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RESUMO 

 
A família é eixo estruturante de diversas políticas públicas 
sociais. Destaca-se aqui a Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS), que tem como umas das bases organizacionais 
a matricialidade sócio-familiar. Com o objetivo de compreender 
família e as formas de intervenção neste grupo no seio da 
PNAS é que se realizou pesquisa bibliográfica e estudo das 
legislações pertinentes ao tema. Aponta-se como resultado o 
discurso contraditório de uma política que busca centrar suas 
ações no grupo familiar, mas que o segmenta em grupos 
menores, compartimentando-o e inviabilizando a avaliação total 
dos resultados das ações. 
 
Palavras-chave: Família. PNAS. Matricialidade sócio-familiar. 
Proteção Social. Transformações. 
 
ABSTRACT 

 
The family is central thrust of various social policies. Here we 
highlight the National Social Assistance Policy (PNAS), which is 
one of the organizational bases to social and family 
matricialidade. In order to understand family and forms of 
intervention in this group within the PNAS is held bibliographical 
research and study of the relevant legislation to the topic. 
Suggestions are made as a result the contradictory discourse of 
a policy that seeks to focus its actions in the family, but the 
segments into smaller groups, partitioning it and render the 
overall evaluation of the results of actions. 
 
Keywords: Family. PNAS. Social and family Matricialidade. 
Social protection. Transformations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal no Brasil (CF 88), a 

assistência social adquiriu estatuto de direito a ser efetivado mediante políticas públicas, 

ganhando assim, legitimidade como um dos tripés da política de seguridade social, 

juntamente com a saúde e a previdência social. Tal fato foi um marco para a história da 

assistência que se tornaria em breve uma política pública social. 

O acesso à saúde é de caráter universal; à previdência é de caráter contributivo, 

e; à assistência social se for necessário. Para que os usuários possam ter acesso aos 

serviços sócio-assistenciais é necessário que se encaixem em critérios que fazem com que 

a política de assistência social seja a quem dela necessitar. 

Logo depois em 1993, é sancionada a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), Lei 8.742/93 que dispõe sobre os objetivos, princípios e diretrizes, a organização e 

gestão, as prestações e o financiamento da assistência social, ou seja, iniciava-se então um 

processo de construção da gestão pública e participativa da assistência social. A LOAS 

concretiza a assistência social da CF 88, definindo-a como direito do cidadão e dever do 

Estado. 

Em 2004, na IV Conferência de Assistência Social é verificada a necessidade de 

uma política de assistência social que abrangesse todo o país com a formação de um 

sistema integrado de serviços sócio-assistenciais, então firmou-se aí a criação de uma rede 

de serviços de assistência, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da PNAS 

(2004, p. 13), “que busca incorporar as demandas presentes na sociedade brasileira no que 

tange às responsabilidades políticas, objetivando tornar claras suas diretrizes na efetivação 

da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado”, na qual nos 

deteremos neste trabalho. 

Com o objetivo de analisar como a família é entendida na PNAS, realizou-se 

pesquisa bibliográfica e estudo das legislações pertinentes ao assunto, a fim de 

estabelecermos relação entre o proposto na PNAS, referente ao conceito de família, e as 

ações pretendidas com este grupo. Portanto, levanta-se aqui a reflexão a cerca de como se 

entende família e como a proteção social atinge ao grupo familiar.  

Dessa forma, discutimos na primeira parte como a família é compreendida 

conceitualmente na PNAS. Em seguida, após o entendimento de família, trouxemos em 

destaque a Proteção Social como mecanismo de fortalecimento de vínculos sócio-familiares, 
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analisando de forma crítica as contradições encontradas na PNAS e relacionando com 

estudiosos do tema família. 

 

 

2. FAMÍLIA E A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

A PNAS possui as seguintes bases organizacionais: a matricialidade sócio-

familiar, a descentralização político-administrativa e territorialização, as novas bases para a 

relação entre o Estado e a Sociedade Civil, o financiamento e o controle social. No entanto, 

para o alcance de nosso objetivo, nos deteremos a discutir sobre a primeira, cuja PNAS está 

centrada. 

[...] Por reconhecer as fortes pressões que os processos de exclusão sociocultural 
geram sobre as famílias brasileiras, acentuando suas fragilidades e contradições, 
faz-se primordial sua centralidade no âmbito das ações da política de assistência 
social, como espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização 
primárias, provedora de cuidados aos seus membros, mas que precisa também ser 
cuidada e protegida. (BRASIL, 2004, p. 41) 

Dessa forma, sendo a família o eixo central de intervenção da PNAS, faz-se 

necessário compreender o que significa família nesta Política. Portanto, na PNAS,  

[...] podemos dizer que estamos diante de uma família quando encontramos um 
conjunto de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos e, ou, 
de solidariedade. Como resultado das modificações acima mencionadas, superou-se 
a referência de tempo e de lugar para a compreensão do conceito de família. 
(BRASIL, 2004, p. 41) 

Logo, percebe-se que há uma modificação do conceito de família de tempos 

atrás, justificada ainda pela passagem da PNAS que diz,  

[...] trabalho com famílias deve considerar novas referências para a compreensão 
dos diferentes arranjos familiares, superando o reconhecimento de um modelo único 
baseado na família nuclear, e partindo do suposto de que são funções básicas das 
famílias: prover a proteção e a socialização dos seus membros; constituir-se como 
referências morais, de vínculos afetivos e sociais; de identidade grupal, além de ser 
mediadora das relações dos seus membros com outras instituições sociais e com o 
Estado. (BRASIL, 2004, p. 19-20) 

Diante do exposto, as funções básicas elencadas pela política tem semelhança 

com as funções apontadas por Bruschini (2000), como próprias do grupo familiar, que são 

as funções econômica, socializadora e de reprodução ideológica. A primeira refere-se ao 

dever que a família tem de prover as condições de sobrevivência dos seus membros, 
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estando esses membros inseridos no processo de produção desses proventos, seja dentro 

ou fora da unidade familiar e cada um possui uma função determinada na família.   

A segunda função refere-se ao fato de a família ser responsável pela 

socialização e formação da personalidade dos indivíduos membros do grupo familiar, 

especialmente das crianças, atuando como "agência de transmissão ideológica, o que nos 

leva a terceira função da família; a de reprodução ideológica, pois é a família responsável 

pela transmissão dos hábitos, costumes, ideias, valores e padrões de comportamento", 

sendo essa transmissão ideológica necessária ao processo de "amadurecimento" dos 

membros do grupo familiar. 

Além de identificar as funções da família, na atualidade, a PNAS traz a tona os 

novos arranjos familiares, ao dizer que o conceito tradicional de família nuclear foi 

modificado em conjunto com as transformações da sociedade, que essa relação “está 

intrínseca e dialeticamente condicionada às transformações societárias contemporâneas” 

(BRASIL, 2004. p. 41). 

A superação do conceito tradicional de família significa o acompanhamento da 

política, como um todo, às transformações da sociedade. Este fato se deve a necessidade 

de se contemplar à variedade de arranjos familiares que continuam em constante 

composição, uma vez que a família é um grupo histórico e socialmente construído. Há um 

avanço em se pensar a família em diferentes arranjos, pois como nos traz Bruschini (Op. 

cit), 

[...] o primeiro passo para estudar a família deveria ser o de "dissolver sua aparência 
de naturalidade, percebendo-a como criação humana mutável" e observando que as 
relações muitas vezes coincidentes que conhecemos atualmente entre grupo 
conjugal, rede de parentesco, unidade doméstica/residencial podem se apresentar 
como instituições bastante diferenciadas em outras sociedades ou em diferentes 
momentos históricos (BRUSCHINI, 2000, p. 50). 

Logo, a desconstrução do modelo de família nuclear - formada pelo pai, mãe e 

filhos - permite a abrangência da PNAS aos grupos familiares que por muito tempo foram 

rechaçados na sociedade por não pertencerem ao “modelo ideal de família” como exposto 

por Canevacci (1984) ao citar Lévi-Strauss, que descreve família como um grupo social 

constituído, prioritariamente, tendo: 

[...] 1) [...] sua origem no casamento; 2) consiste no marido, na mulher e nos filhos 
nascidos de sua união, mesmo se podemos admitir que outros parentes se integrem 
a esse grupo essencial; 3) os membros da família são ligados entre si por: a) 
vínculos legais, b) vínculos econômicos, religiosos e outros tipos de deveres e 
direitos, c) uma precisa rede de direitos e proibições sexuais, e um conjunto variado 
e diferenciado de sentimentos psicológicos, como o amor, o afeto, o temor, etc 
(CANEVACCI apud LÉVI-STRAUSS, 1984, p. 27). 
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Canevacci (1984) expõe em contra-argumento a Lévi-Strauss a sua análise que 

parte da discussão de superação da família-fetiche, que é essa família idealizada, uma 

forma fixa e ideal de família. Afirma que a superação está relacionada com o 

desenvolvimento da humanidade e de novas formas de inventar a família a partir das 

transformações sociais e que a burguesia se utilizou do processo de construção da família 

para unir o amor, o casamento e o sexo em uma célula do Estado que fixa os 

comportamentos sociais dos indivíduos.  

A defesa da criação de uma nova sociabilidade em que a família não deva ser 

uma instituição obrigatória, com relações forçosas, mas que seja possível a diversificação 

das relações sociais, abolindo a estrutura atual de família e possibilitando a criação de 

novas formas de grupos familiares.  

Nesse sentido, a PNAS é inovadora ao assumir que o conceito de família é 

diversificado e indefinido, pois considera a diversidade sociocultural das famílias,  

[...] sendo assim, a política de Assistência Social possui papel fundamental no 
processo de emancipação destas, enquanto sujeito coletivo. Postula-se, inclusive, 
uma interpretação mais ampla do estabelecido na legislação, no sentido de 
reconhecer que a concessão de benefícios está condicionada à impossibilidade não 
só do beneficiário em prover sua manutenção, mas também de sua família. Dentro 
do princípio da universalidade, portanto, objetiva-se a manutenção e a extensão de 
direitos, em sintonia com as demandas e necessidades particulares expressas pelas 
famílias (BRASIL, 2004, p. 42). 

Com uma compreensão mais abrangente de família, a PNAS, se torna uma 

política apropriada a atender às diversas demandas da sociedade. 

 

 

3. FAMÍLIA E A PROTEÇÃO SOCIAL 

 

 

As crescentes transformações na nossa sociedade, sejam elas econômicas, 

políticas, sociais, de hábitos, de costumes ou tecnológicas, também alteram a forma como 

são compostas as famílias e por sua vez o papel desempenhado por elas. Essas alterações 

muitas vezes se configuram em uma variedade de arranjos familiares. Por isso, segundo a 

PNAS, 

[...] a família, independentemente dos formatos ou modelos que assume, é 
mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando 
continuamente os deslocamentos entre o público e o privado, bem como geradora 
de modalidades comunitárias de vida. Todavia, não se pode desconsiderar que ela 
se caracteriza como um espaço contraditório, cuja dinâmica cotidiana de convivência 
é marcada por conflitos e geralmente, também, por desigualdades, além de que nas 
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sociedades capitalistas a família é fundamental no âmbito da proteção social 
(BRASIL, 2004, p. 41). 

 

Ao dizer que a família é fundamental no âmbito da proteção social ela ganha um 

destaque todo especial, pois, agora, a família passa a ser o foco principal da PNAS, já que 

se entende o aprofundamento das dificuldades, fragilidades e exclusões sofridas por essas 

famílias como expressões das contradições da sociedade, que agora, se refletem no bojo 

das relações familiares, causando grandes impactos que retornam à sociedade através das 

consequencias das violações dos direitos da família. 

Conforme a PNAS, a centralidade na família se faz de forma primordial, uma vez 

que é no espaço do grupo familiar que há a proteção e a socialização primária de seus 

membros. Dessa forma, a família, como refúgio para os seus membros, necessita de 

cuidados equivalentes. 

Em contrapartida a esse argumento, temos uma indagação bastante apurada de 

Teixeira (2009) que diz, 

[...] a análise do texto da PNAS\2004 permite detectar ambiguidades, ao tempo em 
que há reconhecimento dos processos socioeconômicos, político e cultural que 
fragilizam as famílias brasileiras, tornando-as vulneráveis, o que justifica a sua 
centralidade nas ações da política de assistência social e, por outro lado, reconhece 
que isso se dá porque a família constitui “espaço privilegiado e insubstituível de 
proteção social e socialização primárias, provedora de cuidados aos seus membros, 
mas que precisa também ser cuidada e protegida” (BRASIL, PNAS\2004, p. 41). A 
contradição entre cuidar e proteger a família ou fornecer meios para que ela cuide 
dos seus membros, está posta. Assim, há sempre o reforço das funções da família; 
ajudá-las a cuidar de seus membros é a tônica do texto; é o que é esperado, 
independente de seus formatos ou modelos, de sua condição de vulnerabilidade ou 
risco, das condições materiais e subjetivas de vida, a função de 
cuidadora\socializadora (TEIXEIRA, 2009, p. 259). 

Ou seja, fica bastante claro, com a análise dos dois trechos, que é preciso 

sempre ir além do que está posto, que as ações que são desenvolvidas pela PNAS, apesar 

de representarem um grande avanço, ainda se configuram em uma representação da ordem 

vigente, pois não se está buscando uma independência da família em relação aos papeis 

que tradicionalmente foram lhe atribuídos, o  que por sua vez, acaba exigindo mais 

responsabilidades do grupo familiar. 

A família ganha uma importância e um reconhecimento maior - agora 

merecedora da proteção do Estado, conforme o Art. 226 da CF 88 “A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado” - na medida em que a realidade tem 

apresentado processos crescentes de (des)proteção das famílias brasileiras que estão 

inseridas em um contexto de extrema desigualdade social e o crescimento da pobreza.  
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Essa análise se confirma com os dados apontados pela pesquisa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada em 03 de maio de 2011, que do total 

de famílias pobres, 4,8 milhões não possuem nenhuma renda e 11,4 milhões têm 

rendimento per capita de 1 a 70 reais e para se chegar a esses números foram cruzados 

diferentes dados do último Censo 2010. 

É apropriadamente nesse contexto que a matricialidade sócio-familiar ganha 

papel de destaque na PNAS, em que a questão da centralidade da família e a superação da 

focalização descansam no pressuposto de que, inicialmente, é necessário que a família 

tenha meios de garantir condições de sustentabilidade para só assim, ter condições de 

proteger, prevenir, promover e incluir seus membros no ambiente familiar.  

A realidade é dinâmica, por isso para o desenvolvimento do estudo da família 

brasileira é necessário ir um pouco mais além da dimensão da sustentabilidade, levando em 

conta que a família tem que ser trabalhada como um todo, que tem que existir um 

fortalecimento desse todo para que não se constituam ações de modo pontual, 

impossibilitando a real compreensão dos resultados.  

Na PNAS temos os serviços de proteção social que estão divididos em proteção 

social básica e especial. A proteção social básica (PSB) tem como objetivos, 

Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à 
população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 
privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre 
outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social 
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) 
(BRASIL, 2004, p. 33). 

A PSB prevê o desenvolvimento e socialização das famílias, através de 

programas e projetos, a partir de um estudo e identificação do tipo de vulnerabilidade social 

apresentada, atuando de forma direta através dos Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS), onde são direcionados vários grupos para crianças, jovens e idosos, entre 

outras atribuições mais específicas do serviço de proteção básica que visam potencializar a 

família como base de referência, através do protagonismo de seus membros. 

No entanto, entende-se que o trabalho com família deveria ser realizado de 

forma conjunta com todos os membros do grupo familiar, tendo em vista a necessidade de 

conhecer a família não a partir do que deveria ser, mas a partir dos significados que 

atribuem à relação uns com os outros, sendo, dessa forma, permeável a mudanças, 

reconhecendo o indivíduo e a família como agentes capazes de provocar mudanças 

significativas na vida social. 
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Contanto, os serviços da PSB são segmentados, pois dividem as demandas da 

família, por exemplo, em grupos de crianças, de jovens, de mulheres e de idosos. O 

questionamento que se faz é o porquê do trabalho não ser realizado, por exemplo, em um 

grupo de família, uma vez que o objetivo da PSB é fortalecer os vínculos familiares e 

comunitários para a prevenção da violação dos direitos dos indivíduos e da coletividade?  

Essa é uma contradição constatada na PNAS em que a família é concebida 

como núcleo básico de acolhida, de autonomia, de convívio, de sustentabilidade e de 

protagonismo social. Então, como fortalecer o grupo familiar de forma segmentada?  

Há de se lembrar do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) prestado 

pelas equipes dos CRAS, cuja finalidade é atender ao grupo familiar, como um todo. No 

entanto, com a precarização do trabalho dos Assistentes Sociais e de outros profissionais 

que compõem as equipes, verifica-se que o programa não é executado de forma ideal, com 

o acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, pois há um 

enfraquecimento do fazer profissional que acaba sendo limitado pelas barreiras burocráticas 

e institucionais. (MORAES et al, 2013). 

Já a proteção social especial (PSE) é, 

[...] a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que 
se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, 
maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 
cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho 
infantil, entre outras. (BRASIL, 2004, p. 37) 

As ações da PSE requerem uma maior atenção em relação ao acompanhamento 

individual com maior flexibilidade nas soluções protetivas. As atividades são diferenciadas, 

de acordo com os níveis de complexidade que podem ser média ou alta e conforme a 

situação vivenciada pelo indivíduo e família. 

“As dificuldades em cumprir com funções de proteção básica, socialização e 

mediação, fragilizam, também, a identidade do grupo familiar, tornando mais vulneráveis 

seus vínculos simbólicos e afetivos” (BRASIL, 2004, p. 36) o que traduz a necessidade da 

PSE, uma vez que a PSB não pode ser realizada. A passagem do grupo familiar da 

necessidade de PSB à PSE indica alguns questionamentos que necessitam de destaque, 

como:  

1. A PSB foi executada de forma concreta e abrangente, suprindo as 

necessidades de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários? 

2. A situação de vulnerabilidade da família era de caráter extremo que a PSB 

não poderia prover as resoluções específicas à demanda? 
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Ao primeiro questionamento, entende-se que a possibilidade de falha na 

execução da PSB é possível, diante da precarização e fragilização dos serviços sócio-

assistenciais e do trabalho do profissional, como a redução de profissionais das equipes, a 

indisponibilidade de transportes para visitas, da terceirização e temporalidade dos 

profissionais especializados. (MORAES et al, 2013). 

Portanto, a PSB, diante da conjuntura na qual está inserida, muitas vezes atende 

de forma pontual as demandas dos usuários em geral, devido ao processo de fragilização 

supracitado, causando a violação dos direitos e, consequentemente, a necessidade PSE.  

Nesse prisma, o PSB atua para que esses direitos sejam viabilizados, pois como 

todo direito fundamental, os direitos sociais possuem um conteúdo essencial de direitos 

inerentes à dignidade da pessoa humana, tendo-a como núcleo básico. São decisivamente 

meios para a proteção e a efetivação concreta da cidadania e dignidade desses usuários. 

Ao segundo questionamento, percebe-se que a PSB é uma porta de entrada dos 

usuários aos serviços sócio-assistenciais, pois realiza uma espécie de triagem, identificando 

as demandas de caráter básico e especial. Por isso, casos de rompimento de vínculos, que 

chegam ao serviço de PSB, não podem ser atendidos por este, sendo encaminhados aos 

serviços que possuem a qualificação necessária a resolução da demanda em questão. 

Portanto, percebemos que a vida dessas famílias não é regida apenas pela 

pressão dos fatores socioeconômicos e necessidades de sobrevivência. Elas precisam ser 

compreendidas em seu contexto cultural e histórico, precisam ter seus vínculos realmente 

fortalecidos não apenas de modo pontual, mas sim efetivo para que os resultados 

alcançados não se desfaçam como seus vínculos rompidos. Fortalecer a vida familiar é ir 

além de responsabilizações e de medidas socializadoras.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A assistência social enquanto política social pública tem conquistado um espaço 

de legitimação e reconhecimento desde a CF 88, pois se encarrega de atender as 

demandas da população que por algum motivo sofre a possibilidade de violação de direitos 

ou já sofreu. 

Dessa forma, a execução da PNAS tem grande importância no Brasil, país de 

grande extensão territorial e altos índices de desigualdades sociais, advindas da 

apropriação, por poucos, da riqueza social, produzida pela coletividade. Esta é uma 
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característica não só do Brasil, mas do mundo globalizado e do sistema econômico em que 

estamos inseridos. 

A influência desse sistema e de suas contradições pode ser percebida no 

discurso, também contraditório, da PNAS, uma vez que trata a família como núcleo central 

de intervenção, no entanto realiza ações segmentadas do grupo familiar, trabalhando a 

família por partes. 

O fortalecimento dos vínculos familiares é necessário para a prevenção da 

violação de direitos, porém, compreende-se que esse fortalecimento deve ser realizado com 

ações que envolvam não só os grupos de crianças, de jovens, de mulheres, de idosos e etc, 

mas que envolvam o grupo familiar como um todo, possibilitando a interação dos membros 

e, consequentemente o real fortalecimento dos vínculos.  

Para a concretização desse fortalecimento é necessário que a PNAS seja uma 

política articulada com outros setores, como a saúde, cultura, habitação, emprego, 

educação, esporte entre outros, conforme a política prevê, mas que na realidade não 

acontece. 

A PNAS deve realizar uma tarefa universalizadora e contar com efetivo 

comprometimento do Estado, tendo como procedimentos básicos o provimento de serviços 

e benefícios como um direito de todos, da inclusão social e a manutenção dessa inclusão, 

estimulando a elevação da qualidade de vida e da cidadania.  
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