do próprio contexto 

em que a família é tomada como um foco importante nas políticas sociais, onde os 

princípios de universalização dos direitos colidem com o processo de reorganização do 

Estado, que tem como principal expoente a minimização dos gastos com o social e a 

tendência progressiva de transferência de responsabilidades para a sociedade civil, em 

especial para a família.  

O foco na família já presente na Constituição Federal de 1988 é reafirmada nas 

leis infraconstitucionais, e nas legislações sociais como o Estatuto da Criança e Adolescente 

(ECA), em 1990, Política Nacional do Idoso (PNI), em 1994, Estatuto do Idoso em 2003, e 

especialmente na Política de Assistência Social - Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), em 1993, Política Nacional de Assistência Social (2004) e a Norma Operacional 

Básica – NOB/SUAS 2005, que apontam a matricialidade sociofamiliar como um dos eixos 

estruturantes do SUAS. 

Todavia, o reconhecimento da família como foco para organização dos serviços, 

por exemplo, ou mesmo como elemento estruturante da Política, não significa o 

reconhecimento da família como sujeito de direitos, tendo em vista que, como sustenta 

Mioto (2010), a incorporação da família como referência nas políticas públicas não se dá 

descolada dos conflitos existentes em torno de diferentes projetos societários. 

A partir da análise do texto da PNAS, podemos afirmar que a política de 

assistência social apresenta duas direções, de modo que a família ora é reconhecida 

enquanto sujeito de direitos e ora tem sua capacidade protetiva potencializada, sinalizando 

uma responsabilização para além das clássicas funções que a família tem exercido ao longo 

do tempo. 

No tocante a direção que toma a família numa perspectiva de direitos, é possível 

apontar, tomando por base o texto da PNAS, o reconhecimento dos diferentes arranjos 

familiares (a partir da compreensão das transformações históricas, políticas e sociais como 

condicionantes das mudanças no interior das famílias), bem como o reconhecimento da 

família como um espaço contraditório (entendimento da família, como apontado por Pereira 

(2010), como espaço simultaneamente forte e fraco, isto é, a família apesar de se afirmar 

como um espaço privilegiado de proteção e socialização também se constitui como um 

espaço que não está livre de violências, rupturas, inseguranças, etc.). 
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Na contramão dessa perspectiva, temos ainda na PNAS a afirmação de um 

direcionamento que traz de forma explícita o entendimento de que para a família proteger, 

precisa ser protegida, ou seja, a política de assistência terá como pressuposto a construção 

de meios para que a família, proteja, previna e inclua. Nesse sentido, a proteção ofertada à 

família exige também contrapartidas. Todavia, acreditamos que a proteção social não pode 

ser garantida somente apostando nas capacidades individuais ou familiares, ou mesmo 

simplesmente em apoiá-las até que essas potencialidades sejam fortalecidas, já que não se 

trata de capacitá-las para assumir a responsabilidade pela falta de serviços públicos.  

A família, quando se trata de bem-estar social, historicamente é reconhecida 

como a base de apoio, o que tem favorecido o esquema de proteção social do contexto 

neoliberal, em que há uma aposta nos canais naturais de proteção, a partir da revalorização 

das redes de solidariedade, em detrimento do Estado, que passa a atuar apenas quando a 

família exaure a sua capacidade de suprir suas necessidades, seja através das redes de 

apoio – vizinhança, amigos, família extensa – seja via mercado. 

A centralidade da família, nesse sentido, emerge no âmbito das políticas sociais 

mergulhada em um caldo contraditório, pois, ao mesmo tempo em que se apresenta como 

um avanço ao permitir um atendimento integral, traz subjacente o risco da transferência de 

responsabilidades do Estado para a família, se considerarmos o contexto dessa emergência 

(redução dos gastos com o social e forte presença de discursos como o de participação e 

corresponsabilidade ou parceria, no sentido trabalhado por Pereira (2010), que se referem, 

respectivamente, a busca de um maior envolvimento da sociedade na provisão do bem-

estar, em detrimento do burocratismo próprio do Estado e uma união de forças e recursos 

públicos e privados na garantia da proteção social). 

Assim, pensar o lugar da família na Política de Assistência Social requer pensar 

também como o Estado, num cenário marcado pela redução de gastos, tem buscado 

garantir a proteção social. Ao fazer essa reflexão notamos que, apesar do reconhecimento 

da assistência social como política social pública, o que vem acontecendo no tocante à 

proteção social é uma progressiva transferência de responsabilidades para a sociedade, em 

especial as famílias, de modo que o Estado tem ofertado poucas garantias para que estas 

sejam capazes de proteger e prevenir seus componentes. 

 

3 A CENTRALIDADE DA FAMÍLIA NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

CONCEPÇÕES E FORMAS DE MATERIALIZAÇÃO NOS CRAS DE TERESINA-PI 

 

A ênfase na centralidade da família, requer da assistência social não apenas o 

redirecionamento das ações, com vistas à superação de intervenções segmentadas, mas 
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também uma nova postura profissional que se volte para a família e para os seus membros, 

em um dado território, como sujeito de direitos, isto é, dentro de uma perspectiva que se 

distancie de posturas que atribuam aos indivíduos e à família a responsabilidade por sua 

condição e que se dão dentro de uma lógica disciplinadora e normatizadora, características 

próprias da gênese do Serviço Social e do trabalho com famílias. Nesse sentido, analisou-se 

as concepções de centralidade na família que têm orientado o trabalho dos profissionais dos 

CRAS de Teresina-PI; as ações que têm materializado essa centralidade; bem como as 

dificuldades e os avanços apontados pelos profissionais para a realização de um trabalho 

dirigido para as famílias. 

No âmbito da proteção social básica são os CRAS4 que materializam essa 

centralidade na família. Na Política de Assistência a centralidade está ancorada no 

reconhecimento da família como espaço privilegiado de proteção social e socialização 

primária, mas que precisa ser protegida e cuidada, para tanto as ações desenvolvidas no 

âmbito da política serão dirigidas às famílias. (BRASIL, 2005) 

Os relatos revelam que há por parte dos profissionais um reconhecimento da 

centralidade da família no sentido preconizado pela PNAS, o que se constitui como um 

avanço. Além disso, percebemos nos relatos dos profissionais o reconhecimento da 

importância de tomar a família como foco para o trabalho, em detrimento de ações 

focalizadas e segmentadas. 

[...] eu compreendo como essa questão de buscar a família, não culpabilizar a 
família, mas buscar a família para o atendimento, para a orientação, para os 
serviços, porque nós entendemos que não é só o indivíduo apenas, mas que aquele 
contexto familiar influencia diretamente naquela demanda que o indivíduo atravessa 
e que muitas vezes chega até nós enquanto CRAS (PROFISSIONAL 1, CRAS A) 
 

Entende-se que a direção posta nas ações dirigidas às famílias é fundamental 

para o fortalecimento da proteção social, tendo como horizonte as seguranças sociais 

afiançadas pela política, e não somente a capacidade da família de proteger seus membros. 

A proteção social básica tem como objetivo a prevenção de situações de riscos, por meio do 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Todavia, fortalecer a função protetiva 

da família não significa responsabilizá-la ainda mais pela proteção social, mas sim 

reconhecer que esse fortalecimento requer ações por parte do Estado. 

Outro ponto que merece destaque, ao se tratar das concepções em torno da 

centralidade da família, é a questão da autonomia. Alguns profissionais ao se referirem à 

centralidade da família colocaram como um dos objetivos a conquista da autonomia e do 

protagonismo do usuário. Entretanto, os depoimentos revelaram que os objetivos de 

                                                 
4
  Dentre os serviços ofertados pela Política que tem como foco à família está o PAIF, que, implementado 

obrigatoriamente no âmbito do CRAS, fundamenta-se na centralidade da família e na territorialidade e, constitui-

se como um dos serviços estruturadores da assistência social à população (BRASIL, 2009) 
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autonomia e protagonismo, no trabalho com família, ainda é algo muito abstrato com pouca 

indicação de como se promove e como se dá essa autonomia e em relação a quê. 

 

Eu acho que significa trabalhar focado, né, na família, ter a família como a base do 
atendimento, tentando fortalecer a família para alcançar o objetivo que se pretende 
que é possibilitar uma autonomia, seja lá qual for a fragilidade do sujeito naquele 
momento (PROFISSSIONAL 2, CRAS D) 
 
[...] A instituição familiar ela deve ser colocada como centro, para que se alcance o 
protagonismo do indivíduo. Então, na política de assistência social, que se almeja 
conseguir um fortalecimento de vínculos, para alcançar o protagonismo desse 
sujeito, a família seria a instituição que se deve trabalhar mais para se alcançar essa 
autonomia do sujeito como cidadão e como protagonista de sua história 
(PROFISSIONAL 2, CRAS B) 
 

Para Teixeira (2010), tomar a autonomia e o protagonismo como práticas 

construídas a partir do aconselhamento, com vistas ao desenvolvimento da capacidade dos 

sujeitos de “andarem com suas próprias pernas”, esta concepção liberal, além de reforçar as 

suas responsabilidades, dificulta o reconhecimento das possibilidades de acesso aos bens e 

serviços a que eles têm direito. Entendemos que autonomia e protagonismo supõem não 

apenas dar conta da sua própria vida, mas ter voz, ser ouvido e se reconhecer como sujeito 

de direitos. 

Nos relatos dos profissionais foi possível identificar o entendimento de que é a 

própria família que deve resolver seus problemas, remetendo assim ao entendimento de que 

autonomia é não depender do serviço público, resolver seus problemas usando seus 

próprios recursos internos. 

  

Essas ações com as famílias se materializam através dos grupos. Antes eram uma 
vez por mês e a gente reunia famílias com problemáticas em comum, para fazer 
discussões, no intuito de que a própria família procure resolver seus conflitos e 
questões. A gente só proporciona o espaço, o tema e a discussão e um vai 
auxiliando o outro. A gente nunca a gente vai dizer: ‘olha você vai ter que agir 
assim!’ Não, é sempre o grupo que se autofortalece. [...] Às vezes eles chegam com 
questionamentos para que a gente resolva, entre aspas, e a gente sempre coloca 
que ao profissional cabe orientar e que resolver mesmo cabe à família, aí a gente 
começa a falar das temáticas, dos grupos, como é que seria e de outros possíveis 
encaminhamentos (PROFISSIONAL 1, CRAS B) 

 
A materialização da centralidade da família no âmbito dos CRAS se dá, 

sobretudo, a partir dos atendimentos e acompanhamento familiar5, que se destinam às 

famílias em situação de vulnerabilidade que requerem um acompanhamento profissional 

sistemático e contínuo. Ressalta-se que em todos os CRAS visitados, o acolhimento dos 

                                                 
5
 Além do acompanhamento familiar, no âmbito do PAIF as famílias podem ser inseridas a partir do 

atendimento, que caracteriza-se como uma ação imediata de atenção às famílias, ou de alguns de seus membros 

pelo PAIF, por meio da acolhida, ação particularizada, ação comunitária, oficina com famílias e 

encaminhamento. (BRASIL, 2012) 
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usuários e as atividades grupais são apresentados como as principais formas de 

materialização da centralidade da família.  

Acredita-se na potencialidade do acompanhamento familiar em grupo, 

sobretudo, por aumentar a capacidade de identificação das demandas postas pelas famílias, 

a partir da reflexão sobre as dificuldades cotidianas e a troca de vivências, bem como por 

ampliar a capacidade de mobilização das famílias em torno da conscientização sobre os 

direitos e sobre a responsabilidade do Estado na garantia da proteção social. Todavia, é 

preciso analisar as direções dadas a esse trabalho em grupo, ou seja, se dentro de uma 

perspectiva disciplinadora e normatizadora, ou dentro de uma perspectiva que potencialize a 

orientação social com vistas à ampliação do acesso dos indivíduos e da coletividade aos 

direitos sociais. 

Os profissionais, de modo geral, adotam metodologias participativas onde são 

trabalhadas questões relacionadas às demandas expressas pelas famílias e temas 

sugeridos diretamente por elas, apresentando-se como um ponto positivo. Entretanto, não 

identificamos em nenhum CRAS relatos de incentivo à participação coletiva, seja através de 

conselhos, fóruns ou associações comunitárias.  

Para Teixeira (2010), o trabalho com famílias nos CRAS, sobretudo, com grupos, 

funciona “como antídoto a sua transformação em serviço cartorial, de cadastramento, 

recadastramento, acesso a benefícios, mas de ofertas de serviços de suporte à família e 

seus representantes com serviços de orientação, informação [...] e reflexão sobre suas 

dificuldades cotidianas” (TEIXEIRA, 2010, p. 12). 

Dentro dessa perspectiva, a intervenção profissional no âmbito CRAS pressupõe 

um acompanhamento contínuo das famílias, em detrimento de intervenções restritas a 

atendimentos individualizados e particularizados de natureza emergencial e associadas 

estritamente ao registro e acompanhamento de famílias beneficiárias de programas de 

transferência de renda, como ocorre em algumas unidades. 

  

[...] essas famílias em descumprimento, a gente conversa individualmente, não tem 
uma reunião grupal como era para acontecer, que era o grupo de família com 
descumprimento. As famílias com descumprimento, toda mãe que chega eu 
converso ali rapidinho do motivo do bloqueio ou suspensão e dou orientação, mas é 
mais no individual, não tem um grupal.  Tem uma listagem com os nomes e 
endereços das famílias em descumprimento, mas a gente acaba não fazendo visitas 
domiciliares, porque elas vêm mesmo, então não há necessidade. Outra demanda 
também que não está acontecendo são essas visitas domiciliares para as famílias 
em descumprimento, mas também é pela questão do tempo. (PROFISSIONAL 1, 
CRAS B) 
 

 
A priorização de ações de cunho emergencial acaba por diluir o propósito da 

política e, além de dificultar a visualização da materialização da centralidade da família no 
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âmbito do CRAS, dificulta a próprio reconhecimento do CRAS, por parte das famílias, como 

um espaço de proteção social, de apoio às famílias e de potencialização do acesso aos 

direitos.  

 
[...] As pessoas só conhecem como “o Bolsa Família”, se você perguntar, onde é o 
CRAS, ninguém... “lá onde faz o Bolsa Família... ah, é lá [...]”. Então, assim, são 
questões bem... [...] aqui a procura espontânea gira em torno do Programa Bolsa 
Família, do descumprimento e as pessoas que têm algumas deficiências, que 
precisam... Mas a maioria é nesse sentido mesmo. A porta de entrada é o Programa 
Bolsa Família. (PROFISSIONAL 2, CRAS D) 

 

Alguns CRAS ou não desenvolvem acompanhamentos familiares em grupo, ou 

os desenvolvem de forma limitada e descontínua. A redução ou prevalência de 

atendimentos individualizados e segmentados acaba por dificultar a visualização da 

centralidade da família nos CRAS. Apesar de haver um reconhecimento por parte dos 

profissionais sobre os avanços da política, bem como das alterações normativas, a 

materialização da centralidade encontra limites e abre espaços para ações pontuais e 

fragmentadas que trazem em seu bojo o rompimento também com a ideia de prevenção, 

que se constitui como o objetivo da proteção social básica. 

No que diz respeito aos avanços e as dificuldades para a realização de um 

trabalho dirigido às famílias, é consenso entre os profissionais entrevistados o 

reconhecimento de que a Política de Assistência Social avançou muito ao tomar a família 

como central para o desenvolvimento de suas ações, tendo em vista o rompimento com as 

práticas tradicionais, voltadas para o atendimento dos indivíduos de forma isolada. 

Assim como o reconhecimento do avanço, é unanimidade também entre os 

profissionais o reconhecimento de que materialização da centralidade da família passa por 

inúmeras dificuldades e barreiras que precisam ser superadas. Dentre os principais 

problemas relacionados aos acompanhamentos familiares está a adesão das famílias, ou 

seja, a participação e envolvimento das famílias durante acompanhamentos e, sobretudo, 

nos trabalhos com grupos.  

Durante muito tempo a assistência social organizou suas ações de forma 

fragmentada e com pouca participação popular. O clientelismo e o paternalismo marcaram a 

história da assistência social por décadas, de modo que para o usuário da assistência social 

uma cultura participativa ainda se constitui como algo novo. O ranço assistencialista é 

entendido, nesse sentido, como uma das causas da pouca adesão das famílias nas ações 

propostas pelo CRAS.  

 

Há uma série de fatores que influenciam [...] a falta de uma cultura participativa... Às 
vezes se exige da família, do cidadão muitas vezes nem nós mesmos não somos 
participativos, então é uma questão que é de exercício também, então eu tenho 
exercitado isso (PROFISSIONAL 1, CRAS C) 
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Conforme o relato de alguns dos profissionais entrevistados, os usuários não se 

sentem parte daquele trabalho, isto é, não se reconhecem como sujeitos daquela ação e 

não veem isso como um direito. 

Os relatos revelaram também que outras questões  devem ser consideradas ao 

pensar em famílias e em trabalhar com famílias, que é o reconhecimento das multiplicidades 

de arranjos familiares existentes e das inúmeras dificuldades que estas famílias enfrentam 

para participar dessas atividades e mesmo acessar o CRAS. As famílias estão cada vez 

menores e é cada vez mais difícil contar com a família ampliada ou mesmo com a 

vizinhança para o cuidado com os filhos, além disso, é preciso considerar que há muitas 

vezes a falta de recursos para ir ao CRAS, que nem sempre é próximo da residência – dada 

a dimensão do território de abrangência – ou mesmo a acessibilidade do prédio do CRAS 

para cadeirantes, idosos e crianças. Questões dessa natureza também são pontuadas pelos 

profissionais como causa da baixa adesão: 

Os profissionais conseguem visualizar que a falta de adesão decorre de 

inúmeros fatores. A pouca participação das famílias longe de estar exclusivamente 

associada ao interesse das famílias em participar vincula-se a questões associadas até 

mesmo ao reconhecimento das ações do CRAS como um direito, como ações preventivas, o 

que não está diretamente associada à família, mas os limites da própria instituição em 

desenvolver um trabalho que seja para o usuário um parâmetro de reconhecimento da 

efetivação de direitos. 

O profissional reconhece que a ineficácia, ou descontinuidade dos serviços, 

acaba por gerar nas famílias uma resistência à participação. Compreendemos que esse 

problema além de estar relacionado à própria descrença no serviço público, em decorrência 

da própria trajetória das políticas sociais, também está relacionado a outros inúmeros 

fatores pontuados pelos profissionais, que vão desde a falta de recursos humanos e 

materiais à falta de capacitação profissional para o trabalho com famílias. 

A falta de equipamentos e de recursos humanos como fatores dificultadores do 

trabalho com foco na família aparece como consenso entre os profissionais entrevistados. 

Entende-se que as possibilidades de atuação com famílias não podem ser pensadas de 

modo desvinculado das condições de trabalho. 

Além das limitações impostas pela insuficiência de recursos materiais e 

humanos, cabe pontuar a importância das capacitações profissionais para o trabalho com 

famílias. Há relatos que revelam a dificuldade dos profissionais em desenvolverem ações 

não só com famílias, mas também com os usuários, de forma isolada, podendo estar 
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associadas à capacitação para o trato com questões próprias do território do CRAS ou 

mesmo da própria política de assistência social. 

Os relatos relavam a necessidade de capacitação continuada dos profissionais 

envolvidos nos trabalhos com famílias, de modo a facilitar a inclusão nos serviços e ações 

do CRAS, bem como o desenvolvimento por parte dos profissionais de ações 

socioeducativas que tenham como horizonte o exercício efetivo da cidadania e que não se 

limitem ao mero repasse de informações.  Entendemos que as condições de trabalho 

impõem dificuldades e desafios diários para a atuação junto aos usuários do CRAS e que as 

limitações das outras políticas também se apresentam como um elemento dificultador, 

todavia, é preciso lançar mão de estratégias que possam potencializar o acesso aos direitos 

sociais.  

De acordo com Teixeira (2010, p. 16), “o foco das ações socioassistenciais e 

socioeducativas deve ser a necessidade das famílias e a garantia dos direitos de cidadania, 

cujas propostas e ações perpassam do âmbito de uma política para uma perspectiva 

intersetorial, integrada e articulada”. 

Nesse sentido, embora as concepções de centralidade na família se caminhem, 

em sua maioria, no sentido de superação de práticas fragmentadas, o que representa um 

avanço importante na política, as ações dirigidas à resolução dos problemas no interior da 

própria família, ainda apresentam um descompasso ou retrocesso no sentido de garantir 

direitos, mediante serviços socioassistencial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar dos avanços no que se refere ao reconhecimento da família como 

central para as políticas sociais, sobretudo, na Política de Assistência Social, ainda 

há muito que avançar. O próprio texto dessa Política revela um caráter dual em que 

ora a família é tomada como sujeito de direitos ora como responsável pela garantia 

da proteção social dos seus.  

Compreende-se que fortalecer a família não significa reforçar ou mesmo ampliar 

o leque de responsabilidades que historicamente tem recaído sobre as famílias, do mesmo 

modo que não significa dizer que as funções de proteção e socialização primárias deixarão 

de ser exercidas na unidade doméstica, mas tão somente que a política pública cumpra seu 

papel, mediante a oferta de benefícios e serviços dirigido às famílias como forma de garantir 

o direito à convivência familiar e comunitária das pessoas. Nesse sentido, ao centrar as 

ações na família o horizonte deve ser a inclusão social, através da oferta de serviços que 

garantam à família condições dignas de vida. 
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Os relatos dos profissionais apontam para o reconhecimento do avanço que a 

política conquistou a dirigir-se para família em sua totalidade, sobretudo por permitir a 

contextualização da situação vivenciada pelo usuário. Contudo, a materialização da 

centralidade dentro de uma perspectiva que não responsabilize exclusivamente a família e 

que direcione sua ação reafirmando o papel do Estado como provedor de direitos por meio 

de políticas sociais efetivas, ainda encontra muitos limites que vão desde questões 

relacionadas a visões dos profissionais (tendo em vista que muitos ainda apontam que cabe 

a própria família resolver seus problemas) a limites relacionados a recursos materiais e 

humanos e a falhas presentes nas outras políticas sociais. Tais questões trazem em seu 

bojo o risco da transferência da responsabilidade pela proteção social para o foro privado da 

família e indivíduos, o q acaba por diluir o propósito de centralidade que defendemos. 

Não basta tomar a família como central nas políticas sociais e reconhecer a 

importância desta, faz-se necessário dar suporte à família para que esta possa exercer as 

funções que lhes são demandadas (suporte este garantido, sobretudo, pela oferta efetiva de 

serviços por parte da rede) e para que a garantia de direitos seja, de fato, efetivada.  
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