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RESUMO  
 

A pesquisa intitulada: “A família inserida na Política Pública de Assistência Social: Uma 
breve consideração” tem como objetivo principal proporcionar uma reflexão acerca da família 
e sua inserção no âmbito da Política Pública de Assistência Social, considerando que essa 
política a coloca como grupo central de sua atuação. Para isso traçamos uma discussão sobre 
as políticas sociais voltadas para a família, esta vista como célula básica da sociedade, 
conforme preconiza a Constituição Brasileira de 1988. Traçamos ainda uma discussão acerca 
do histórico das políticas sociais, destacando o liberalismo clássico, o Welfare State e o 
neoliberalismo, contextualizando com as expressões da questão social que se manifestam no 
ambiente familiar e a forma como essas vêm sendo enfrentadas de forma precarizada pelas 
políticas sociais.  Discutimos ainda sobre a construção das políticas sociais no Brasil, desde as 
primeiras iniciativas do Estado até os dias atuais, destacando a centralidade da família nas 
ações desenvolvidas pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS. Para a obtenção da 
finalidade deste estudo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa. O 
estudo constatou que a convivência familiar se mostra fundamental para o desenvolvimento 
dos indivíduos e a sua inserção em um campo social mais amplo do que o núcleo familiar, 
favorecendo o processo de individualização dos sujeitos, ao passo que também contribui para 
a construção da consciência de si e da coletividade da qual faz parte. A partir da objetivação 
deste estudo, foi constatado que as políticas sociais voltadas para a família devem ser 
implementadas visando uma perspectiva de universalização e totalidade, considerando a 
análise e compreensão dos problemas das famílias e não de seus membros isoladamente, 
alheios ao convívio familiar. Dessa forma, a pesquisa aqui apresentada expõe o contexto da 
família e sua inserção nas políticas sociais, atentando para as dificuldades entre a articulação 
das disposições legais e políticas e a efetivação das mesmas na realidade das políticas 
públicas brasileiras.  
 
Palavras- chaves: Políticas Sociais. Família. Assistência Social. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho propõe uma reflexão sobre o desenvolvimento das políticas 

sociais, principalmente de natureza sócio- assistencial, voltadas para a família no Brasil. 

Considerando o ideário posto na  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no 

seu artigo 226, que prever a família como célula básica da sociedade, o Estado deve conferir 

proteção especial a tal instituição.  

A convivência familiar se mostra fundamental para o desenvolvimento dos indivíduos, 

e a sua inserção em um campo social mais amplo do que o núcleo familiar, favorecendo a sua 

individualização, ao passo que também contribui para a construção da consciência de que o 

sujeito adquire em uma coletividade. 

O conceito de família modifica-se paralelamente com as transformações que ocorrem 

na sociedade, que está em constate processo de mudanças. O “modelo” da família 

contemporânea não é mais o mesmo que poderia ser observado em outras épocas, nem 

tampouco podemos dizer que se existiu apenas um único modelo.   

 A família não se encontra isolada, pois está inserida em uma sociedade, marcada por 

desigualdades sociais, diversidades culturais e especificidades de cada região do país. Assim 

podemos destacar a necessidade de proteção aos grupos familiares nas suas mais variadas 

formas, levando em consideração suas peculiaridades, sejam elas: Culturais, econômicas ou 

sociais e estabelecer a relação direta que existe entre qualidade de vida que eles têm e o meio 

social onde se desenvolvem. 

 Entendendo que “(...) as políticas sociais surgem a partir das demandas sociais postas 

na realidade por movimentos de grupos da sociedade que buscam respostas as suas questões e 

necessidades frente à sociedade e ao governo”. (YAZBEK, s/d) é imprescindível direcionar o 

olhar para tal grupo, desenvolvendo políticas sociais que atuem junto às famílias enquanto 

grupos, e não apenas seus membros em particular.    

  Dessa maneira,  

A Política Social será abordada como modalidade de intervenção do 
Estado no âmbito do atendimento das necessidades sociais básicas 
dos cidadãos, respondendo a interesses diversos, ou seja, a Política 
Social expressa relações, conflitos e contradições que resultam da 
desigualdade estrutural do capitalismo.  (YAZBEK, s/d, p. 4). 
 
 
 



  

 
POLÍTICAS SOCIAIS 

 

A origem da política social está relacionada aos movimentos de massa e ao 

estabelecimento do Estado-nação na Europa ocidental do final do século XIX. Sua expansão 

ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do capitalismo na 

Revolução Industrial e o surgimento do Estado Social (Welfare State). Há ainda que se 

destacar sua relação com as lutas de classes e a crescente intervenção estatal. 

São consideradas protoformas das políticas sociais algumas iniciativas que continham 

características assistenciais, tais como o modelo bismarkiano, que se desenvolveu na 

Alemanha no governo de Bismarck, onde sua lógica se baseava nos “seguros sociais”, ou seja, 

na garantia compulsória de prestações de substituição de renda e, nos momentos de riscos 

derivados da perda do trabalho assalariado pelo Estado. (Boschetti e Rossetti, 2008). Outro 

modelo, o beveridgiano, que se desenvolveu na Inglaterra, se destaca pelo seu combate à 

pobreza, a partir da universalização dos direitos, devendo o Estado prover os mínimos sociais. 

Juntamente com tais iniciativas existia a caridade privada e as ações filantrópicas.  

Para proceder no entendimento da política social temos que compreender como um de 

seus focos a questão social, que é agravada pelas relações de capital sobre o trabalho. 

Portanto, a política social busca respostas para o seu enfrentamento.  

Considerando que  

 

A questão social não é senão as expressões do processo de formação 
e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário 
político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por 
parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano 
da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a 
qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade 
e repressão. (IAMAMOTO, 1990, p. 77) 
 

Com o liberalismo, que surge em meados do século XIX e se prolonga até a década de 

30, as políticas sociais não são tratadas com prioridade. O trabalho era visto como mercadoria 

e deveria ser regulado pelo mercado. No Estado liberal, cada indivíduo buscava apenas o seu 

próprio interesse econômico e, conforme tal ideologia, à medida que alcançava seus objetivos, 

possibilitaria o bem-estar da coletividade.   

Desse modo, para que ocorresse esse livre funcionamento, segundo os liberais, era 

necessário a não intervenção estatal. O Estado era visto como um mal necessário e deveria se 

limitar a fornecer base legal para que o mercado pudesse ter um bom funcionamento. Dentre 



  

as principais garantias que este deveria assegurar estão: À liberdade individual, ao direito à 

propriedade e ao livre mercado. 

As políticas sociais, na visão liberal, eram estimuladoras do ócio e do desperdício, pois 

segundo ela, as pessoas, ao receberem tais auxílios, se acomodam e perdem o interesse pelo 

trabalho, o que acarretaria problemas para o mercado. Contudo, era flexível quando se tratava 

de crianças, idosos e deficientes, uma vez que estes não tinham condições de competir no 

mercado de trabalho. Poderia o Estado nesses casos, prover assistência mínima para esses 

grupos. A pobreza, segundo os liberais, não deveria ser objeto de preocupação do Estado, 

deveria ser apenas minorada pela caridade privada, e não por ações estatais para prover o 

mínimo de condições de vida à população pobre. 

O Welfare State surge desde o século XIX, no entanto, seu desenvolvimento ocorre no 

século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Foi criado para superar a crise de superprodução 

capitalista, onde o capital assumia um compromisso com o trabalho aderindo às idéias 

keyneisianas e o modelo taylorista-fordista, como pleno emprego, aumento da renda, 

buscando promover igualdade por meio das instituições de serviços públicos, dentre eles as 

políticas sociais. Assim esse Estado adquire o papel de provedor social.  O estado de bem-

estar social possui pontos que o caracterizam, dentre os quais: interventor econômico, 

controlando o mercado; busca pela redistribuição de renda em favor dos trabalhadores, 

enfatizando os sindicatos e procurando melhorias nas condições de trabalho; preocupação 

com o social, promovendo políticas públicas, aumentando o emprego, ato que favorecia ao 

aumento do consumo. 

Nesse governo as políticas sociais são vistas como um direito, e a pobreza como um 

processo social e não mais como responsabilidade do indivíduo. Assim as políticas sociais no 

estado de bem-estar social assumem lugar de destaque nas “preocupações” do Estado. 

Com a queda do Welfare State, as idéias neoliberais se destacam, a partir do final dos 

anos 1970. Opondo-se ao Estado intervencionista e de bem-estar social, preconizando a 

redução do Estado, tanto no âmbito econômico como no social.  Nesse sentido, “A 

manutenção e reprodução, através do salário, está a cargo do próprio operário e de sua 

família. Este tem diante de si, como proprietário, não um senhor em particular, mas uma 

classe de capitalistas, a qual vende sua força de trabalho.” (IAMAMOTO, 1990, p. 127) 

No Brasil, a política social se desenvolveu de forma diferente e não acompanhou o 

mesmo período histórico dos países capitalistas. Somente a partir da primeira década do 

século XX, os elevados índices de pobreza e desigualdade, foram vistos como uma questão 

política e social. Os direitos sociais, principalmente os trabalhistas e previdenciários, eram 



  

motivos de reivindicações dos movimentos da classe trabalhadora. Contudo é importante 

salientar que esses direitos que foram assegurados pela lei nem sempre correspondem à sua 

efetivação na realidade. Segundo Yazbek (s.d, p.2) 

(...) a análise da Política Social associa-se à busca de “elucidação da 
natureza e papel do Estado, tomado como instância onde se projeta 
(pressiona e é pressionada por formas e intensidades diferenciadas) a 
complexidade de interesses societais, com influência nos 
compromissos de políticas públicas configuradas em cada 
conjuntura” Desse modo, Estado e Política Social “são, pois 
tomados como campos cuja dinâmica e interrelação compõem um 
pilar analítico de referência.” (Rodrigues,F.1999:15-16) 

 

A partir da década de 30, com a crise mundial de 1929 e a chamada Revolução de 30 

no Brasil, houve mudanças significativas no país. Ocorreu nesse período a introdução da 

política social no Brasil, nos anos de 1930 e 1943. Considerando que a Política Social estatal, 

surge mediada por relações sociais, que marca a sociedade brasileira, constituindo uma 

estratégia de gestão social da força de trabalho. (YAZBEK, s.d). No que se refere ao 

trabalhador têm-se a cobertura de riscos decorrentes de acidentes de trabalho, aposentadoria, 

pensões, auxílios maternidade, doença, família e seguro desemprego. 

É nessa época que tivemos a criação da Carteira de Trabalho, que fornece alguns 

direitos àqueles que a têm. No ano de 1943, há a Consolidação das Leis Trabalhistas, 

garantindo direitos aos trabalhadores. Tais políticas, contudo eram marcadas pela 

fragmentação e seletividade. Há ainda a criação da Legião Brasileira de Assistência, criada 

para atender as famílias dos pracinhas que estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial, 

caracterizando como favor e clientelismo do Estado para com a sociedade.  

Conforme esse breve histórico, percebe-se que as mudanças sociais ocorridas no nosso 

país se deram de forma lenta e gradativa, dadas as dificuldades para a sua implementação e 

garantia efetiva dos direitos sociais, sendo estes reconhecidos aos poucos, buscando a 

superação do caráter corporativista e fragmentado que marcou o governo de Getúlio Vargas. 

No período ditatorial ocorrido no Brasil houve expansão e modernização das políticas 

sociais, sendo também a ampliada à rede privada, na área da saúde e educação, constituindo 

assim o âmbito público e privado. Embora aja sucedido a ampliação nos “acessos públicos e 

privados”, milhões de pessoas ainda se mantém fora desses setores.  

Na década de 1980 com o aumento das desigualdades sociais, a pobreza assume 

posição principal nas discussões sociais, seja devida sua crescente visibilidade, ou por 

pressões de democratização que caracterizaram a transição. Tratava-se de um momento 



  

econômico dramático, marcado pela distância entre minorias abastadas e massas miseráveis. 

(YAZBEK, s.d)  

A partir dos anos 1990, o Estado brasileiro passou por uma série de processos no 

sentido de amenizar a crise fiscal do Estado, tais como as privatizações de setores de utilidade 

pública. Houve nesse período restrição e redução de direitos, utilizando-se do argumento da 

crise fiscal, que teve reflexo principalmente nas políticas sociais, baseando-se nos três 

princípios neoliberais: a privatização, a focalização e a descentralização. 

Por fim, é importante salientar que os recursos destinados às políticas sociais são ainda 

concentrados e centralizados, principalmente pela União. Tal perspectiva se opõe ao princípio 

constitucional de descentralização. Para que tais políticas possam ter sua efetividade 

garantida, depende-se de modificações no âmbito econômico que possam favorecer a geração 

de empregos formais e assim garantir maior estabilidade nas relações de trabalho e melhorias 

sociais. 

Nessa perspectiva, uma política social que se estabeleceu e se constitui de extrema 

importância na realidade social brasileira é a Política de Assistência Social, esta atualmente 

sendo reconhecida enquanto política social pública, fato ocorrido mediante as lutas sociais. 

No entanto, há ainda muito que avançar na garantia de direitos da população. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: 

 

A Assistência Social é uma Política Pública, reconhecida pela Constituição Federal de 

1988 que a inclui na política de Seguridade Social, não contributiva, voltada para atender 

aqueles de quem dela necessitam, provendo os mínimos sociais indispensáveis para suprir as 

necessidades básicas, resultando de ações combinadas entre a sociedade e o Estado.  

(...) a Assistência Social, como política de Proteção Social, inserida 
na Seguridade Social, vem avançando muitíssimo no país, ao longo 
dos últimos anos, nos quais foram e vêm sendo construídos 
mecanismos viabilizadores da construção de direitos sociais da 
população usuária dessa Política, conjunto em que se destacam a 
Política Nacional de Assistência Social e - PNAS e o Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS. (YAZBEK, s.d, p. 3) 

 

  

Uma concisa retomada: 

 

A assistência social é uma resultante da solidariedade social, juntamente com o Estado que 

busca melhorias na qualidade de vida e se propõe a suprir as necessidades básicas à 



  

sobrevivência. Sendo assim considerada como uma política de Proteção Social. Ao longo do 

tempo vem se configurando como um mecanismo de ação que age sobre a Questão Social, 

procurando amenizar seus efeitos. Deve-se perceber que a “Questão que se reformula e se 

redefine, mas permanece substantivamente a mesma por se tratar de uma questão estrutural 

que não se resolve numa formação econômico social por natureza excludente” (YAZBEK, 

2001:33).  

 Durante um extenso período, a assistência social foi entendida como prática de ajuda; 

de benevolência, desconsiderando-se seu processo histórico; seu caráter contraditório, 

recusando-a enquanto espaço político de interação Estado/sociedade e capital/trabalho.  Fato 

que acarretou a Assistência Social brasileira um legado assistencialista que se formou a partir 

da “matriz do favor, do apadrinhamento, do clientelismo e do mando, formas enraizadas na 

cultura política do país, sobretudo no trato com as classes subalternas”. (Yazbek, 2007, 6ª ed.) 

 No entanto, a partir do final da década de 1970 e inicio da de 1980, devido a 

mudanças que ocorrem na sociedade, à assistência social começa a ser entendida em suas 

contradições, sendo vista como estratégia de dominação e resultante de lutas entre as classes.  

Assim passa a ser considerada orgânica ao capital e ao trabalho. Ao capital por prover a 

subsistência da mão- de- obra reserva e por complementar a renda do trabalhador ativo, ao 

trabalhador por completar a renda mínima para a sua sobrevivência, mesmo que em caráter 

provisório. 

 Nessa perspectiva, na Constituição Federal de 1988, a Assistência Social é 

reconhecida como direito social, juntamente com a Saúde e a Previdência, compondo a 

Política Pública de Seguridade Social. No entanto é constituída dentro do projeto neoliberal 

não afetando a reserva de mão-de-obra, pois o que dispõe de auxilio é menos que a 

remuneração obtida pelo trabalho. Assume uma postura emergencial e propicia a manutenção 

da exploração do trabalho. Sendo por diversas vezes meio de amenizar as reivindicações 

vividas pelas classes subalternas frente à pobreza e ao espaço de favores políticos.  

 Dessa maneira a Assistência Social se estabelece contraditoriamente, pois ao mesmo 

tempo em que atende as necessidades do Capitalismo e da classe dominante, procurando 

amenizar as reivindicações das classes subalternas frente às desigualdades sociais é também 

garantidora dos direitos sociais e espaço pelo qual os “excluídos” sociais têm acesso aos bens 

e serviços. Outro ponto de contradição é o fato de que defende os direitos universais ao ponto 

que se institui como uma política seletiva.  

Assim, reconhecida pela Constituição Federal de 1988 como sendo para aquele de 

quem dela necessita, “Constitui-se numa política seletiva no interior das relações de classe no 



  

Brasil. Sua função estratégica se dá no processo de inclusão/exclusão das classes populares, 

nos benefícios produzidos pela sociedade para melhoria da qualidade de vida.” 

(Sposati,1991,p.21).  

Relacionando a Assistência Social com outras políticas, pode-se considerá-la como a 

“porta de entrada” e “um mecanismo de deselitização e conseqüente democratização das 

políticas sociais” (Sposati,1991,p.27). A Assistência Social, diferentemente dessas políticas, 

atua em vários segmentos das necessidades do usuário, não se restringindo a função de 

socorrer em emergências, assumindo papel de distribuidora de serviços sociais, articulando-se 

com outras políticas para realização desses. Desse modo, em uma sociedade onde a carência, 

a pobreza e a exclusão social estão fortemente presentes, a Assistência Social é de extrema 

importância, destarte em 1993 essa política passa a ser regulamentada pela Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), que a reconhece como direito do cidadão e dever do Estado 

ditando suas diretrizes.  

Desse modo, em uma sociedade onde a carência, a pobreza e a exclusão social estão 

fortemente presente a Assistência Social é de extrema importância, destarte em 1993 essa 

política passa a ser regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que a 

reconhece como direito do cidadão e dever do Estado ditando suas diretrizes.  

No ano de 2004 surge a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) para 

materializar e implementar a LOAS, em que se “busca incorporar as demandas presentes na 

sociedade brasileira no que tange à responsabilidade política, objetivando tornar claras as suas 

diretrizes na efetivação da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do 

Estado” (BRASIL, PNAS,2004,p.9), procurando compreender a sociedade com suas 

contradições. Prevê a implementação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no 

qual é concebido pela LOAS “cujo o modelo de gestão é descentralizado e participativo, 

constitui-se na regulação e organização em todo território nacional das ações 

socioassistenciais” (BRASIL, PNAS,2004, p.33), tem como centro a família. Onde prevê 

“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). 

 

FAMÍLIA 

 

 A família é local primeiro de convivência de indivíduos que se ligam, ou não, por 

laços consanguíneos, afetivos e de confiança. É também onde a personalidade do indivíduo se 

forma e ocorre a sua primeira vivência em sociedade e a transmissão da cultura. Tem como 



  

função principal a disposição de carinho e proteção a seus membros, encontrando-se 

dialeticamente inserida na sociedade. No entanto é necessário compreender que a família, 

enquanto grupo social é também espaço de conflitos, sendo influenciada tanto internamente, 

pela a individualidade de seus membros quanto externamente, pelas mudanças sociais, 

econômicas e políticas. 

 

Um breve histórico sobre a família 

A família é um dos componentes mais importantes da sociedade, formando ao mesmo 

tempo em que incorpora e reflete os conceitos sociais. Influenciando a forma de ver o mundo 

dos indivíduos que a compõem.  

É necessário perceber que a família não é um grupo natural, invariável, isolado, e sim 

uma construção social, que está em constante mudança, configurando-se e reconfigurando-se, 

dentro de um processo dialético, no qual interage com o meio em que está inserida. 

A existência da “família”, enquanto primeiro contato social humano data de tempos 

remotos, ou seja,  

Historicamente, os núcleos familiares, têm sido marcados por 
grandes transformações. Desde os tempos remotos a humanidade 
sempre buscou se organizar em grupos, formando famílias, tribos e 
clãs, com a finalidade de garantir a sobrevivência, proteger a espécie 
e dominar a natureza. Com o passar dos séculos, houve grandes 
transformações, cada sociedade possui sua história e sua cultura, e 
desse modo, existem inúmeras formas de ser família. (ROSA, 2006)  

 

 Algumas teses afirmam que a família surgiu da predominância do cultural sobre o 

natural, sendo a partir da proibição do incesto, que se origina o casamento. Formando assim, o 

modelo hexogâmico, ou seja, a reprodução fora dos laços consaguíneos.  Posteriormente 

nasce a família monogâmica, paterlinear (descendência pelo pai), pois a partir da descoberta 

da relação existente entre o ato sexual e a geração de filhos, se institui uma ligação entre 

família e propriedade privada, possibilitando a transmissão de conhecimento e herança. 

(Engels, 2ª Ed.)  

A família ganha expressão a partir do século XV, quando essa começa a se organizar, 

principalmente em torno das crianças, com isso ocorre à propagação de conhecimento. Entre 

os séculos XIV e XVII houve na família uma série de transformações que irá culminar na 

estrutura familiar moderna.  

O modelo familiar a que ainda temos como referência (pai, mãe e filhos), começou a 

ser formado a partir da Revolução Industrial, século XVII-XVIII, quando ocorre uma nítida 



  

separação entre o público e o privado, uma maior ênfase na intimidade familiar e na 

privacidade do indivíduo.  

No Brasil colônia, diante de uma sociedade agrária e escravocrata, a família se 

constituía enquanto organização essencial, exercendo funções econômicas e políticas. Nesse 

momento, o modelo patriarcal é o que prevalece, no qual se sobressai o poder do homem 

sobre a família, a mulher vive sob a sombra masculina, perdendo sua autonomia inclusive 

judicialmente. (BRUSCHINI, 2000)  

A partir do século XX ocorreram mudanças na sociedade, como a maior participação 

das mulheres no mercado de trabalho e no meio social, agora não mais apenas como esposa de 

um determinado senhor; as reivindicações do movimento feminista; o reconhecimento legal 

da mulher como sujeito de autonomia e vontade; a “dessacralização” do casamento, podendo 

ser rompido à vontade dos conjugues; a “medicina social”; entre outros fatores. Modifica-se 

assim, a estrutura da família.  

Segundo Costa (1989, p. 12)  

A partir da terceira década do século passado, a família começou a ser mais 
incisivamente definida como incapaz de proteger a vida de criança e adultos. 
Valendo-se dos altos índices de mortalidade infantil e das precárias condições 
de saúde dos adultos, a higiene conseguiu impor à família uma educação 
física, moral, intelectual e sexual, inspiradas nos preceitos sanitários da 
época. Esta educação, dirigida sobretudo às crianças, deveria revolucionar os 
costumes familiares.  

 

Enquanto Duran (1978, p. 345) acredita que “a família em nossa sociedade tem 

apontado as transformações que resultaram da perda de suas antigas funções de unidade de 

reprodução”  

Nessa perspectiva, passa-se a ter outro modelo de família, a conjugal, na qual se baseia 

na união através do amor romântico, com consentimento mútuo dos parceiros, no qual o casal 

tem a mesma importância e dividem responsabilidades, nesse modelo os filhos também têm 

participação dentro da família, à relação familiar torna-se mais flexível, havendo uma 

redefinição no papel do homem e da mulher. No entanto é necessário notar que esse se faz 

presente com maior força nas famílias de classes mais abastardas, enquanto que nas de classe 

baixa ainda há o predomínio do patriarcalismo, podendo coexistir dentro da mesma família 

ambos os modelos, ocorrendo à predominância de um ou de outro.  

Percebe-se também uma diferenciação quanto à forma de organização das famílias, as 

quais de classe média e alta costumam se reunir em núcleos (pai, mãe e filhos) e as de classe 

baixa em sistema de redes, ou seja, o que liga os membros das famílias são laços de confiança 

e obrigações. 



  

Atualmente, com a nova configuração social, as famílias assumem formas diversas, 

não podendo mais ser definidas por um padrão. Segundo Giddens (s/d, p. 151) “A grande 

diversidade de formas de famílias e de núcleos domésticos, tronou-se uma característica 

cotidiana de nossos tempos”.  

 Fato que causa grande discussão entre os membros da sociedade, pois os modelos 

familiares ainda estão presentes no imaginário de cada indivíduo. Entretanto, deve-se evitar 

julgamentos quanto aos novos arranjos familiares, que engloba desde sua organização 

“formal” (pai, mãe e filhos) até famílias monoparentais, na qual apenas um progenitor vive 

com os filhos não adultos; famílias formadas por casais homoafetivos ou mesmo aquelas 

compostas por tios com sobrinhos, avós com netos, entre vários outros entrelaçamentos 

constatados  cotidianamente. 

Constitui-se como família qualquer ambiente onde o indivíduo sinta-se acolhido, 

construindo laços de afeto e confiança, não se restringindo mais a modelos pré-estabelecidos. 

Fato que exige de cada pessoa certa atenção frente às novas configurações adquiridas pela 

família. Fazendo-se necessário o entendimento de tais questões para que se superem os pré-

conceitos que circundam as diversas estruturas incorporadas por essa.     

Assim a família deve ser entendida como um grupo que garante a proteção dos seus 

membros, merecendo atenção especial da sociedade e do Estado, necessitando de garantias 

para desempenhar tal atividade. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA: 

 

Política Nacional de Assistência Social – Matricialidade Sócio-Familiar.  

 

 Conforme já citado, a família deve ser entendida como protetora de seus membros, 

merecendo atenção do Estado, que deve dispor de mecanismos para garantir a efetivação 

dessa atividade. Esse grupo vem ganhando espaço legal dentro da sociedade a partir da 

Constituição Federal de 1988, que no seu artigo 226 preconiza: “A família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado”. 

 A referida Constituição considera a Assistência Social como direito social e a inclui na 

política pública de Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social, sendo 

para aqueles de quem dela necessita, assumindo a característica de não contributiva, de direito 

do cidadão e dever do Estado.  Nessa política a família adquire centralidade, pois devido às 

mudanças que ocorrem na sociedade, há uma acentuação das suas fragilidades, o que a torna 



  

mais vulnerável. Merecendo ser cuidada e protegida, pois assim poderá oferecer proteção aos 

seus membros. 

 Embora a legislação estabeleça essa proteção, nota-se, na realidade, sinais evidentes de 

desproteção das famílias brasileiras ficando essas vulneráveis a problemas relacionados “à 

ordem econômica, à organização do trabalho, à revolução na área da reprodução humana, à 

mudanças de valores e à liberalização dos hábitos e dos costumes, bem como ao 

fortalecimento da lógica individualista em termos societários.” (PNAS, 2004, p. 36). Tais 

transformações, embora tenham seus pontos positivos e negativos, resultaram em um 

processo de fragilização dos vínculos familiares, tornando as famílias tão vulneráveis que 

necessitam estabelecer um processo de fortalecimento desses vínculos para que possam 

sobreviver.    

 Devido aos constantes processos de transformação na sociedade, acentuando as 

fragilidades e contradições presentes na família, a Política Nacional de Assistência Social – 

PNAS considerou primordial a centralidade da família no âmbito das ações da política de 

Assistência Social. Tal centralidade coloca a família como espaço privilegiado, pois é nele 

que ocorre a socialização do indivíduo e a sua proteção.  A PNAS assegura o 

desenvolvimento do Programa de Atenção Integral à Família – PAIF, hoje considerado um 

serviço. Em que este 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. (TEIXEIRA, 2009, p. 260) 
 

 Nesse âmbito a NOB/ SUAS demarca a matricialidade sociofamiliar e a 

territorialização enquanto eixos estruturantes da gestão do Sistema Único de Assistência 

Social. Constituindo que 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, p.28). 

 

A Política Nacional de Assistência Social se desenvolve sobre uma ótica universalista 

à medida que a família adquire a centralidade, onde há a valorização da convivência familiar e 

comunitária. Busca-se, portanto, a superação da focalização. 

 

Atenção à Família 



  

 O processo de atenção à família, na maioria dos espaços institucionais, está voltado 

para o trabalho do usuário-problema, ou seja, à criança, ao idoso, ao deficiente físico e à 

mulher em situação de violência doméstica. A partir desse modelo, a assistência está voltada 

para o indivíduo, impossibilitando assim, uma visão ampla das demandas que lhes são 

apresentadas. 

 Dessa maneira, não se consegue perceber a família como uma unidade, e sim apenas o 

seu membro que necessita de atenção, embora a Política Nacional de Assistência Social 

estabeleça a centralidade da família. Assim, tanto a realidade da família é fragmentada como 

as políticas sociais voltadas para ela. 

 Os problemas apresentados pelos membros da família devem ser vistos a partir de uma 

perspectiva de totalidade. Contudo, as políticas sociais voltadas para essa entidade não 

adotam essa perspectiva, e sim a de implementação em função de seus membros. 

 Dessa forma, para que a família possa realmente assumir a matricialidade sócio-

familiar, mostra-se necessária a integração entre as diversas políticas voltadas para os seus 

membros, e a articulação entre elas, ou seja, o deslocamento do eixo das dificuldades 

individuais para as familiares. 

 

CONCLUSÃO 

 Assim, nesse artigo procurou proporcionar uma rápida discussão de como a família é 

vista no âmbito da Política Pública de Assistência Social. Considerando que essa política a 

coloca como grupo central de sua atuação. 

 Dessa maneira, podemos concluir que a família é uma instituição socialmente 

construída, condicionada às mudanças que ocorrem na sociedade, devendo sempre ser vista 

em uma perspectiva de constante transformação que devem ser seguidas pelas Políticas 

Sociais voltadas para as mesmas. 

 As políticas sociais voltadas para a família devem ser implementadas a partir de uma 

perspectiva de universalização e totalidade, a partir da análise e compreensão dos problemas 

das famílias e não de seus membros isoladamente, alheios ao convívio familiar. Dessa forma, 

as previsões constitucionais acerca da família e as diretrizes presentes na Política Nacional de 

Assistência Social poderão ser realmente efetivadas e implementadas, possibilitando a 

qualidade de vida da família, e consequentemente de seus membros.  

Buscamos remeter a uma reflexão de como a família está sendo trabalhada por essa 

política, de como o atendimento aos seus membros está se realizando e como interagem com a 

mesma. 
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