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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objeto o debate sobre o trabalho do assistente social 
com famílias no âmbito do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) e do 
Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), levando em 
consideração a presença histórica da família no trabalho profissional e nas políticas 
sociais públicas, nas quais o assistente social atua. Objetivamos realizar uma 
análise comparativa entre as discussões travadas nos dois eventos e identificar e 
analisar as questões, desafios e aportes teóricos apontados pelos autores no que se 
refere ao trabalho do assistente social com famílias. Seguindo uma abordagem 
qualitativa, utilizamos como estratégia de coleta e construção de dados a pesquisa 
bibliográfica em torno do tema, a partir dos Anais do XI, XII e XIII CBAS e do X, XI, 
XII e XIII ENPESS. A escolha por tais eventos se deu pelo fato de serem 
importantes canais de difusão da produção intelectual do Serviço Social em âmbito 
nacional. Escolhemos, para realizar nossa análise, 30 artigos (19 trabalhos do CBAS 
e 11 do ENPESS). Assim, com a problematização do debate presente nos trinta 
artigos analisados, identificamos reflexões e orientações mais críticas sobre o tema, 
como também a persistência de concepções e formas de intervenção tradicionais, 
pautadas no julgamento quanto ao desempenho de papéis familiares e orientadas 
numa perspectiva de reestruturação do núcleo familiar, através do incentivo à 
potencialização das capacidades internas das próprias famílias para a resolução de 
seus problemas. Além disso, observamos que os autores das publicações do CBAS 
apresentam, de modo recorrente, um maior detalhamento das características 
metodológicas que permeiam as ações profissionais desenvolvidas com famílias, 
descrevendo com maior clareza os instrumentos e técnicas utilizados, as formas de 
abordagem e os objetivos profissionais. No entanto, apontam, por vezes, para 
caminhos contrários à perspectiva histórico-crítica hegemônica na profissão, ao 
expressarem concepções restritas e estereotipadas de famílias, que, por vezes, se 
expressam no direcionamento conservador das ações profissionais. Já as 
publicações do ENPESS explicitam um debate mais voltado para a construção de 
reflexões teórico-metodológicas sobre o trabalho com famílias e, apesar de não se 
deterem no detalhamento de propostas de atuação profissional, nem descreverem 
de forma minuciosa os procedimentos, formas de abordagem, instrumentos e 
atividades desenvolvidas, os autores constroem reflexões teórico-críticas 
fundamentais para o entendimento dos desafios que giram em torno da atuação 
profissional com famílias na contemporaneidade. Essas e outras questões 
confirmaram a tendência, no âmbito das produções analisadas, quanto ao restrito e 
frágil debate da categoria profissional acerca do trabalho com famílias, sinalizando a 
necessidade de mais estudos e discussões sobre o tema. 
 
 

Palavras-chave: Trabalho com famílias. Família. Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais. Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social. 
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ABSTRAT 

 

This dissertation has as its object the discussion of the work of the social worker with 
families within the Brazilian Congress of Social Workers (BCSW) and the National 
Meeting of Researchers in Social Work (NMRSW), taking into account the historical 
presence of the family in professional work and public social policies, in which the 
social worker acts. We aim to perform a comparative analysis between the 
discussions in both events and identify and analyze the issues, challenges and 
theoretical issues raised by the authors in relation to the work of the social worker 
with families. Following a qualitative approach used as data collection and 
construction of the literature around the theme strategy, from the Proceedings of the 
XI, XII and XIII BCSW and X, XI, XII and XIII NMRSW. The choice for such events 
occurred because they are important channels of diffusion of the intellectual 
production of the Social Service nationwide. We chose to perform our analysis 30 
articles (19 jobs BCSW and 11 NMRSW). So with the questioning of this debate in 
the thirty articles analyzed, identified and guidelines more critical reflections on the 
topic, but also the persistence of traditional conceptions and forms of intervention, 
grounded in judgment as to the performance of family-oriented roles with a view to 
restructuring the nuclear family by encouraging the enhancement of internal 
capacities of families themselves to solve their problems. Moreover, we note that the 
authors of publications BCSW present, recursively, further detail of the 
methodological characteristics that permeate professional actions developed with 
families, describing more clearly the tools and techniques used, the forms of 
approach and professional goals. However, point sometimes gone contrary to the 
hegemonic historical-critical perspective on the profession, to express restricted and 
stereotyped families, who sometimes express themselves in the conservative 
direction of the professional actions conceptions. Since the publications of NMRSW 
explain a friendlier debate to build theoretical and methodological reflections on 
working with families and, although not restricted by the detailed proposals for 
professional performance, or describe in detail the procedures, ways of approaching, 
instruments and activities, the authors construct reflections fundamental theoretical 
and critical to understanding the challenges that revolve around professional practice 
with families nowadays. These and other questions confirmed the trend, within the 
analyzed productions, as the fragile and limited debate about the professional 
category of working with families, signaling the need for further studies and 
discussions on the topic. 

 

 

Keywords: Working with families. Family. Brazilian Congress of Social Workers. 
National Meeting of Researchers in Social Work. 
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CAPÍTULO I – APRESENTANDO A PESQUISA: CONSIDERAÇÕES 

INTRODUTÓRIAS 

 

Num cenário de avanço da proposta neoliberal1 a ação socioreguladora do 

Estado gradativamente se retrai, ao ponto de limitar, preferencialmente, sua 

responsabilidade ao alívio da pobreza extrema, transferindo o bem-estar social “[...] 

ao foro privado dos indivíduos e famílias, dependente do trabalho voluntário ou dos 

rendimentos familiares dos diferentes segmentos sociais na aquisição de bens e 

serviços mercantis [...]” (IAMAMOTO, 2009a, p. 342). 

 Historicamente, a família é interpretada como instituição pilar, que representa 

“a base de tudo” e tem responsabilidades ao lado da sociedade e do Estado, pela 

proteção à infância, à adolescência e ao idoso, por exemplo. Como reflexo disso, 

assiste-se a um processo de supervalorização da família no âmbito das políticas 

públicas, bem como em relação ao cuidado e proteção de seus membros. É comum 

na contemporaneidade o pronunciamento de discursos históricos que trazem a ideia 

do cuidado familiar, da solidariedade parental e comunitária e da reafirmação dos 

papéis de homem/marido/pai e mulher/esposa/mãe; além disso, visualizam-se 

também ações profissionais e marcos legais norteados por este ideário. 

 Em relação a isso, Viana (2007) menciona que na contemporaneidade: 

 

Há forte acento na família, como componente central do setor informal e, 
portanto, como a principal educadora e prestadora de atenções, serviços e 
políticas de bem-estar, e um agente social da maior importância para 
assumir a função de esfera substituta do Estado, no desenvolvimento de 
redes de apoio, segurança e proteção social. Nesse sentido, a família é 
vista como elemento crucial nas mudanças estratégicas e na transição de 
um Estado intervencionista para um Estado minimalista. (VIANA, 2007, p. 
115, grifo do autor). 

 

No que se refere ao Serviço Social, o assistente social no Brasil tem 

desenvolvido seu trabalho, de modo majoritário, no âmbito da formulação, 

                                                           
1
 O neoliberalismo é considerado uma teoria das práticas político-econômicas, que defende a 

liberdade de mercado e de comércio como condição para as liberdades individuais e o bem social. 
Nela, o responsável pela estrutura institucional que garanta essas liberdades e os direitos de 
propriedade privada é o Estado. Segundo Harvey (2008), tal doutrina se expande pelo mundo, 
principalmente, a partir dos anos 1970, como um processo de neoliberalização que ocorre de acordo 
com as particularidades político-econômicas dos diversos países. Para maior aproximação com o 
tema ver: Harvey, 2008. 
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planejamento e execução de políticas sociais públicas2, nas quais a família 

geralmente tem seu lugar, seja como usuária dos serviços e benefícios, seja como 

“parceira” do Estado na proteção social aos seus membros. Além disso, como afirma 

Mioto (2010, p. 163) “a família é um sujeito privilegiado de intervenção do Serviço 

Social desde os primórdios da profissão”, e o trabalho com famílias se inscreve na 

quase totalidade de nossas áreas de intervenção. Ao mesmo tempo, a produção 

bibliográfica da categoria profissional sobre o tema não tem acompanhado esta 

tendência profissional e tem se mostrado pouco expressiva, como indicam estudos 

de Borges (2008); Vignoli (2007), entre outros. 

 

Ao mesmo tempo em que o Serviço Social se constitui numa área de 
conhecimento bastante forte em seus fundamentos teórico-metodológicos, 
ético-políticos e no campo da política social, apresenta-se bastante frágil em 
relação ao debate sobre a temática da família e da intervenção profissional 
[...]. (MIOTO, 2010, p. 167). 
 
 
 

É importante esclarecer que essa baixa expressividade do debate intelectual 

sobre família no Serviço Social, tem explicações históricas. Isso porque em um 

determinado momento da profissão - especialmente, a partir dos nos anos 60 do 

século XX, com o processo de renovação profissional - sua atenção voltou-se para 

outros objetos e temáticas, considerados, naquele momento, mais urgentes e 

importantes em função do processo de redefinição profissional pelo qual passava o 

Serviço Social. Paulatinamente, após este processo, como afirma Netto (2009) a 

profissão entra em outro patamar, alcançando certa maturidade profissional, o que 

permite a alguns profissionais olhar novamente para temas “esquecidos” por ocasião 

do processo de renovação, mas agora a partir de uma nova perspectiva.3   

Contudo, segundo Mioto (2004b), o trabalho profissional ainda hoje é 

norteado por concepções estereotipadas de família e de papéis familiares e ações 

pautadas em lógicas arcaicas e culturalmente enraizadas, primando pelo 

funcionamento “estável”, “normal” ou “ideal” da família e pela ênfase nos objetivos 

da instituição em detrimento das reais necessidades apresentadas pelas famílias. 

                                                           
2
 Segundo pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2005) com base em 

dados de 2004 e intitulada “Assistentes Sociais no Brasil: elementos para o estudo do perfil 
profissional”, verificou-se que em nível nacional 78,16% dos assistentes sociais atuam na esfera 
pública estatal, o que confirma a tendência histórica do trabalho do Serviço Social no contexto de 
instituições públicas. Cf. CFESS, 2005. 
3
 Esta discussão será retomada em momento posterior nesta dissertação. 
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Neste sentido, ainda é possível visualizar, no interior das ações profissionais, a 

persistência de características ligadas às concepções e formas de atuação dos 

primeiros assistentes sociais. 

Diante desse contexto impõe-se ao Serviço Social o desafio de se debruçar, 

enquanto profissão e área de conhecimento, nos estudos sobre família e trabalho 

com famílias, somando-se ao desafio de trazer para o centro do debate o exercício 

profissional do assistente social, com o intuito de dar visibilidade às formas pelas 

quais ele é impregnado pela sociabilidade do capital e, elucidando também o 

potencial que dispõe na luta por direitos (IAMAMOTO, 2010). 

As discussões mais recorrentes em torno da família nas demais áreas do 

conhecimento têm sido travadas numa perspectiva relacional, funcionalista, havendo 

destaque também para discussões sobre parentesco, onde os estudos 

antropológicos ganham relevância. Poucos trabalhos analisam a família numa 

perspectiva crítica (SANTOS, M., 2009), apesar de haver as contribuições de alguns 

estudos, como o clássico de Engels (1884)4. Desse modo, ressalta-se a importância 

de pesquisas e análises sobre famílias a partir de premissas teórico-metodológicas 

da teoria social crítica.  

Como destaca Mioto (2004a), numa perspectiva que se diga crítica5, é 

necessário conceber as famílias como 

 

[...] um espaço a ser cuidado, sujeito de direitos, e não um objeto; um 
instrumento para diminuir conflitos resultantes das carências não-atendidas. 
Isso significa reconhecer que as transformações societárias levaram à 

                                                           
4
 ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. 3 ed. São Paulo: 

Centauro, 2006. 
5
 Ao especificar uma tendência crítica nas análises, estamos, na verdade, apontando para uma 

reflexão que se direciona a partir das contribuições da Teoria Social Crítica, em seus pressupostos 
históricos e teórico-metodológicos, que foram incorporados à profissão a partir especialmente do 
Movimento de Reconceituação, nas últimas décadas do século XX. A adoção da perspectiva crítico-
dialética permite analisar a realidade e os fenômenos sociais em seu complexo processo de produção 
e reprodução, determinado por uma multiplicidade de causas e inseridos na realidade concreta da 
sociedade burguesa. A aproximação com alguns pensadores da Teoria Social Crítica (tais como 
Marx, Gramsci, Lukács, entre outros) no meio profissional, colocou as lutas de classes e a “questão 
social” como categorias de análises essenciais para o entendimento da realidade social. Além disso, 
contribuiu também para problematização da concepção naturalizada, a-histórica e moralizadora 
acerca da família apresentada historicamente no âmbito da profissão. A partir de uma visão mais 
crítica da sociedade, a família passou a ser considerada “[...] no interior da questão mais ampla, 
contraditória e complexa do conflito de classes” (COSTA, 2005, p.23). Assim, uma vez considerando 
os sujeitos num contexto de desigualdade, própria da sociedade capitalista, as necessidades trazidas 
pelas famílias passam a ser interpretadas como expressões da desigualdade social e não da 
competência ou incompetência dos sujeitos/famílias (MIOTO, 2010). 
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construção, hoje, de uma família fragilizada e vulnerável, com menos 
capacidade de enfrentar as situações cotidianas. Daí o objetivo de apoiá-la 
e fortalecê-la, pensando-a dentro do contexto social [...] e 
consequentemente adotando como categorias organizadoras de nosso 
trabalho as necessidades familiares e a estrutura de cuidados de que essa 
família é realmente dotada no momento [...]. (MIOTO, 2004a, p. 16). 
 

 
 Para isto, propõem-se ações baseadas numa lógica protetiva e articulada ao 

projeto ético-político profissional. A proposta protetiva das políticas sociais preconiza 

como caminho para o alcance da autonomia das famílias a efetivação dos direitos 

sociais universais, através do oferecimento de políticas públicas de qualidade. Em 

relação ao trabalho profissional, tal lógica indica a consideração da família como 

alvo de proteção e cuidado, primando pelo fortalecimento das possibilidades de 

proteção de tal instituição, através das ações do Estado, num processo 

compartilhado democraticamente com as famílias (MIOTO, 2010). 

A partir de leituras realizadas sobre o tema, algumas inquietações se fizeram 

presentes e serviram de mola propulsora para o surgimento desta dissertação6. São 

elas: que reflexões/desafios se colocam ao trabalho do assistente social com 

famílias, levando em consideração o cenário contemporâneo que as envolve e o 

atual projeto ético-político da profissão? O que vem sendo discutido sobre famílias e 

trabalho com famílias no âmbito das produções intelectuais do Serviço Social, 

especificamente no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS)7 e no 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS)? Quais os 

conteúdos, objetivos, propostas, dificuldades e desafios possivelmente apontados 

pelos autores no direcionamento do trabalho com famílias? Há diferenças 

significativas entre o debate sobre o trabalho com famílias nos CBAS e ENPESS?  

  Essas e outras inquietações impulsionaram a construção desta dissertação, 

que se propôs a analisar o debate da produção intelectual8 do Serviço Social acerca 

                                                           
6
   Esta dissertação se insere na linha de pesquisa: Ética, gênero, cultura e diversidade. 

7
 Durante a graduação em Serviço Social, no Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de nossa 

autoria foram analisados vinte e dois artigos publicados nos anais dos últimos CBAS, sendo 
visualizado, entre outras coisas, um ínfimo debate sobre o trabalho com famílias (se comparado a 
outros temas) e a persistência de discursos conservadores em relação à família e ao trabalho com 
famílias. Porém, diante da complexidade do tema, continuamos discutindo esta temática durante o 
mestrado, no sentido de aprofundar os conhecimentos e compreender como o debate vem se 
construindo nos ENPESS: será que segue a mesma linha do CBAS? Serão as discussões mais 
críticas? Trazem elas elementos novos à reflexão? 
8
 O levantamento da referida produção foi realizado nos anais do 11º, 12º e 13º CBAS e do 10º, 11º, 

12º e 13º ENPESS, por uma questão de viabilidade em relação ao tempo disponível para conclusão 
do estudo. Além disso, o fato do referido material, apresentado em CD-ROM, conter os artigos 
completos facilitou o trabalho de pesquisa. 
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do trabalho do assistente social com famílias nos CBAS e ENPESS, 

respectivamente, nas suas edições de 2004, 2007 e 2010, e de 2006, 2008, 2010 e 

2012. Tínhamos também o objetivo de realizar uma análise comparativa sobre as 

discussões travadas nos dois eventos e identificar e analisar as questões, desafios e 

aportes teóricos apontados pelos autores no que se refere ao trabalho do assistente 

social com famílias. A escolha pelo CBAS e ENPESS se deu pelo fato de serem 

importantes canais de difusão da produção intelectual do Serviço Social em âmbito 

nacional, tendo destaque na divulgação de experiências profissionais e pesquisas 

realizadas em distintas áreas. 

 Em suma, considerando tais questionamentos e a necessidade de continuar 

as reflexões apontadas no Trabalho de Conclusão de Curso (MEDEIROS, 2011), a 

dissertação ora apresentada intenciona contribuir com o debate da categoria em 

torno das particularidades que envolvem o trabalho profissional do assistente social 

com famílias, especialmente no que toca as habilidades teórico-metodológicas, 

técnico-operativas e ético-políticas necessárias ao direcionamento das ações 

profissionais com famílias. Conforme mencionado anteriormente, essa dissertação 

foi construída no interior de um processo de investigação iniciado desde a 

graduação9 e expressa os resultados dessa trajetória de pesquisa, que teve 

continuidade no mestrado em Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN). 

Assim, o desejo de aprofundar o estudo sobre família, somado ao interesse 

de ser um profissional crítico e atento ao compromisso ético-político com seus 

usuários, leia-se famílias, influenciou na escolha de tal problemática. Junto a isso, no 

âmbito da produção acadêmica, esperamos também que esta dissertação possa 

contribuir com o incentivo à construção de outros estudos que expressem interesse 

e compromisso com a ampliação de conhecimento sobre questões referentes à 

família, entre essas as que envolvem a atuação do assistente social com famílias. 

 Nesse sentido, ressaltamos o próprio Código de Ética Profissional (1993), 

que dentre seus onze princípios fundamentais menciona a importância do 

compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

                                                           
9
 O interesse pela temática surgiu desde a graduação, resultando na construção do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) sobre o tema. O TCC foi apresentado como exigência para obtenção do 
título de Bacharel em Serviço Social, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 
2011.2 tendo como título: “Serviço social e o trabalho com famílias: uma contribuição a partir do 
debate da categoria profissional nos CBAS”, sob a orientação da profa. Dra. Ilka de Lima Souza. 
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aprimoramento intelectual, o que afirma a necessidade de estudos que reflitam 

criticamente sobre o trabalho do assistente social com famílias, num contexto em 

que a instituição família é cada vez mais colocada como central no processo de 

implementação de ações, serviços e programas desenvolvidos no âmbito de 

políticas de proteção social.  

    

1.1  Caminhos metodológicos da pesquisa 

 

  A realidade social é dinâmica e está em movimento constante, de modo que o 

processo para conhecê-la e apreendê-la se faz por sucessivas aproximações. Da 

mesma forma, a pesquisa enquanto instrumento de compreensão desta realidade, é 

construída e reconstruída permanentemente no decorrer de todo processo 

investigativo. No interior do presente estudo, por exemplo, este processo foi 

norteado por desafios e limitações, mas também por descobertas e aprendizagens 

relacionadas às particularidades do debate profissional sobre o trabalho com 

famílias.  

  A dificuldade de se trabalhar com dados secundários, a falta de clareza de 

alguns trabalhos analisados, a própria limitação de espaço dos mesmos, a incipiente 

produção científica do Serviço Social sobre o tema, entre outros elementos, 

constituíram-se desafios durante a trajetória de pesquisa. Mas, a riqueza e 

complexidade do debate nos fez enfrentar tais dificuldades e dar continuidade à 

pesquisa, com o objetivo de contribuir com as discussões da categoria sobre o tema.  

 Como já assinalamos, os estudos relacionados a essa pesquisa foram 

iniciados desde a graduação, e esta dissertação expressa a continuidade desta 

trajetória de pesquisa no mestrado em Serviço Social da UFRN e objetiva sinalizar 

alguns aspectos da discussão sobre o trabalho com famílias no âmbito das 

publicações da categoria profissional. 

Realizamos um novo levantamento nos anais dos CBAS, retomando, inclusive 

os trabalhos que já tinham sido analisados durante o TCC, para aprofundar a 

reflexão e incorporar a ela aspectos que não foram contemplados anteriormente - 

por uma questão de limites de tempo e de possibilidades de aprofundamento do 

próprio TCC. Além disso, alguns artigos dos CBAS analisados no TCC foram 

excluídos desta pesquisa, por não se deterem especificamente no debate sobre o 

trabalho com famílias e, outros artigos deste evento foram acrescentados à 
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pesquisa. Para expandir um pouco mais a reflexão, incorporamos à pesquisa uma 

análise em torno dos artigos publicados nas quatro últimas versões do ENPESS. 

Os eventos mencionados constituem-se em espaços significativos para o 

debate e divulgação da produção científica e técnica do Serviço Social em âmbito 

nacional. No CBAS - direcionado sobretudo para a categoria profissional - há a 

publicização de experiências profissionais e pesquisas no entorno de uma 

diversidade de discussões sobre questões de interesse dos assistentes sociais. O 

ENPESS é considerado também um importante espaço de socialização de estudos 

e é o congresso que reúne os pesquisadores da área, notadamente, os do mundo 

acadêmico.  Como afirma Iamamoto (2010, p. 467), os eventos científicos do Serviço 

Social têm papel fundamental na “[...] comunicação dos resultados de pesquisas, 

possibilitando um mapeamento dos temas de interesse e do acervo da investigação 

na área”.  

A pesquisa seguiu uma forma de abordagem qualitativa, uma vez que se 

debruçou sobre o universo dos significados, concepções, valores e atitudes, o que, 

segundo Minayo (2000, p. 22) “[...] corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis”. 

Como estratégia de pesquisa para efetivar a coleta de dados foi utilizada a 

Pesquisa Bibliográfica em torno do tema, especificamente das concepções de 

família dos autores dos artigos, das propostas de atuação profissional e dos desafios 

sinalizados nas produções do CBAS e ENPESS. Para Martins e Theophilo (2009) 

este tipo de pesquisa propicia a explicação e discussão de um tema ou problema 

baseada em referências publicadas em livros, periódicos, revistas, dicionários, 

jornais, sites, anais de congresso etc. Segundo Severino (2007), a pesquisa 

bibliográfica “utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros 

pesquisadores e devidamente registradas.” (SEVERINO, 2007, p. 122).  

 Na tentativa de melhor alcançar os objetivos propostos, o processo de coleta 

e análise dos dados foi dividido em algumas fases. Inicialmente, foram selecionados 

os artigos que faziam referência ao trabalho do assistente social com famílias. Para 

a seleção dos artigos publicados nos anais do CBAS foram consideradas as 

sessões temáticas: “Família e Sistemas de Proteção Social” (XI CBAS) e “Família e 

Relações Sociais” (XII e XIII CBAS).  Já em relação às publicações do ENPESS, a 

seleção se baseou na busca por palavras, uma vez que no evento não há sessão 
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temática específica sobre família. Nessa busca, utilizamos os termos família, familiar 

e familiares e encontramos 302 trabalhos com tais palavras no título. Mas, apesar da 

grande quantidade de artigos encontrados nas quatro versões do ENPESS através 

desta busca inicial, após leitura dos mesmos, vimos que a maioria não tem como 

foco a questão da família e, especialmente o trabalho com famílias, por isso muitos 

deles foram excluídos da análise, posteriormente. 

Durante a seleção, foi levado em consideração o resumo das publicações 

como forma de triagem inicial, havendo posteriormente, a leitura inicial dos textos 

completos, com o intuito de se aproximar das orientações e concepções dos autores 

em torno da família e do trabalho com famílias. Aos poucos, tendo em vista os 

objetivos e questões da pesquisa a leitura dos artigos se tornou mais precisa e 

direcionada. 

Na primeira fase de seleção, isto é, na fase de leitura dos resumos, muitos 

artigos foram excluídos da análise, pois demonstraram não se deter com maior 

centralidade à questão do trabalho do assistente social com famílias, uma vez que 

as discussões tinham como foco central: a centralidade da família nas políticas 

sociais, a questão do envelhecimento, a violência intrafamiliar, a discussão sobre 

programas de transferência de renda, adoção e guarda de crianças e adolescentes, 

o cuidado familiar, dentre outras.  

Da mesma forma, na fase de leitura dos trabalhos, muitos foram também 

excluídos da análise, pois não tinham como foco do debate a discussão alvo desta 

pesquisa, isto é, o trabalho do assistente social com famílias - apesar de trazerem 

importantes reflexões sobre outras temáticas relacionadas, de algum modo, à 

família. Assim, essa primeira leitura dos artigos em sua completude mostrou que, 

muitas vezes, o que é explicitado nos resumos não é visualizado no corpo dos 

trabalhos ou apenas aparece pontualmente nos últimos parágrafos do texto.   

Contudo, é importante frisar que, apesar de alguns artigos não discutirem, 

especificamente, as particularidades e desafios da atuação profissional com famílias, 

apresentam temáticas transversais e fundamentais à discussão sobre família. Isso 

porque, a violência doméstica, as questões de gênero, as questões étnico-raciais, o 

envelhecimento, entre outros, fazem parte da complexidade que constitui as 

relações familiares. Não podemos falar, por exemplo, de violência contra a mulher 

ou contra o idoso sem remetermos às relações familiares que norteiam a vida 

desses sujeitos, incluindo as relações afetivas, econômicas e culturais que são 
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estabelecidas entre os membros destas famílias e, entre eles e as demais 

instituições existentes. 

Assim, não podemos negar a diversidade de expressões da questão social 

que se manifestam no âmbito familiar e, portanto, incidem sobre o trabalho com 

famílias. Porém, toda e qualquer pesquisa necessita ter claro seu objeto de estudo, 

para que ela não se perca em outras discussões e análises ao longo do processo. 

No caso desta dissertação, o foco central é o debate no âmbito da profissão sobre a 

atuação com famílias, por isso, os artigos foram selecionados a partir deste 

parâmetro, de modo que muitos deles foram excluídos da análise, conforme já 

sinalizamos. Os quadros a seguir demonstram a quantidade de trabalhos 

selecionados e excluídos da pesquisa durante as fases de coleta e seleção dos 

dados. 

   

Quadro 1 – Panorama geral do quantitativo de trabalhos publicados e 

selecionados, segundo versão/ano do CBAS (2004-2010) 

 

VERSÃO
/ANO 

Nº 
TOTAL 

DE 
TRABAL

HOS 
PUBLICA

DOS 

Nº DE TRAB. 
PUBLICADO

S NA 
SESSÃO 

TEMÁTICA 
SOBRE 
FAMÍLIA 

 
Nº DE TRAB. 
COLETADOS 

NA 1ª 
SELEÇÃO 
(LEITURA 

DOS 
RESUMOS) 

 
Nº DE TRAB. 
COLETADOS 

NA 2ª 
SELEÇÃO 
(LEITURA 

SUPERFICIAL 
DOS 

ARTIGOS) 

 
Nº FINAL 

DE 
TRAB. 

SELECIO
NADOS 
PARA 

ANÁLISE 

XI/2004 1.071 41 14 8 8 

XII/2007 835 61 18 8 8 

XIII/2010 1.132 39 09 3 3 

TOTAL 3.038 141 41 19 19 

Fonte: Elaboração própria com base nos Anais do XI, XII e XIII Congresso Brasileiro de Assistentes 
Sociais (CBAS), disponíveis em CD-ROM.   

 
 

Quadro 2 – Panorama geral do quantitativo de trabalhos publicados e 

selecionados, segundo versão/ano do ENPESS (2006-2012) 

 

VERSÃO Nº Nº DE TRAB.    
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/ANO TOTAL 
DE 

TRABAL
HOS 

PUBLICA
DOS 

COLETADOS 
ATRAVÉS 
DA BUSCA 

POR 
PALAVRAS 

(1ª 
SELEÇÃO) 

Nº DE TRAB. 
COLETADOS 

ATRAVÉS 
DA LEITURA 

DOS 
RESUMOS 

(2ª 
SELEÇÃO)  

Nº DE TRAB. 
COLETADOS 
ATRAVÉS DA 

LEITURA 
SUPERFICIAL 

DOS 
ARTIGOS (3ª 
SELEÇÃO) 

Nº FINAL 
DE 

TRAB. 
SELECIO
NADOS 
PARA 

ANÁLISE 

X/2006 745 41 2 1 1 

XI/2008 852 60 6 1 1 

XII/2010 1.293 85 13 5 5 

XIII/2012 1.343 116 12 4 4 

TOTAL 4.233 302 33 11 11 

Fonte: Elaboração própria com base nos Anais do X, XI, XII e XIII Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), disponíveis em CD-ROM.   

 

Num universo de 3.038 trabalhos publicados nos anais dos CBAS e de 4.233 

publicados no ENPESS (totalizando 7.271 trabalhos), apenas 443, isto é, 6,09% 

demonstraram se debruçar sobre o tema família10, o que expressa o ínfimo debate 

da categoria profissional sobre família, se comparado a outros temas. Conforme 

enfatiza Mioto (2004c), a incorporação da família como referência na política social 

brasileira fez com que a discussão acerca do trabalho com famílias se tornasse uma 

fonte de preocupação para os profissionais que atuam na área, mas não excluiu 

formas de intervenção inadequadas ao que a realidade atual exige, resultado, entre 

outros aspectos, da restrita e incipiente produção sobre o tema.  

De um modo geral, no conjunto das versões do CBAS e ENPESS analisados, 

trinta artigos em específico foram selecionados para análise deste estudo, pois de 

alguma forma se debruçaram sobre o tema especificamente e expressaram os 

discursos e práticas dos autores acerca do trabalho com famílias.  

Na fase de análise do material, tais artigos foram organizados a partir de 

categorias temáticas específicas (tendo por base um roteiro elaborado previamente 

para auxiliar na categorização e análise dos trabalhos – ver Apêndice A). Algumas 

destas categorias são extremamente importantes à aproximação e à análise do 

objeto de pesquisa, tais como o entendimento ou as concepções de família dos 

                                                           
10

 Podem existir outros trabalhos sobre o tema publicados nestas versões do evento, que porventura 
não foram contabilizados por esta pesquisa por estarem inseridos em outras sessões temáticas que 
não foram alvo do levantamento feito aqui.  
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autores; as propostas de atuação profissional com famílias sinalizadas nos artigos; a 

natureza, os conteúdos e os objetivos das ações profissionais com famílias; os 

desafios ou dificuldades apontados nos trabalhos, entre outras categorias 

importantes para a análise do objeto de estudo. 

O fato é que a categorização, por si só, não esgota a análise, é necessário ir 

além e descrever as características dos textos, inferir determinados aspectos a partir 

de tais características, tentar realizar uma análise comparativa entre as discussões 

travadas nos dois eventos sobre a temática, e produzir interpretações que 

acrescentem outros significados às mensagens sobre o trabalho com famílias. Este 

acréscimo pode expressar, segundo Lüdke (1986), tanto novas proposições teóricas 

sobre o assunto, quanto novos questionamentos a serem posteriormente 

explorados. 

Assim, objetivamos, a partir da análise do debate dos autores, refletir 

criticamente sobre as significações expressas nos artigos publicados nos eventos, 

acerca do trabalho do assistente social com famílias tentando analisar 

comparativamente as discussões travadas nos CBAS e ENPESS. Tal reflexão foi 

também subsidiada pela interligação com outros referenciais bibliográficos que 

perpassam a temática.  

É importante salientar que a apreensão das verdadeiras intenções dos 

autores dos trabalhos constituiu-se num grande desafio durante a trajetória de 

pesquisa, pois muitas vezes, tais intenções não são expressas ou delimitadas com 

clareza nos textos. O espaço destinado para os autores exporem suas ideias nos 

artigos publicados em anais, pela própria natureza da publicação, não possibilita 

uma reflexão mais aprofundada sobre o trabalho com famílias - diante da própria 

amplitude e complexidade do tema - bem como pode limitar os autores na 

explicitação dos elementos defendidos por eles.  

Assim, reconhecendo tais limitações e o esforço teórico e de pesquisa 

empreendido pelos autores, não pretendemos neste estudo julgá-los ou propor um 

modelo para o trabalho do assistente social com famílias, mas conhecer como ele é 

interpretado pelos participantes dos eventos e construir problematizações a fim de 

contribuir com o debate do Serviço Social sobre o trabalho com famílias. Não 

objetivamos, portanto, realizar um julgamento em torno da postura e escolhas 

profissionais no trabalho com famílias. Na verdade, intencionamos apresentar, 

caracterizar e problematizar o trabalho do assistente social com famílias no âmbito 
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das discussões do CBAS e ENPESS, considerando-o como um processo que não 

se constrói a priori e, que depende também das “[...] condições sociais nas quais se 

realiza [...]” (IAMAMOTO, 2008a, p. 94). 

No geral, considerando o fato de que o assistente social no Brasil tem atuado 

majoritariamente no âmbito das políticas sociais – nas quais, as famílias geralmente 

têm seu lugar como usuárias dos serviços e benefícios – e considerando também 

que as famílias brasileiras vêm sendo recolocadas como “parceiras” do Estado em 

suas ações, se pretendeu a partir desta pesquisa contribuir com o debate do Serviço 

Social sobre família e incentivar o surgimento de mais estudos sobre a temática. 

Por fim, é importante salientar que a pesquisa não é uma produção estanque, 

mas um processo contínuo de aproximação com o objeto de estudo. Este, por sua 

vez, se transforma junto com a totalidade social, demandando ao pesquisador o 

entendimento de que sua análise sobre o objeto não é a única, nem a última 

possível de elaboração, mas, pelo contrário, representa uma entre tantas 

possibilidades de aproximação com a realidade social, que é dinâmica e mutável.  

 

 1.2  Aproximação inicial com os trabalhos: algumas características 

 

Objetivando situar o leitor diante da amostra estudada (trinta trabalhos), torna-

se relevante apresentar algumas informações que caracterizem inicialmente os 

artigos em análise, segundo a origem por regiões do país, natureza das instituições 

e áreas de atuação a que podem estar relacionados, dentre outros elementos. 

Antes de tudo, é importante localizar no espaço e no tempo as versões do 

CBAS e ENPESS que são alvos deste estudo:   

 

Quadro 3 -  Edições, temas gerais, período e local de realização dos CBAS 

analisados 

 

EVENTO EDIÇAO PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

CIDADE TEMA GERAL 

CBAS 11 Outubro de 

2004 

Fortaleza/CE “O Serviço Social e a esfera 

pública no Brasil: o desafio 

de construir, afirmar e 

consolidar direitos” 
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CBAS 12 Novembro de 

2007 

Foz do 

Iguaçu/PR 

“A questão social na 

América Latina: ofensiva 

capitalista, resistência de 

classe e Serviço Social” 

CBAS 13 Agosto de 

2010 

Brasília/DF “Lutas sociais e exercício 

profissional no contexto da 

crise do capital: mediações 

e consolidação do Projeto 

Ético Político Profissional”. 

Fonte: Elaboração própria com base nos Anais do XI, XII e XIII Congresso Brasileiro de Assistentes 
Sociais (CBAS), disponíveis em CD-ROM.   

 

 

  Quadro 4 -  Edições, temas gerais, período e local de realização dos ENPESS 

analisados 

 

EVENTO EDIÇAO PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

CIDADE TEMA GERAL 

ENPESS 10 Dezembro de 

2006 

Recife/PE "Crise Contemporânea, 

Emancipação Política e 

Emancipação Humana: 

Questões e Desafios do 

Serviço Social no Brasil” 

ENPESS 11 Dezembro de 

2008 

São Luiz/MA “Trabalho, políticas sociais 

e projeto ético-político do 

Serviço Social: resistências 

e desafios” 

ENPESS 12 Dezembro de 

2010 

Rio de 

Janeiro/RJ 

“Crise do Capital e 

Produção do Conhecimento 

na Realidade Brasileira: 

pesquisa para quê, para 

quem e como?” 

ENPESS 13 Novembro de 

2012 

Juiz de 

Fora/MG 

“Serviço Social, acumulação 

capitalista e lutas sociais: o 

desenvolvimento em 

questão”. 

Fonte: Elaboração própria com base nos Anais do X, XI, XII e XIII Encontro Nacional de 
Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), disponíveis em CD-ROM.   

 



24 

 

 A partir da pesquisa realizada em torno dos anais do CBAS e ENPESS 

mencionados, constatamos que apesar da maioria destes eventos não ter sido 

realizada na região sudeste do país, grande parte dos trabalhos analisados (41% 

deles) advém desta região, especialmente dos estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Sobre a predominância das produções do Serviço Social nesta região, 

diversos motivos podem influenciar esta questão - tais como o fato das primeiras 

instituições de formação em Serviço Social terem se originado nestes dois estados, 

também o fato da região Sudeste concentrar, historicamente, a maioria dos 

programas de pós-graduação em Serviço Social, entre outros aspectos - não 

cabendo neste espaço nos dedicar mais profundamente a esse debate. Contudo, o 

gráfico a seguir ilustra esses dados. 

 

Gráfico 1 – Origem dos trabalhos analisados dos CBAS e ENPESS, por 

regiões do país 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos anais dos eventos, disponíveis em CD-ROM. 

 

No que se refere à natureza das instituições a que os artigos, de algum modo, 

estão vinculados, constatamos que as instituições de natureza pública prevalecem, 

(incluindo as universidades públicas) e posteriormente encontram-se as instituições 

de caráter filantrópico, conforme indica gráfico a seguir: 
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Gráfico 2 – Natureza das instituições a que estão vinculados os trabalhos 

analisados dos CBAS e ENPESS 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos anais dos eventos, disponíveis em CD-ROM. 

 

Tal situação confirma a tendência histórica de inserção do Serviço Social no 

contexto de instituições públicas, já assinalada por nós e mencionada na pesquisa 

do CFESS (2005).  

Nesta mesma pesquisa do CFESS (2005), foi verificado que 40,97% dos 

assistentes sociais brasileiros atuam nas instituições públicas municipais, o que 

pode ser explicado em parte devido ao processo de descentralização das políticas 

sociais no Brasil, a partir dos anos 1990, quando a prestação direta dos serviços 

sociais públicos passou a ser assumida pelas instituições municipais. Tal fenômeno 

foi visualizado também a partir da análise dos artigos do CBAS, onde se verificou 

que grande parte dos assistentes sociais autores dos trabalhos atua em 

estabelecimentos públicos municipais, majoritariamente ligados à Assistência Social, 

diferentemente do que foi visualizado no ENPESS, no qual se destaca a atuação 

dos autores no mundo acadêmico (seja como docentes/discentes de universidades e 

faculdades de Serviço Social, seja como estudantes de pós-graduação na área). 

  Chamamos atenção ao fato de que, enquanto trabalhador assalariado, o 

profissional de Serviço Social é chamado a responder às demandas das instituições 

empregadoras. São elas que detêm os recursos materiais, humanos, financeiros e 

técnicos que viabilizam a realização do seu trabalho. Tais instituições organizam o 

processo de trabalho do qual o assistente social participa, uma vez que são elas que 
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definem “[...] as demandas e as condições em que deve ser exercida a atividade 

profissional: o contrato de trabalho, a jornada, o salário, a intensidade, as metas de 

produtividade [...]” (RAICHELIS, 2011, p. 428), limitando e possibilitando 

concomitantemente a materialização do projeto profissional, como afirma a autora.  

  Todavia, não se pode deixar de lado das discussões o fato de que os sujeitos 

profissionais (apesar de se subordinarem às normas das instituições empregadoras) 

possuem também a capacidade de união com forças sociopolíticas presentes e com 

a própria força do projeto ético-político11 da profissão, organizando-se junto aos 

demais trabalhadores na luta por um repensar de si próprios e de suas ações 

profissionais. Quanto mais organizados e qualificados os trabalhadores, “[...] menos 

sujeitos a manipulação e mais preparados para enfrentar o assédio moral no 

trabalho, os jogos de pressão política e de cooptação nos espaços institucionais.” 

(RAICHELIS, 2011, p. 436). 

Outro elemento observado no âmbito das publicações analisadas (CBAS e 

ENPESS) foi que cerca de 47% deles foram elaborados com base em experiências 

profissionais e pesquisas na área da Assistência Social, o que confirma a maior 

visibilidade que o trabalho com famílias nesta área ganhou a partir, especialmente, 

da aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) em 2004, que traz a 

família como alvo privilegiado de suas ações. Tal política estabeleceu como uma de 

suas diretrizes a “centralidade da 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, 2005, p. 33).  

Portanto, a matricialidade sociofamiliar se constitui como um dos princípios 

estruturadores da PNAS e também como uma estratégia para superação da 

histórica fragmentação dos atendimentos. Mas, conforme Teixeira (2010), ao mesmo 

tempo em que esta política defende a família como matriz norteadora para suas 

ações, não consegue superar a tendência familista12 das políticas sociais brasileiras, 

pois ainda toma a família como núcleo básico da proteção social, reconhecendo-a 
                                                           
11

  Construído nas últimas décadas, com base nos fundamentos históricos e teórico-metodológicos da 
tradição marxista, o Projeto ético-político da profissão, é apoiado em princípios radicalmente 
humanistas e nas especificidades da formação histórica do país. Adquirindo materialidade no Código 
de Ética do Assistente Social (1993), na Lei de Regulamentação da Profissão (1993) e nas Diretrizes 
Curriculares norteadoras da formação acadêmica (IAMAMOTO, 2009b).   
12

  Em resumo, significa a tendência de maior responsabilização da família pelo bem-estar dos seus 
membros estimulada pelas políticas públicas. Para aprofundamento desta discussão ver: Esping-
Andersen (1999). 
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como grupo primário responsável por “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 como o Estado.” (BRASIL, 2004, p. 35). Dessa forma, 

permanecem expectativas dirigidas à família, quanto à educação, ao cuidado e à 

socialização de seus membros, considerando-a como a principal responsável pelo 

desempenho desses papéis.  

Seguindo essa lógica, o trabalho social com famílias vem adquirindo maior 

centralidade no âmbito da Política de Assistência Social, na qual o profissional de 

Serviço Social historicamente atua. O gráfico a seguir ilustra a predominância da 

assistência social como área de atuação e pesquisa dos autores dos trabalhos 

analisados. 

 

Gráfico 3 – Área de atuação/pesquisa dos autores dos trabalhos analisados 

dos CBAS e ENPESS 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos anais dos eventos, disponíveis em CD-ROM. 

 

Portanto, a centralidade que é dada à família na Assistência Social somada 

ao fato de que o Serviço Social historicamente trabalha nesta área, influenciam o 

grande contingente de assistentes sociais do país inseridos em âmbito municipal 

nesta política13, conforme demonstra levantamento realizado pelo IBGE em 200614 

                                                           
13

 Pouco mais do que um quinto do total de 61 mil assistentes sociais do Brasil - quantitativo referente 
à época do estudo realizado pelo IBGE intitulado: “Perfil dos Municípios Brasileiros” (IBGE, 2006). 
14

 Estudos mais recentes do IBGE não trouxeram esses dados, por isso, apresentamos os dados do 
IBGE de 2006.  
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nas 5.565 cidades brasileiras (IBGE apud SPOSATI, 2007). Nessa perspectiva, 

segundo Sposati (2007) uma política que abarca um quinto de uma categoria 

profissional torna-se um campo de análise privilegiado para pesquisa, o que pôde 

ser observado nos artigos, conforme mencionado anteriormente.  

No que tange a origem dos trabalhos, verificamos que 69% dos artigos 

analisados dos CBAS foram construídos a partir de experiências cotidianas de 

trabalho, o que pode sinalizar o fato de que a maioria dos autores está em exercício 

profissional em alguma instituição. Assim, em relação à natureza dos trabalhos 

publicados nos CBAS, observamos que 74% se constituem em relatos de 

experiência profissional.  

 

Gráfico 4 – Origem dos trabalhos analisados dos CBAS, considerando a fonte 

dos dados 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos anais do evento, disponíveis em CD-ROM. 
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Gráfico 5 – Natureza dos trabalhos analisados dos CBAS 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos anais do evento, disponíveis em CD-ROM. 

 

Já em relação à origem dos estudos com base nos Anais do ENPESS, 

observamos que apenas 18% deles são resultados de experiências de trabalho e 

que a maioria (isto é 55%) é resultado de pesquisas realizadas com assistentes 

sociais que atuam com famílias. Além disso, verificamos em relação à natureza dos 

trabalhos, que 46% deles se constituem em discussão teórica, 18% em relatos de 

pesquisa e 18% em projetos de pesquisa, o que aponta para o próprio caráter do 

ENPESS, que é um evento voltado para pesquisadores da área (sejam eles da 

academia ou não), considerando também que, no geral, muitos trabalhos publicados 

no ENPESS são resultados de pesquisas.  
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Gráfico 6 – Origem dos trabalhos analisados dos ENPESS, considerando a 

fonte dos dados 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos anais do evento, disponíveis em CD-ROM. 

 

Gráfico 7 - Natureza dos trabalhos analisados dos ENPESS 

 

  Fonte: Elaboração própria com base nos anais do evento, disponíveis em CD-ROM. 

 

Em suma, a exposição sucinta de alguns elementos iniciais que permitem 

visualizar os artigos no seu conjunto, a fim de orientar os leitores para o debate 

posterior foi o objetivo inicial deste espaço, que possibilitou uma síntese sobre os 

artigos, quanto, por exemplo, à natureza pública das instituições a que estão 

vinculados; à centralização do trabalho com famílias na área da Assistência Social e 
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à prevalência de estudos baseados em experiências profissionais no CBAS e em 

pesquisas no ENPESS. 

No geral, se comparado ao universo total de trabalhos publicados nos anais 

dos eventos citados, a sistematização do conhecimento sobre a atuação do 

assistente social com famílias na amostra estudada mostra-se pequena, o que não 

retira a importância de tais produções para o aprofundamento do debate em torno da 

temática e para sinalizar a necessidade de mais estudos sobre ela. Como afirma 

Mioto, Lima e Dal Prá (2007, p. 95) a sistematização da prática é fundamental para 

alicerçar a produção de conhecimento, pois é a partir dela “[...] que se desenvolvem 

tanto os processos investigativos sobre a realidade social, os sujeitos e a 

intervenção profissional, quanto de marcos orientadores para as ações [...]”. 

Assim, para apresentar o percurso, resultados e análise deste trabalho de 

pesquisa, a dissertação foi organizada em três capítulos. Nesse primeiro, visando 

situar os leitores em relação à pesquisa, realizamos uma apresentação sobre as 

motivações e objetivos do estudo, bem como sobre algumas características iniciais 

das publicações analisadas no CBAS e ENPESS, tais como origem por regiões do 

país, instituições a que os autores estão vinculados, área de atuação/pesquisa dos 

autores, entre outros aspectos.  

No segundo capítulo, realizamos um debate em torno do tema família, 

promovendo uma breve discussão sobre o percurso histórico das famílias no Brasil, 

bem como acerca de modificações ocorridas nas configurações familiares. São 

também destacadas algumas abordagens existentes sobre a instituição família, 

considerando-a no contexto de uma sociedade desigual e excludente e, por fim, 

expressamos as concepções de família defendidas pelos autores dos trabalhos 

publicados nos anais dos CBAS e ENPESS analisados.   

Já no terceiro capítulo, construímos uma breve retrospectiva histórica sobre a 

atuação do assistente social com famílias, desde a origem do Serviço Social no 

Brasil, procurando relacionar com o contexto mais amplo da profissão em cada 

época. Depois, tratamos, de um modo mais geral, sobre a forma como o trabalho 

com famílias vem sendo discutido na produção intelectual da categoria, isto é, qual o 

lugar ocupado por esta dimensão no debate teórico da profissão. Ao final, expomos 

algumas reflexões a partir da análise e problematização dos artigos selecionados15 

                                                           
15

  Os trabalhos dos CBAS e ENPESS que fizeram parte da análise aqui proposta receberam 
também, ao longo do texto, as nomenclaturas artigos e publicações. 
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nos Anais dos dois eventos. Expressamos, portanto, alguns eixos do debate dos 

autores em torno da atuação do assistente social com famílias, tentando caracterizar 

o modo como ela se estrutura na amostra estudada. Dentre esses eixos podemos 

citar: os conteúdos, objetivos, instrumentos das ações profissionais, dificuldades e 

limites no que diz respeito ao desenvolvimento do referido trabalho com famílias.  

Assim, num contexto de recrudescimento da ideia de família enquanto ator 

fundamental na provisão do bem-estar, tendo grande centralidade no processo de 

implementação de ações, serviços e programas desenvolvidos no âmbito das 

políticas sociais, inferimos a necessidade de pesquisas que se debrucem sobre as 

particularidades do trabalho do assistente social com famílias no cenário 

contemporâneo, especialmente por ainda persistirem práticas e discursos 

conservadores em relação à família, seja pela sociedade em geral, seja pelos 

próprios profissionais que trabalham cotidianamente com esse público.  
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CAPÍTULO II - FAMÍLIA: UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA, SOCIAL E PLURAL 

 

  A família é algo tão familiar e tão próximo de cada um de nós, que muitas 

vezes, caímos na armadilha de sua naturalização, entendendo-a como algo que 

sempre existiu ou que sempre desempenhou os mesmos papéis e possuiu o mesmo 

significado. Acabamos imaginando, por exemplo, que o modelo nuclear de família - 

composto por marido, mulher e filhos, que desempenham papéis familiares 

específicos no interior da relação conjugal - sempre existiu; quando, na verdade, se 

consolidou apenas por volta do século XVIII. Como menciona Lessa (2012, p. 10) 

“[...] esta concepção tão comum nem sequer questiona por que nos organizamos em 

famílias nucleares. Não deixa espaço ao menos para perguntarmos se, na história, 

já houve outra forma de organização da vida familiar”. 

          Diante disso, Bruschini (2000, p. 50) destaca que o primeiro passo para se 

estudar a família de forma a considerar a complexidade e diversidade de suas 

relações e composições é “[...] dissolver sua aparência de naturalidade, percebendo-

a como criação humana mutável”. 

          Isso significa dizer que a família tal como conhecemos é, na verdade, uma 

instituição historicamente construída, fruto das relações sociais, apresentando-se 

distintamente nas diversas sociedades e nos diferentes períodos históricos. “A 

mutabilidade seria, portanto, outra característica do grupo familiar” (BRUSCHINI, 

2000, p. 51). 

      Junto a isso, nos deparamos também com o caráter diverso das famílias - 

seja conceitualmente, seja concretamente - de forma que pensar num “modelo 

padrão” de família torna-se algo impossível diante da diversidade de sentidos e 

configurações familiares existentes. O que dizer das famílias reconstituídas, 

unipessoais, monoparentais, adotivas, homoafetivas, os casais sem filhos, entre 

outras formas de organização familiar que se manifestam concretamente na 

realidade social e que se organizam, desorganizam e se reorganizam 

constantemente? 

 Nos deparamos, assim, com uma multiplicidade de tipos de organização 

familiar, existentes não só na realidade atual, como também ao longo da história. 

Estudiosos como Morgan (1877)16 e Engels (1884)17, por exemplo, já apontavam 

                                                           
16

  MORGAN, Henry Lewis. A sociedade antiga. Lisboa: Presença/Martins Fontes, 1877. 
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diferentes formas de família que nortearam o desenvolvimento da história da 

humanidade. Na realidade brasileira em específico, alguns estudos mostram que, 

concomitantemente, ao padrão de família patriarcal (predominante da Colônia ao 

Império) conviveu-se com outras configurações familiares alternativas. 

 Tal complexidade e diversidade próprias das relações familiares refletem-se 

também na multiplicidade de conceitos de família existentes, de modo que a 

compreensão de família recebe ênfases variadas de acordo com cada corrente de 

pensamento evidenciada, o que indica o caráter intricado, amplo e até contraditório 

do debate em torno da família, tornando-se desafiador conceituá-la. 

 Na literatura sociológica, por exemplo, a família é entendida como agência 

socializadora e unidade de diferentes elementos: produção, reprodução, sexualidade 

e socialização de crianças. Assim, nas diferentes escolas do pensamento 

sociológico, de um modo geral, a família possui a função básica de socialização das 

crianças, a função econômica de reprodução da força de trabalho e a função de 

reprodução ideológica de valores, hábitos, costumes, ideias, etc. Por outro lado, há 

os estudos da Antropologia, que contribuem com a discussão sobre parentesco, o 

qual varia de sociedade para sociedade, repercutindo, assim, na variabilidade das 

organizações familiares. E há também a Psicologia, que defende o entendimento da 

família enquanto uma complexa teia de vínculos afetivos e emocionais, que 

repercutem na formação dos indivíduos (BRUSCHINI, 2000). 

 Assim, o que caracteriza a família efetivamente? Serão as relações de 

parentesco estabelecidas? Será o fato de vários indivíduos viverem debaixo do 

mesmo teto? Será o fato de ser composta por pai, mãe e filhos? E no caso dos 

casais que não têm filhos, dos irmãos de pais diferentes que habitam na mesma 

casa, dos casais homoafetivos que adotam crianças, não serão considerados 

famílias?  

 Na verdade, é fundamental considerarmos a família como uma realidade 

empírica e também simbólica. Isto é, o conceito de família remete tanto a um grupo 

social concreto (que se apresenta empiricamente na realidade) quanto a um modelo 

cultural, fruto das representações ideológicas construídas socialmente. Mas, 

segundo Bruschini (2000), as famílias que se apresentam na realidade não cabem 

por inteiro no modelo predominante de família da sociedade ocidental moderna, pois 

                                                                                                                                                                                     
17

 ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. São Paulo: 
Centauro, 2010. 
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A realidade [...] distancia-se bastante deste modelo nuclear ou conjugal 
predominante em nossa sociedade. O grupo tanto pode extrapolar o 
modelo, pela inclusão de parentes ou agregados, quanto nem mesmo 
realizá-lo, como no caso de casais sem filhos, irmãos sem pais ou famílias 
nas quais um só dos cônjuges está presente. Portanto, exceções ao modelo 
não apenas reforçam sua elasticidade, como também a riqueza da realidade 
empírica, que de longe o extrapola. (BRUSCHINI, 2000, p. 63). 
 
 

 Junto a isso, diante da multiplicidade de formas de se organizar, de condições 

objetivas e subjetivas de vida que a perpassa, do próprio significado atribuído à 

família mediante as experiências vividas nesse espaço, dentre outras questões, vê-

se que as relações familiares estabelecidas concretamente ultrapassam a definição 

dominante de família que, tradicionalmente, congrega aspectos como casa, unidade 

doméstica, parentesco, casamento, filiação, etc.   

 Portanto, pensar as famílias na contemporaneidade exige considerá-las 

enquanto uma construção histórica, social e plural, que precisam ser compreendidas 

em suas particularidades, contradições, diversidade e capacidade de mudança, e 

também entendidas como aquelas que ainda sofrem com a não incorporação desta 

concepção no discurso18 cotidiano das pessoas, nas ações institucionais e nos 

marcos legais.  

O assistente social precisa estar atento a essa questão, uma vez que trabalha 

na formulação, planejamento e execução de políticas sociais, nas quais as famílias e 

os indivíduos que as constituem são usuários de ações, serviços e programas 

implementados nesse contexto. Assim, vê-se a importância do assistente social 

conceber a família 

 
 

[...] em sua historicidade, em sua localização territorial e como mediadora 
entre seus membros e a coletividade. Compreender a pluralidade em suas 
formas de organização e as particularidades que emergem da condição de 
classe social e das relações de gênero e de geração, bem como da 
singularidade relativa a questões étnicas e culturais. (GUEIROS, 2010, p. 
129). 

 

Em suma, refletir sobre o trabalho do assistente social com famílias requisita 

certo entendimento em torno destas. Por isso, visando introduzir e contextualizar o 

debate acerca do tema, realizamos nesta seção uma breve discussão sobre a 
                                                           
18

 De acordo com Mioto (2004c), mesmo a família sendo compreendida como uma entidade 
complexa, plural, mutável e marcada por fragilidades e contradições, muitos são os discursos ainda 
pautados na ideia clássica de família e em reflexões que desconsideram a realidade social mais 
ampla que norteia a dinâmica das famílias, refletindo-se em expectativas e julgamentos sobre o 
desempenho de papéis familiares.   
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família em seus aspectos históricos mais gerais, bem como sobre o percurso 

histórico da família brasileira, considerando a contribuição dos estudos locais. Além 

disso, refletimos um pouco sobre as transformações ocorridas nas configurações 

familiares, destacando-se também algumas abordagens existentes sobre família. E 

por fim, são apresentadas e discutidas as diferentes concepções de família versadas 

no conteúdo dos trabalhos dos CBAS e ENPESS analisados neste estudo, 

entendendo que sua diversidade determina também a variedade das formas de 

intervenção nesse público. 

 

2.1 Família em seus aspectos históricos: introduzindo a discussão   

 

          Sem a intenção de aprofundar as particularidades do processo de constituição 

das famílias no mundo, descrevemos neste espaço alguns aspectos e 

acontecimentos da história que demonstram a importância que o viver em 

comunidade - e posteriormente em família - tem para o homem. Desde a pré-história 

o homem necessita do outro para sobreviver, isto é, desde as primeiras sociedades 

“a vida ou era comunitária ou não seria possível” (LESSA, 2012, p. 17). Além disso, 

remontando brevemente à história e baseando-se nas contribuições de autores 

clássicos, como ENGELS (2010), podemos perceber que o significado e a 

organização da família ao longo da história são fruto dos dinamismos e 

transformações da realidade social. A família, é, assim socialmente construída, a 

partir de exigências de uma determinada sociedade e de seu momento histórico 

específico. 

De acordo com Morgan (1887) são três os estágios de desenvolvimento da 

história da humanidade: o Estado Selvagem – período em que o homem se apropria 

de produtos da natureza, através da coleta e da caça; a Barbárie – momento em que 

surge a pecuária e agricultura e, a Civilização – etapa em que o homem desenvolve 

a indústria e a arte. Com isso, o desenvolvimento da família19 aparece paralelo a 

                                                           
19

 Segundo Morgan, são três as formas de família que existiram durante o período pré-histórico: 1) 
Família Consanguínea: primeira forma de constituição familiar que exclui pais e filhos de relações 
sexuais recíprocas, mas, o vínculo de irmão e irmã pressupunha, por si, a relação carnal mútua. 2) 
Família Punaluana: nesse segundo estágio já se exclui os irmãos de relações carnais entre si, 
criando-se a categoria primo e prima, sobrinho e sobrinha... Mostra-se como um tipo de matrimônio 
por grupos, e é a partir disso que são instituídas as gens, ou seja, um círculo fechado de parentes 
consanguíneos por linha feminina. 3) Família Sindiásmica: matrimônio por pares, com direito dos 
homens a poligamia e infidelidade, exige-se da mulher a fidelidade, com castigos para aquelas que 
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cada um desses estágios, de modo que a família sindiásmica “[...] é a forma de 

família característica da barbárie, [...] o matrimônio por grupos é a do estado 

selvagem e a monogamia é a da civilização”. (ENGELS, 2010, p. 73).  

 Não podemos negar que historicamente os seres humanos buscam manter 

laços e relações entre si. Nos tempos primitivos, por exemplo, viver em bandos ou 

em comunidade era uma necessidade de sobrevivência, pois o isolamento colocaria 

em maior risco a vida dos indivíduos em meio aos animais selvagens. Sobre isso, 

Engels (2010, p. 52) afirma que nessa época, “[...] para sair da animalidade, para 

realizar o maior progresso que a natureza conhece, era preciso [...] substituir a falta 

de poder defensivo do homem isolado pela união de forças e pela ação comum da 

horda”, e isso ocorreu antes mesmo de existir qualquer noção de família. 

 Nas tribos primitivas predominava a colaboração entre os homens, que viviam 

da coleta, caça e pesca e dividiam as atividades entre si. As tarefas de cuidar dos 

menores e preparar os alimentos eram atividades coletivas, além disso, as relações 

sexuais não tinham barreiras, de modo que todos os homens e mulheres das tribos 

relacionavam-se entre si livremente, por isso as crianças só eram reconhecidas pela 

linha materna, já que não havia como identificar quem eram os pais. Parafraseando 

Lessa (2012), as mulheres eram individualizadas pelo nascimento das crianças, mas 

não pelo cuidado com elas, o qual era comumente coletivo. 

Nas sociedades primitivas, havia então o predomínio da cooperação entre os 

indivíduos ao invés da concorrência, a produção era coletiva e voltada à 

subsistência de toda comunidade. Porém, com a descoberta das sementes e depois 

da agricultura e pecuária - há aproximadamente dez mil anos - os seres humanos, 

pela primeira vez, produzem mais do que precisam para sobreviver, gerando 

produtos excedentes que promovem as condições de exploração do homem pelo 

homem.  

 

[...] a domesticação e a criação do gado haviam aberto mananciais de 
riqueza até então desconhecidos, criando relações sociais inteiramente 
novas. [...] Agora com suas manadas de cavalos, camelos, asnos, bois, 
carneiros, cabras e porcos, os povos pastores que iam ganhando terreno 
[...] haviam adquirido posses que precisavam apenas de vigilância e dos 
cuidados mais primitivos para reproduzir-se em proporção cada vez maior e 
fornecer abundantíssima alimentação de carne e leite. (ENGELS, 2010, p. 
73-74). 
 

                                                                                                                                                                                     
praticassem adultério, entretanto ainda se considera a linha feminina, e é essa forma de família que 
possibilita a origem da monogamia. (ENGELS, 2010). 
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É justamente esse novo modo de intercâmbio material com a natureza, que 

construirá as bases da sociedade de classes20 (escravista, feudal e capitalista) e, 

com ela, se dá a origem da família monogâmica, que não surge como fruto do amor 

entre o homem e a mulher, mas junto com a propriedade patriarcal de tudo o que é 

doméstico, já que as relações afetivas, sexuais e materiais, que antes se baseavam 

na coletivização e no consenso passam a se constituir enquanto 

dominação/propriedade do gênero masculino.  

É estabelecido um “contrato” entre maridos e esposas em que o lugar da 

mulher é subalternizado e domesticado, voltado ao âmbito privado e à reprodução 

biológica. Enquanto que aos homens passa a corresponder as atividades 

relacionadas à produção da riqueza social (como, por exemplo, o trabalho nas 

guerras visando a conquista de novos territórios, escravos e riquezas). As relações 

sexuais, antes livres, passam a ocorrer entre maridos e esposas com o fim de 

procriar herdeiros, cuja paternidade seja indiscutível, para possibilitar que a riqueza 

da família passe para os herdeiros e permaneça na família. Contudo, esse modelo, 

de um lado, abre as portas à infidelidade do homem, de outro, à aceitação e 

submissão da mulher ao destino de cuidar do marido, dos filhos, do alimento e da 

casa (LESSA, 2012). Conforme Bruschini (2000, p. 57) 

 

O surgimento da família monogâmica se daria quando os homens, 
acasalados com as mulheres após a extinção do casamento em grupo, 
decidem proteger suas propriedades, garantindo sua transmissão através 
da herança. Para isso, era preciso garantir a paternidade sobre a prole e, 
consequentemente limitar e reprimir o exercício da sexualidade feminina 
junto ao grupo.  
 
 

Assim, se nas sociedades primitivas tinha-se a família comunal, nas 

sociedades de classes manifesta-se a família monogâmica/nuclear que exprime 

relações de opressão e exploração próprias das sociedades de classes.  

Com base na obra de Morgan (1877) Engels desenvolveu reflexões sobre a 

origem e evolução das classes, do Estado e também da família e concluiu que a 

evolução da família está ligada ao desenvolvimento dos meios de produção ao longo 

                                                           
20

  Não é o objetivo deste trabalho se debruçar sobre os processos que conformaram a construção 
das sociedades de classes, nem se deter às particularidades das sociedades de classes, mas apenas 
sinalizar que as mudanças no modo de produção interferem no desenvolvimento, significado e 
estruturação das formas familiares ao longo da história. Para aprofundar a discussão sobre o modo 
de produção capitalista, em específico, ver: MARX, Karl. O Capital. Vol. I, São Paulo: Ed. Abril 
Cultural, 1983. 
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da história. Nessa perspectiva, tratando-se da família monogâmica, Engels (2010) 

afirma que ela  

  

Foi a primeira forma de família que não se baseava em condições naturais, 
mas econômicas, e concretamente no triunfo da propriedade privada sobre 
a propriedade comum primitiva, originada espontaneamente. Os gregos 
proclamaram abertamente que os únicos objetivos da monogamia eram a 
preponderância do homem na família e a procriação de filhos que só 
pudessem ser seus para herdar dele. (ENGELS, 2010, p. 87). 
 

 Ora, com a sociedade de classes a sobrevivência é buscada individualmente, 

sendo necessária a demarcação de cada membro da família e, especialmente dos 

filhos, que devem ser objetos de reprodução material da herança familiar, isto é, da 

acumulação de riqueza. E com o advento da propriedade privada a educação das 

crianças, a preparação dos alimentos e outras atividades, que antes, eram 

realizadas coletivamente, passam a ser tarefas privadas, que agora se separam da 

vida social e, devem, portanto, ser realizadas no interior da família monogâmica, isso 

se explica porque: 

 

Nenhum senhor de escravo, senhor feudal ou burguês criará ou pagará a 
alimentação dos filhos de seus concorrentes – do mesmo modo que não 
cuidam dos filhos dos trabalhadores que exploram. Como tais atividades, 
ainda que fundamentais para a vida social, não geram propriedade privada, 
elas serão agora exercidas pelas mulheres enquanto parte da vida privada 
(isto é, não coletiva) de cada proprietário. Caberá aos homens “prover” suas 
mulheres; estas devem “servir” aos seus senhores. A antiga relação 
consensual e igualitária é substituída por uma relação de poder. (LESSA, 
2012, p. 28). 
 
 
 

Assim, como afirma Lessa (2012), a passagem do trabalho de coleta ao 

trabalho explorado expressa também a passagem da família comunal, própria das 

sociedades primitivas à família monogâmica (própria das sociedades de classe), a 

qual baseia-se na lógica patriarcal de predominância do homem, que passa a ser 

proprietário dos meios de produção, da força de trabalho, da mulher e dos filhos.  

Assim, reduzidos a proprietários, os seres humanos se isolam cada vez mais 

no seu próprio individualismo e, com isso, saem gradativamente de uma lógica de 

cooperação (em que cada um trabalha em favor de todos) para uma lógica de 

competição, isto é, de luta de todos contra todos.  

Contudo, o homem não consegue viver sozinho, apesar das inúmeras 

tentativas e expressões de isolamento na contemporaneidade. Existe no interior dele 
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a necessidade do outro, de viver em comunidade, em família, isto é, o homem 

precisa a todo momento de laços de afetividade e convívio social, pois ele próprio 

está inserido em relações sociais e é antes de qualquer coisa, um ser social. Assim, 

o que queremos afirmar até aqui é que cada indivíduo, apesar de único, encontra-se 

historicamente e indissociavelmente ligado à vida em sociedade e em grupos, entre 

os quais se encontra a família, que em meio a transformações e novas 

composições, continua tendo grande significado para o desenvolvimento dos 

indivíduos e da própria sociedade.   

Numa perspectiva histórica, quando se pensa na origem e desenvolvimento 

da família ao longo do tempo, visualiza-se mais claramente a complexidade de 

entendimento sobre ela, uma vez que o contexto econômico/social e cultural 

influencia na história e significado da família em cada época e lugar, por ela estar 

inserida nas relações sociais e, portanto, condicionada aos dinamismos e 

transformações da realidade social. Por isso, “[...] a família deve progredir na medida 

em que progrida a sociedade, [...] deve modificar-se na medida em que a sociedade 

se modifique; como sucedeu até agora. A família é produto do sistema social e 

refletirá o estado de cultura desse sistema” (MORGAN, 1877 apud, ENGELS, 2010, 

p. 108). 

Assim, podemos compreender também que a constituição e organização da 

família brasileira é reflexo da própria formação socioeconômica e cultural do país ao 

longo do tempo. Por isso, para discutir família devemos considerar as formas de 

organização e as relações próprias estabelecidas pelas famílias no Brasil, 

remontando ao seu passado para melhor entendermos o presente. É essa a 

trajetória que nos deteremos sucintamente a seguir. 

 

2.2 Família brasileira 

 

De modo específico, o processo sócio-histórico das famílias brasileiras21 é 

perpassado pela história da colonização, miscigenação, patriarcado e 

industrialização/urbanização do país. Por isso, visualizamos um mix de sentidos, 

formas de organização e composição da família ao longo do tempo, diante das 

                                                           
21

 É importante mencionar que não podemos descrever tal processo de forma mais aprofundada ou 
detalhada - muito menos neste pequeno espaço - mas apenas sinalizar e discutir aspectos 
importantes dele ao longo dos anos.  
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características culturais, sociais, políticas e econômicas do Brasil nos mais diversos 

períodos históricos. 

Na fase colonial, o pensamento social importado pelos portugueses e 

adaptado à realidade do país, estabeleceu a família patriarcal como “modelo” de 

organização da sociedade brasileira, inicialmente limitada à elite tradicional do 

nordeste açucareiro (PORRECA, 2008).  E, ao mesmo tempo desconsiderou as 

formas familiares próprias dos indígenas nativos e dos escravos trazidos do 

continente africano.  

A princípio, os portugueses não tinham o objetivo de se estabelecer 

definitivamente no país, somente desejavam enriquecer com nossos produtos e ter 

uma vida melhor em Portugal. Estes deixavam suas esposas na Europa e aqui 

tinham relações sexuais22 com índias e negras (ROCHA-COUTINHO, 2006). 

Com o passar dos anos, diversas configurações familiares vão surgindo no 

país. A concessão das sesmarias23 e o cultivo da terra, por exemplo, contribuiu para 

o surgimento do “modelo” familiar de organização patriarcal. Este era constituído 

pela centralização na autoridade máxima do pater famílias, com todas as decisões 

girando em torno do pai, chefe ou “coronel”, dono de poder econômico e político, 

que detinha o poder não só sobre filhos e esposa, mas sobre escravos, empregados 

e agregados. Os interesses da propriedade se sobressaíam diante das aspirações 

particulares dos dependentes. A família era extensa, quase sempre ausente de 

relações mais estreitas entre os familiares e norteada pela defesa do respeito e 

obediência à tradição e aos mais velhos (ROCHA-COUTINHO, 2006, p. 92). 

Sobre esse tipo de organização familiar, Porreca (2008) ressalta que: 

 

A expressão patriarcal não denotava apenas autoridade do pai no grupo 
doméstico, comum a outros tipos de Família, mas, sobretudo, uma estrutura 
de dominação política, fortemente fundada nos vínculos de parentesco, 
onde o público e o privado tendiam a se confundir. O patriarca era o 

                                                           
22

  É relevante mencionar que nem sempre as relações sexuais que ocorriam entre colonizadores e 
mulheres indígenas e negras eram consensuais, pois o uso da força e da violência norteava, por 
vezes, tais relações.  
23

  O sistema de sesmarias no Brasil foi utilizado como artifício da Coroa Portuguesa para exploração, 
posse e povoamento das terras e, consistia na divisão de lotes de terras que eram doados a 
sesmeiros, os quais eram obrigados a tornar as terras produtivas e a pagar os devidos impostos à 
Coroa. Tal sistema durou no Brasil até 1822 e, não gerou resultados tão satisfatórios, uma vez que 
pelas dimensões territoriais das terras e por má administração, elas raramente tornaram-se 
produtivas. Pode-se dizer que os latifúndios brasileiros atuais são remanescentes dos sistemas de 
sesmarias. Em suma, esse sistema objetivou povoar o país para assegurar a posse das terras diante 
das invasões de outras nações. Fonte: http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/sesmarias. 
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detentor das posses, não apenas de seu latifúndio, mas de sua Família, de 
seus agregados e escravos. (PORRECA, 2008, p. 33). 
 
 

Freyre (1933) definiu a Família patriarcal rural como a célula mater da 

formação da sociedade agrária, escravocrata e híbrida brasileira, destacando a 

importância da casa grande e da senzala na formação sociocultural do país, que se 

constituem, segundo Porreca (2008), polos da dupla estrutura patriarcal brasileira 

dos séculos XVII e XVIII.  

Tal estrutura era formada por um núcleo central, composto pelo casal – 

proprietário de terras e de escravos24 e com filhos legítimos – e por um segundo 

núcleo, formado por escravos livres, mestiços, índios, filhos “ilegítimos”25 do chefe 

da família, entre outros. Sobre esse modelo predominante, Bruschini (2000) 

menciona que 

 

[...] a família patriarcal caracterizava-se também pelo controle da 
sexualidade feminina e regulamentação da procriação, para fins de herança 
e sucessão. A sexualidade masculina se exercia, no entanto, livremente. Os 
casamentos eram realizados por conveniência, entre parentes ou entre 
membros de grupos econômicos que desejavam estabelecer alianças. 
(BRUSCHINI, 2000, p. 67). 
 

 

Esse tipo de organização familiar foi a base do sistema escravocrata 

brasileiro, pois desempenhava importantes funções econômicas e políticas naquela 

época, através, por exemplo, dos casamentos arranjados/combinados entre famílias 

de proprietários e fazendeiros. Assim, do século XVI ao século XIX a chamada 

família patriarcal era vista como a forma dominante de constituição social e política 

do país, possuindo grande visibilidade social e controle dos recursos de poder. 

 Seguindo essa lógica, alguns estudiosos da literatura sobre família no Brasil 

(como Freyre) tomaram a família patriarcal como parâmetro para a história da 

                                                           
24

  Durante a escravidão, considerava-se que os escravos não constituíam famílias, pois eram, em 
sua maioria, homens e havia dificuldades dos escravos permanecerem juntos, uma vez que podiam 
ser vendidos a outros senhores a qualquer momento. Mas, não se pode negar, por exemplo, a 
existência de uniões entre eles, no religioso (dentro de suas crenças e tradições), já que no âmbito 
civil não era possível. Além disso, com a abolição da escravidão, houve intensa procura dos ex-
escravos pelos familiares dos quais foram separados anteriormente. (NASCIMENTO, 2006). 
25

 Durante muito tempo os valores associados à família estiveram apoiados na união entre 
sexualidade, reprodução e casamento. Disso resultou, por exemplo, a ideia (que gerava preconceitos 
e discriminação) de filhos “legítimos”, quando a reprodução se associava ao casamento e,“ilegítimos”, 
quando a reprodução se dava fora do casamento (NASCIMENTO, 2006). Com a Constituição Federal 
brasileira de 1988 igualaram-se todos os filhos perante os pais, independente de sua origem, sendo 
proibido qualquer tipo de discriminação em relação à filiação. 
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organização familiar brasileira como um todo, gerando o que Corrêa (1993)26 nomeia 

de “homogeneização histórica”. Sobre isso, Corrêa (1993) menciona que tais 

autores: 

 

Ao modelar a história da sociedade brasileira sobre a forma familiar vigente 
nas camadas “senhoriais”, recuperando teoricamente as práticas sociais 
que analisam (a dominação masculina e a subordinação da mulher, o 
casamento entre parentes etc.), utilizam essa análise para demonstrar a 
importância daquela família, seu suposto na sociedade assim constituída a 
sua imagem. (CORRÊA, 1993, p. 20). 

 

Nesse sentido, Osterne (2001) aponta que alguns estudiosos consideram o 

“modelo” patriarcal insuficiente para abranger as diversas organizações familiares 

existentes no Brasil, da Colônia ao Império, pois, apesar de se constituir, nesse 

período, como modelo de predominância sociocultural, econômica e ideológica, a 

família patriarcal, conviveu com uma diversidade concreta de formas familiares. Isso 

porque, para além do engenho e das fazendas; do senhor e do escravo; dos 

agregados e das famílias extensas e do casamento “arranjado” e pautado em 

interesses econômicos e políticos, havia uma trama diversa, constituída por espaços 

sociais, formas de trabalho, tipos de mão-de-obra e relações afetivo-sexuais 

distintas desse “modelo” “ideal”, dominante e patriarcal.  

Como demonstra Corrêa (1993), a composição da sociedade colonial 

brasileira tinha, na verdade, uma tonalidade bem diferenciada da evocada por Freyre 

(1933), pois nos engenhos não havia apenas a mão-de-obra escrava, mas também 

o trabalho livre realizado por lavradores, artesãos e feitores. Da mesma forma, o 

litoral abrigou não só os engenhos de açúcar e aguardente, como também o cultivo 

de tabaco e algodão, que dispensava, muitas vezes a mão-de-obra escrava, 

ocorrendo num terreno controlado pelo produtor e sua família. Junto a isso, no Norte 

do país existia a indústria extrativista que utilizava a mão-de-obra indígena27.  

                                                           
26

  Corrêa (1993) dirige sua análise crítica principalmente em relação à obra de Gilberto Freyre “Casa 
Grande e Senzala” (1933) e a de Antônio Candido “The Brazialian Family” (1951). Ela afirma que 
ambos os textos trazem a ilusão de que o estudo da família patriarcal dominante possa substituir a 
história da família brasileira, isto é, “[...] uma situação bem localizada no tempo e no espaço – a 
economia açucareira pernambucana dos séculos XVI e XVII ou a plantação de café dos séculos XVIII 
e XIX – transforma-se em matriz, em denominador comum, da sociedade colonial inteira do século 
XVI ao século XIX.” (CORRÊA, 1993, p. 19). 
27  Na análise de Neder (2005), no que toca à organização familiar no Brasil, os negros africanos e os 

indígenas não podem ser esquecidos, pois a multiplicidade étnica e cultural em muito contribuiu para 

a formação da sociedade brasileira. 
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Outro aspecto que coexistia no cenário colonial eram as relações 

extraconjugais que extrapolavam os limites da família patriarcal, de modo que 

chegavam a ser a ordem verdadeiramente dominante nas relações afetivo-sexuais, 

como menciona Corrêa (1993). Mas, o adultério não ocorria apenas por parte dos 

homens e senhores com suas respectivas escravas, pois era também praticado 

pelas mulheres, inclusive entre as mulheres brancas e de posses, o que de acordo 

com os estudos de Samara (1987) tornou-se uma característica marcante daquela 

sociedade com alto índice de “ilegalidade”. Para a autora, “[...] as uniões 

consensuais permeavam a sociedade e contra isso de nada adiantavam as 

argumentações da Igreja e as ameaças de punição para aqueles que viviam em 

concubinato.” (SAMARA, 1987, p. 32). 

Junto a isso, como afirma Corrêa (1993), para além do retrato submisso, 

ocioso e recatado das mulheres (próprio da família patriarcal), durante esse período 

muitas delas assumiram posições de mando nas grandes propriedades, o que pode 

ser demonstrado pelos estudos de Samara (1987), a qual verificou que por 

insatisfação ou rebeldia muitas mulheres chegaram a tencionar seus casamentos 

(através dos testamentos ou divórcios), além de terem assumido ativamente a chefia 

da família ou a gerência de negócios.  Assim, se naquela época, por um lado existia 

um modelo “padrão” de família, por outro, muitas eram as relações que transgrediam 

e se diferenciavam desse “modelo”. 

 

A oposição de imagens é evidente – de um lado o casamento, a moral e a 
própria submissão e a castidade da mulher; do outro, o alto índice de 
ilegitimidade, a falta de casamentos e a insatisfação feminina revelada nos 
testamentos e nos processos de divórcio. (SAMARA, 1987, p. 32). 

 
De um modo geral, as relações sociais, econômicas e afetivo-sexuais 

estabelecidas entre os mais diversos segmentos durante o período colonial brasileiro 

apontam claramente, para o que muitos estudos já afirmam sobre a história da 

família brasileira: a existência de formas diversas de organização familiar, que 

ultrapassam o “ideal” da família patriarcal.  

Os estudos de Samara (1987) revelam, por exemplo, que entre as famílias 

paulistas do século XIX as consideradas “extensas” ou “patriarcais” representavam a 
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minoria da população (cerca de 26% dos domicílios pesquisados) de modo que, nos 

demais, predominavam outras formas de composição familiar.  Desse modo, Samara 

(1987) afirma que  

 

[...] o padrão de família descrito por Freyre de certo modo deixou resquícios 
na sociedade brasileira, mesmo no sul do país, especialmente entre as 
camadas mais abastadas da população, que constituíam famílias legítimas 
com maior número de integrantes. Surpreende-nos, entretanto, a verificação 
de que pesquisas em andamento sobre as áreas rurais paulistas vem 
demonstrando que prevalece o mito da existência da família extensa, 
mesmo em se tratando da elite agrária local. Tal constatação reforça ainda 
mais a polêmica e sugere novas reflexões para o problema, questionando 
mais uma vez a representatividade e validez da utilização de conceitos 
genéricos para os estudos de família, lembrando “que a estrutura da família 
varia não só de uma sociedade para outra, mas também de uma classe 
para outra numa mesma sociedade.” (SAMARA, 1987, p. 33). 
 

 
 

Assim, com base nas reflexões de Corrêa (1993) podemos inferir que a 

chamada “família patriarcal brasileira” mais do que uma forma esperada e cotidiana 

de viver em família consistiu num modelo “ideal” que predominou sobre todas as 

outras formas de organização familiar alternativas e vigentes no Brasil, da colônia ao 

império. Na verdade, como afirma a autora “o conceito de ‘família patriarcal’, como 

tem sido utilizado até agora, achata as diferenças, comprimindo-as até caberem 

todas num mesmo molde que é então utilizado como ponto central de referência 

quando se fala de família no Brasil” (CORREA, 1993, p. 27). Nessa perspectiva, 

subjugamos erroneamente outras formas de organização familiar que coexistiam 

com a família patriarcal e, 

 

Iluminados por este padrão dominante lemos nossa história a partir dele, 
como se nessa biografia de um personagem central se incorporassem todos 
os personagens centrais dos vários séculos, sempre os mesmos; como se 
todos os caminhos levassem natural e inexoravelmente ao caminho 
principal, o percorrido, e ele fosse um desdobramento também natural de 
uma circunstância dada, ou um resumo, um apanhado, das alternativas 
concretamente vividas. (CORRÊA, 1993, p. 16). 

 
 
 

Porém, nos últimos anos do século XIX, segundo Osterne (2001), a família 

patriarcal passou a ser questionada e mostrou sinais de fraqueza, tomando 

expressão paulatinamente no Brasil o padrão de família tipicamente burguês. 

Acontecimentos desse século, tais como a chegada da corte portuguesa ao Brasil 
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em 1808, a Proclamação da República em 1889, a abolição da escravidão, a 

expansão dos centros urbanos, a entrada dos imigrantes no país e o incremento das 

indústrias foram decisivos para a passagem da família extensa ao modelo de família 

nuclear burguês. 

Nesse cenário de expansão da urbanização e industrialização exigiu-se um 

novo padrão de família, mais voltado para o afeto, o cuidado, a criação dos filhos, 

isto é, defendeu-se um “modelo” de família mais intimista. A medicina social foi um 

dos principais instrumentos utilizados pelo Estado para contribuir com a valorização 

da família nuclear burguesa, conforme mostra os estudos de Costa (1989). Através 

daquela, buscou-se trazer para a realidade das famílias brasileiras costumes 

europeus, principalmente em virtude da chegada da corte portuguesa ao Brasil no 

início do século XIX. Nesse sentido, os médicos higienistas buscavam, através de 

seu trabalho, modificar a conduta física, moral e sexual dos membros das famílias 

em razão dos interesses do Estado e adaptar o universo familiar à realidade urbana. 

 Por isso, os higienistas atuavam nos campos da habitação, alimentação, 

higiene e educação das crianças, visando propiciar relações familiares mais 

saudáveis e consequentemente uma prole mais sadia. Como afirma Costa (1989, p. 

109-110) 

 

A higiene ajudou a família a adaptar-se à urbanização, criando, 
simultaneamente, normas coerentes de organização interna. O objetivo 
higiênico de recondução dos indivíduos à tutela do Estado redefiniu as 
formas de convivência íntima, assinalando, a cada um dos membros da 
família, novos papéis e novas funções. Estimulando a competição interna 
entre eles, freando aqui e ali os excessos individuais, dando novas 
significações aos vínculos entre homens, mulheres, adultos e crianças, a 
medicina higiênica formulou enfim, uma ética compatível com a 
sobrevivência econômica e a solidez do núcleo familiar “burguês”.  
 

 

Assim, a medicina social delineou um tipo esperado de família: higiênica, 

nuclear, afetiva, cuidadora e socializadora, ocasionando a reformulação dos papéis 

familiares, em que a mulher passou a ser mais valorizada socialmente devido às 

suas atribuições domésticas, se comparada ao período colonial (SOUSA et al., 

2010). 

Diante de tais acontecimentos, com a emersão da economia de mercado 

houve a separação entre casa e local de trabalho, em que o controle da produção 

antes pertencentes às famílias é repassado pouco a pouco para os empresários 
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capitalistas e o estado, refletindo em mudanças no âmbito da família, principalmente 

em relação aos papéis familiares.  

Nesse processo de reorganização, no qual o modelo agrário vai pouco a 

pouco sendo substituído pelo urbano, o homem adentra no mercado de trabalho - 

em virtude das demandas da indústria - enquanto a mulher permanece no ambiente 

doméstico28, sendo apontada como a principal responsável pelo cuidado da casa e 

dos filhos e o homem, pelo sustento material da família e o exercício da autoridade 

familiar, havendo ainda uma forte presença de concepções moralizantes e de 

controle sexual (MIOTO, 2010).  

Como menciona Bruschini (2000) o enfraquecimento das funções econômicas 

e políticas que a família detinha nos tempos coloniais contribuiu para a valorização 

das funções afetivas e de procriação da família nuclear conjugal, trazendo como 

reflexo maior intimidade entre pais e filhos, maior liberdade nas escolhas 

matrimoniais, entre outras mudanças. Em linhas gerais, a família nuclear foi 

 

[...] fundada no casamento por amor, com a livre escolha do cônjuge [...] e a 
reformulação dos papéis de homens e mulheres no casamento [...]. Ao 
homem foi dado o direito de exercer seu domínio apenas sobre a mulher, 
que se tornou a principal responsável pelo bom funcionamento da casa, 
pelos cuidados e educação dos filhos e pelo bem-estar da família. (ROCHA-
COUTINHO, 2006, p. 95-96) 

 

 

Mas, de acordo com Osterne (2001) o modelo nuclear burguês não deixou de 

lado alguns aspectos da família patriarcal, tais como a permanência da autoridade 

masculina, que se manifesta ainda nos dias atuais, por exemplo, nos milhares de 

casos de violência contra a mulher e até de feminicídios29, que é sua a expressão 

máxima. Segundo dados de pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), entre 2009 e 2011, o Brasil registrou 16,9 mil feminicídios, ou seja, “mortes 

de mulheres por conflito de gênero”, especialmente em casos de agressão 

perpetrada por homens, seus parceiros íntimos. Assim, como afirma a autora, 

 

Essa família, é bom que se diga, continua patriarcal: a mulher ‘reina’ no lar 
dentro do privado da casa, delibera sobre as questões imediatas dos filhos, 

                                                           
28

 É importante salientar que esse processo não ocorreu de forma universal, uma vez que, na maioria 
das famílias da classe trabalhadora as mulheres e também os filhos se inseriram no mercado de 
trabalho como forma de complementação da renda familiar. 
29

  Assassinato de mulheres em função do seu sexo.  
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mas é o pai quem comanda em última instância. Ou seja, no padrão ideal 
ele deve comandar. (ALMEIDA, 1987 apud OSTERNE, 2001, p. 69).  
 

 

Ao longo do século XX, a família nuclear sofreu algumas mudanças 

significativas, especialmente em relação ao papel da mulher no seio da família. 

Como afirma Carvalho e Almeida (2003), as décadas iniciais do século XX até pelo 

menos os anos 1980 marcaram no Brasil um avanço maior do processo de 

industrialização/urbanização que influenciou a crescente presença de mulheres no 

mercado de trabalho, bem como dos membros mais jovens da família, e também 

refletiu um maior movimento migratório campo-cidade, por motivos de sobrevivência. 

 Junto a isso, no âmbito cultural e ideológico, notou-se a expansão do 

movimento feminista e certa atenuação de princípios e controles religiosos, 

resultando em concepções voltadas à autonomia sexual, política e econômica das 

mulheres. Como destaca Bozon (2004, p. 122) “o feminismo e os movimentos das 

mulheres contribuíram para legitimar o discurso e as aspirações à igualdade entre 

homens e mulheres em todos os setores da vida”. Unindo-se a outros segmentos 

sociais, as feministas30, a partir especialmente da década de 1960, participaram de 

grandes mobilizações populares, questionando todas as formas de autoritarismo e 

lutando por autonomia sobre seu corpo e sua vida (MACIEL, 2009). 

Também na década de 1960 foram desenvolvidos os métodos contraceptivos 

hormonais, que permitiram às mulheres um maior controle sobre a reprodução, 

inclusive sobre o número de filhos, bem como contribuiu para o exercício da 

sexualidade num contexto mais livre, ou como afirma Heilborn (2004) “menos tenso”, 

em função do menor risco de gravidez. Além disso, as mulheres alcançaram maior 

acesso à qualificação profissional, ocupando gradativamente cargos superiores, 

antes, essencialmente masculinos. Elas ganharam maior visibilidade, encontrando-

se como agente de direito e de “relativa” autonomia, mas, continuam sendo exigidas 

quanto a proteção e socialização dos filhos, e o cuidado doméstico, criando o 

                                                           
30

 O movimento feminista no Brasil, em suas diversas fases, trouxe grandes contribuições para a 
conquista de direitos para as mulheres, tais como o direito ao voto (1932) e a aprovação do divórcio 
(1977). Com a participação do movimento durante a constituinte houve inúmeras conquistas, tais 
como: o aumento do prazo da licença maternidade; no capítulo referente à Família, foi aprovada, por 
exemplo, a igualdade de direitos e obrigações do casal, dentre outros avanços. Mas, como afirma 
Toscano e Goldenberg (1992), dentre as dificuldades do movimento, ontem e hoje, estão os 
comportamentos reacionários da sociedade, alimentados pelo temor em torno da destituição da 
família, que estaria ameaçada pelas lutas feministas, nos seus atos de ruptura com os padrões 
tradicionais.  
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fenômeno da dupla ou tripla jornada de trabalho e, com efeito a sobrecarga das 

mulheres.   

Nesse contexto, cresce também o questionamento à heteronormatividade 

como padrão dominante de relação, permitindo a existência de novas famílias não 

heterossexuais.  

Diante disso, podemos inferir que os grupos familiares são frutos do processo 

histórico, em que os acontecimentos sociais, os padrões, os costumes e as 

necessidades da sociedade ajudam a construí-los ao longo do tempo. Assim, a 

dinâmica de transformação das organizações familiares ocorre de modo ativo de 

geração em geração, em movimentos gradativos ao longo da história.  

 A análise de Carvalho e Almeida (2003) mostra que as modificações mais 

gerais da sociedade traduzem-se também em transformações nas estruturas 

familiares, dentre as quais se menciona: uma maior incidência de famílias chefiadas 

por mulheres e sem cônjuges; a redução da fecundidade e consequentemente do 

tamanho das famílias (havendo a crescente tendência às monoparentais31); a 

diminuição dos laços matrimoniais; o aumento do número de união estáveis; as 

famílias homoafetivas; o crescimento das separações e dos divórcios resultando, 

também, na nova parentela oriunda dos filhos de outros casamentos e alterações no 

espaço doméstico.  

 Segundo documento32 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), que analisou as condições de vida da população brasileira tendo por fonte 

principal a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2009, os 

padrões de organização das famílias brasileiras vêm mudando tendencialmente e, 

desafiando os institutos de estatísticas no processo de investigação sobre elas. Tais 

institutos, como é o caso do IBGE, concebem as famílias a partir da condição de 

residência de um grupo em um mesmo domicílio, existindo ou não vínculos entre 

seus membros.  

     Para o IBGE, a família é um “conjunto de pessoas ligadas por laços de 

parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência, residente na mesma 

unidade domiciliar, ou pessoa que mora só em uma unidade domiciliar”. 

                                                           
31

 A família monoparental brasileira é reconhecida pela Constituição Federal de 1988 como entidade 
familiar, sendo conceituada como, “a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes” (BRASIL, 1988). 
32

  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS. Síntese de Indicadores Sociais: 
uma análise das condições de vida da população brasileira. In: Estudos e Pesquisas: Informação 
demográfica e socioeconômica. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.  
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Consideram-se também as famílias reconstituídas como um “arranjo formado 

quando os indivíduos separados ou divorciados iniciam uma nova união, 

especialmente no caso da presença de crianças” (IBGE, 2010, p. 309). 

 Baseando-se em dados da PNAD 1999/2009, o documento supracitado 

demonstra que neste período de 10 anos, o número médio de pessoas nas famílias 

brasileiras reduziu-se de 3,4 para 3,1 assim como houve um aumento na proporção 

de casais sem filhos (13,3% para 17%) estando relacionados, principalmente, ao 

declínio da fecundidade33 e à opção por não ter filhos. 

 Em relação à taxa geral de divórcios (obtida pela divisão do número de 

divórcios pela população e multiplicada por 1.000), para a população com 20 anos 

ou mais de idade, houve significativo aumento no período de 1999 a 2008 (1,20% 

para 1,52%, a maior taxa do período analisado).34 Acompanhando essa tendência, o 

percentual de pessoas de 15 anos ou mais de idade, divorciado, desquitado ou 

separado aumentou de 5,4% em 2009 para 5,9% em 2011 (IBGE, 2012). 

 No período de 1999 a 2008, verificou-se também um aumento considerável 

na proporção de recasamentos (quando pelo menos um dos cônjuges é viúvo ou 

divorciado), em detrimento de um declínio na proporção de casamentos entre 

solteiros (de 89,4% para 82,9%).  

A partir de uma análise mais tradicional e aparente, tal realidade pode 

transmitir a ideia de que as famílias estão se “desestruturando” e até em vias de 

extinção, já que na perspectiva tradicional e hegemônica, como afirma Mioto (2010), 

há a consideração de um “modelo-padrão” de família, composto por um casal 

(homem e mulher) legalmente unido, configurando-se como entidade primária de 

proteção social35 de seus membros. Porém, se é realizada uma interpretação mais 

acurada destes fenômenos nota-se que as transformações ocorridas nas famílias 

vêm demonstrando, na verdade, “[...] sua plasticidade e enorme capacidade de 

                                                           
33

  Segundo levantamento realizado por Nascimento (2006) nos Censos demográficos de 1970, 1980, 
1991 e 2000, houve grande queda na taxa de fecundidade total (relação entre o número de filhos 
nascidos vivos e o total de mulheres). Em 1970 equivalia a 5,8 e passou para 2,3 em 2000. 
34

  IBGE, Estatísticas do Registro Civil 1999-2008. 
35

  Não se deseja aqui retirar a importante função de cuidado, reprodução, socialização e transmissão 
de ensinamentos também realizada pelas famílias, o que se quer é mostrar que tais funções só 
podem ser efetivamente realizadas se as famílias tiverem posse de subsídios suficientes para tal. 
Preconiza-se, que as famílias sejam fortalecidas enquanto sujeitos políticos atuantes nas lutas por 
direitos sociais e, consequentemente na defesa de outra sociedade e, não enquanto instrumento 
exclusivo de proteção social.  
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mudança e de adaptação às transformações econômicas, sociais e culturais mais 

amplas [...]” (CARVALHO; ALMEIDA, 2003, p. 112). 

O fato é que estas outras configurações familiares, isto é, as famílias 

reconstituídas, unipessoais, monoparentais, adotivas, homoafetivas, os casais sem 

filhos, entre outras, vivenciam cotidianamente um processo de lutas contra o 

preconceito e a rejeição social, que ainda perduram na sociedade brasileira. Apesar 

da família nuclear burguesa se constituir cada vez mais numa experiência em 

decréscimo36, fora desse “modelo” as famílias ainda são taxadas como “anormais” 

ou “desestruturadas”, uma vez que há a naturalização e universalização deste 

modelo no imaginário das pessoas (OSTERNE, 2001). 

As famílias homoafetivas, por exemplo, convivem com discursos e práticas de 

não reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, pela 

consideração da homoafetividade37 como uma imoralidade, um “desvio”, um mal, 

que por si só implica a negação da competência de lésbicas e gays para, por 

exemplo, educar crianças. Sobre isso, Mello (2005, p. 202) enfatiza que: 

 

[...] a homossexualidade, por si só, é vista por muitos como um misto de 
pecado-doença-crime, despertando rejeições de intensidades variadas em 
diferenciados segmentos sociais, o que faz dos homossexuais um dos 
agrupamentos mais atingidos pelas complexas lógicas de intolerância, 
preconceito e discriminação. 
 

 

Apesar disso, é importante destacar uma conquista histórica, recente e não 

alcançada sem lutas incessantes desses sujeitos, isto é, o reconhecimento pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), em 2011, das uniões homoafetivas como união 

estável, dando aos casais homoafetivos o direito de recebimento de pensão 

alimentícia, herança, possibilidade de adoção, registro dos filhos, entre outros. 

Assim, é necessário considerar, respeitar e lutar para que outras formas de 

organização familiar, que expressam o caráter plural, histórico e social das famílias, 

sejam não apenas reconhecidas socialmente e legalmente, como também alvo de 

efetiva proteção por parte do Estado. 

                                                           
36

 Apesar da família nuclear (pai, mãe e filhos) ainda ser predominante, o Censo demográfico de 2010 
aponta um decréscimo progressivo. Em 2000, 56,4% dos domicílios eram constituídos de famílias 
nucleares, enquanto que em 2010, a porcentagem caiu para 49,4%.   
37

  O termo homossexualidade vem sendo paulatinamente substituído no âmbito jurídico e nas outras 
esferas da sociedade, pelo termo homoafetividade, devido aquele estar associado estritamente à 
prática sexual. Já o uso do termo homoafetividade sugere uma relação mais ampla, expressando 
convivência, partilha, cuidado, ternura, realização como ser humano.  
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No geral, tomando por base o percurso da história, podemos inferir que a 

família em suas formas é uma construção social, uma realidade mutável, sujeita a 

transformações constantes. Por isso, o debate aqui proposto gira em torno de 

famílias e não de família. Isto é, defende-se a reflexão acerca das famílias no 

plural38, uma vez que suas distintas formas de organização e estruturação atenuam 

sua identificação como um modelo único ou idealizado no padrão nuclear conjugal.  

É fundamental analisá-las diante de um processo contínuo de transformações 

socioeconômicas e políticas que afetam de modo peculiar e diverso as 

organizações, relações e os espaços de construção das famílias, bem como as 

trajetórias individuais de seus membros. Assim, pensar as famílias, no plural, 

significa entender a questão familiar para além do espaço privado e atentar para a 

influência de fenômenos econômicos, culturais, demográficos e ideológicos, que 

perpassam as famílias em suas distintas configurações, valores, práticas cotidianas, 

condições de vida, dentre outros aspectos. 

 O fato é que, ao mesmo tempo em que as transformações sociais refletem na 

dinâmica familiar, esta também pode criar condições para a transformação da 

sociedade, uma vez que, na vida em família, são desenvolvidos novos hábitos e 

ideias que, ao se expandirem, predispõem questionamentos à ideologia dominante. 

Por isso, Szymanski (2010) destaca que, concomitantemente, a família não pode 

ficar alheia às alterações sociais e a sociedade não pode ficar à parte das 

modificações no âmbito familiar. 

Como afirma Kaloustian; Ferrari (2005), as famílias não devem ser vistas 

como um simples somatório de anseios e comportamentos individuais, mas como 

um processo de interação entre tais indivíduos e entre eles e outras esferas: 

(Estado, mercado, movimentos sociais, etc.). Portanto, as relações familiares 

ultrapassam o âmbito doméstico, uma vez que sempre há a participação de outras 

instâncias e pessoas influenciando no seu desenvolvimento. 

Assim, as atuais formas de organização e vivência das famílias remetem “[...] 

ao relacionamento entre pessoas, que não necessariamente compartilham o mesmo 

domicílio e os mesmos laços sanguíneos ou de parentesco” (GUEIROS, 2010, p. 

128), podendo unir-se por laços consensuais, afetivos e jurídicos, que dão origem a 

                                                           
38

 As reflexões travadas no entorno deste trabalho preconizam essa perspectiva plural de família, 
contudo, isso não significa que, na escrita, em todos os momentos do trabalho, utilizou-se o termo 
“famílias” no plural. 
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complexas redes de relações. Isso significa que “[...] não existe algo que a gente 

possa dizer que a consanguinidade se sobrepõe à afinidade, mas existem famílias, e 

elas estão bastante distantes daquelas que são legalmente estabelecidas” 

(FONSECA, 2004, p. 13). 

De modo geral, podemos entender que a família é uma construção histórico-

social, que precisa ser considerada em seus aspectos contraditórios (não apenas 

como lócus de felicidade, cuidado, apoio, mas também, por vezes, de conflito, 

violência, ameaça e sofrimento). Portanto, inferimos que as famílias devem ser 

entendidas em suas contradições, particularidades, diversidade e capacidade de 

mudança. 

Em suma, refletir, mesmo que sinteticamente, sobre a trajetória histórica da 

família no Brasil em muito contribui para sua consideração enquanto instituição que 

se transforma junto com a totalidade social, expressando-se em novas e diversas 

configurações. Tal reflexão sinaliza também aos profissionais que trabalham com 

famílias (como o assistente social) sobre a importância de estarem atentos a essas 

mudanças e, em função delas repensarem/refletirem o trabalho profissional, a partir 

das necessidades e demandas cotidianas das famílias. 

 

2.3    As concepções de família no discurso profissional: refletindo o debate do 

CBAS e ENPESS 

 

Como requisição básica para o trabalho com famílias, Mioto (2010) aponta a 

importância de delimitação das concepções de família por parte dos profissionais, 

pautadas em seus fundamentos teórico-metodológicos.  

Partindo deste pressuposto, intenciona-se nesse espaço identificar e discutir 

as diferentes concepções de família versadas no conteúdo dos artigos dos CBAS e 

ENPESS analisados, entendendo que sua diversidade determina também a 

variedade das formas de intervenção com esse público. Na análise de Mioto (2010)  

 
[...] as ações profissionais desenvolvidas no âmbito das políticas sociais 
expressam tanto uma concepção de família como de suas relações no 
campo social. Isso significa dizer que o como os profissionais desenvolvem 
suas ações torna-se uma questão fundamental na afirmação de projetos 
profissionais e societários. (MIOTO, 2010, p. 171). 
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 Assim, entende-se que o fazer profissional compreende conteúdos político-

ideológicos que se alinham à concretização de objetivos e finalidades específicos. 

Uma das primeiras obras do Serviço Social brasileiro sobre família39 já destacava a 

importância de se conhecer as concepções de família que orientam a prática 

profissional, considerando que a fundamentação desta relaciona-se a tais 

concepções. Partindo dessa premissa, a autora da obra afirma que   

 

[...] se a família é vista em seu caráter de instituição social historicamente 
determinada ou se, ao contrário, se apresenta como uma instituição natural 
e não mutável, as ações propostas para intervir sobre o fenômeno serão 
forçosamente diferentes. (SILVA, L., 1987, p.17). 
 

 

            Em artigo publicado nos anais do X ENPESS, Mioto e Nora (2006) refletem 

sobre a importância de discussões acerca dos marcos conceituais que norteiam as 

ações profissionais com famílias. As autoras explicam que isso é necessário “[...] 

para direcionar e qualificar essas ações dentro dos marcos de um projeto ético-

político, baseado na justiça social, na defesa dos direitos humanos e particularmente 

na luta pela garantia e ampliação dos direitos sociais” (MIOTO; NORA, 2006, p. 1).  

           Elas mencionam que a complexidade da família e as transformações pelas 

quais ela passa ao longo da história e nas diversas sociedades, repercutem na 

existência de uma diversidade de abordagens e conceitos acerca desta. Tais 

concepções diferenciam-se a partir dos indicadores utilizados. As autoras destacam 

indicadores como domicílio, afetos e parentesco, que apesar de enfatizarem 

distintamente aspectos referentes à família, na verdade, “[...] se complementam e 

são fundamentais para fornecer ao profissional uma visão ampla e clara do objeto de 

intervenção” (MIOTO; NORA, 2006, p. 5). Além disso, outro elemento importante a 

ser considerado ao analisar as diferentes concepções de família, é a forma como 

tais concepções analisam a estrutura social, que, marcada pela desigualdade social, 

condiciona a diversidade de formas de organização familiares a partir da condição 

de classe social. Em suma: 

 

                                                           
39

  SILVA, Lídia Maria M. R. SERVIÇO SOCIAL E FAMÍLIA: a legitimação de uma ideologia. 3 ed. São 

Paulo: Cortez, 1987. 
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[...] faz-se fundamental para o trabalho com famílias, compreendê-la na sua 
complexidade, apropriando-se dos conhecimentos produzidos em diferentes 
disciplinas, e sobretudo, considerando a sua singularidade – expressa por 
meio de sua estrutura e que revela como ela se relaciona com a sociedade 
e as respostas que produz às demandas que lhe são postas. (MIOTO; 
NORA, 2006, p. 8 – X ENPESS). 

 

 

No geral, intenciona-se destacar na análise dos trabalhos as concepções de 

família dos autores e os princípios/abordagens que norteiam a forma como esta 

instituição é considerada por tais profissionais no contexto dos programas e serviços 

em que atuam, tentando também identificar possíveis estereótipos ainda existentes 

sobre tal instituição, centrados em um discurso do senso comum. Partindo do 

princípio de que “não há uma definição única de família, na forma de um modelo de 

‘família ideal’ [...] Há famílias e famílias [...]” (SZYMANSKI, 2010, p. 86), tem-se aqui 

a intenção de conhecer, tal diversidade de concepções, a partir dos artigos, a fim de 

aprofundar o entendimento posterior sobre o modo como o trabalho com famílias é 

desenhado na amostra estudada. 

Como ponto de partida para a discussão dos trabalhos, ressaltamos que o 

saber profissional em torno da instituição família orienta o técnico na sua postura e 

abordagem diante dela e pode direcionar a intervenção profissional em perspectivas 

mais conservadoras ou mais críticas, o que pode ser visualizado nos próprios artigos 

do CBAS e ENPESS em análise, conforme será mostrado. Assim, a discussão sobre 

as concepções de família dos autores dos artigos é dividida a partir destas duas 

tendências, para facilitar o entendimento do leitor e melhor organizar a 

problematização do assunto. 

 

2.3.1 “A família não é um fenômeno natural, [...] é uma criação humana e social”: as 

concepções de família numa tendência crítica e ampliada40 

 

A maioria dos trabalhos analisados no CBAS e ENPESS, isto é, cerca de 60% 

do total41 traz uma reflexão ampliada e histórica em torno da família, considerando-a 

                                                           
40

  O trecho grifado foi retirado de trabalho publicado no XII ENPESS (DINIZ; SANTOS, 2010). 
41

 É importante mencionar que no ENPESS a porcentagem de trabalhos analisados que se constroem 
tendo por base uma visão ampliada e crítica de família mostrou-se bem maior que a do CBAS, pois 
naquele evento cerca de 82% do total de trabalhos vem nesta direção, enquanto que no CBAS 
apenas 47% demonstraram seguir essa perspectiva, de modo que os trabalhos restantes, apesar de 
serem envoltos por uma concepção ampliada no que se refere a diversidade de configurações 
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em suas fragilidades, contradições, diversidade de configurações e transformações 

históricas e sociais. Nessa perspectiva, os autores defendem a necessidade de 

proteção do Estado à família, através do oferecimento de políticas públicas 

universais e de qualidade e no entorno de ações profissionais comprometidas com 

as reais necessidades e possibilidades das famílias usuárias e com a efetiva 

participação delas no trabalho. Pela limitação do estudo e pelo fato de algumas 

ideias se repetirem no interior dos trabalhos, apenas alguns deles são expostos 

aqui.  

As definições dos autores geralmente pautam-se na compreensão abrangente 

de família proposta por Mioto (1997), que a considera como uma instituição social 

historicamente condicionada e dialeticamente articulada com estrutura social, o que 

nos faz concluir que as relações familiares não são naturais, mas construídas 

historicamente. Assim, a referida autora considera a família como:  

 

Um núcleo de pessoas que convivem em determinado lugar, durante um 
lapso de tempo mais ou menos longo e que se acham unidas (ou não) por 
laços consanguíneos. Ele tem como tarefa primordial o cuidado e a 
proteção de seus membros, e se encontra dialeticamente articulado com a 
estrutura social na qual está inserido. (MIOTO, 1997, p. 120).  

 
 

 Baseando-se nessa compreensão ampliada de família, Reis et al (2010) 

menciona a necessidade desta instituição social (família) ser entendida atualmente 

como um espaço onde convivem pessoas “[...] seja por laços consanguíneos, ou por 

laços afetivos, independente do modelo em que se apresenta, ou seja, é um lócus 

onde se compartilham cuidados mútuos, [...] e ao mesmo tempo buscam estratégias 

de sobrevivência no exercício da cidadania” (REIS et al, 2010, p. 5 – XII ENPESS). 

Em artigo publicado nos anais do XI CBAS (2004), Campos e Wanderley 

criticam a limitação da concepção dos programas de renda mínima acerca da 

família, que a considera como grupo doméstico, que vive junto por consanguinidade 

ou afinidade, sempre envolvendo descendência. Elas mencionam que “a família não 

pode ser vista apenas como o espaço das relações privadas. Estas estão fortemente 

conectadas ao contexto social [...]”, por isso [...] “as relações de consanguinidade e 

afinidade processam-se para além do grupo doméstico e criam uma rede de 

                                                                                                                                                                                     
familiares, preservam no discurso elementos que remetem a um modelo padrão de família - ao 
enfatizarem exigências quanto a materialização de papeis familiares tradicionais.  
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obrigações e direitos, com participação de outras pessoas” (CAMPOS; 

WANDERLEY, 2004 – XI CBAS)42. 

Essa dimensão pública das relações familiares é extremamente importante 

para nossas reflexões, pois nos permite enxergar a família para além das interações 

estabelecidas entre quatro paredes. Isto significa dizer que a família está inserida no 

interior das relações sociais e estabelece negociações cotidianas com outras esferas 

da sociedade, como o Estado, o trabalho e o mercado. Um exemplo disso está no 

fato de que algumas legislações (como as que regulam o casamento) são utilizadas 

pelo Estado para conformar padrões familiares esperados (MIOTO, 2013; CAMPOS, 

2004).  

Campos e Wanderley (2004) consideram também as transformações pelas 

quais a família tem passado, salientando que “[...] se deve mais falar de ‘famílias’, 

evitando fixar e/ou impor um modelo”. Tais mutações “têm-na aproximado de maior 

risco na sociedade, com uma vulnerabilidade advinda tanto da mudança nos 

vínculos afetivos e sociais como na sobrecarga trazida pela piora econômico-

financeira.” (CAMPOS; WANDERLEY, 2004 – XI CBAS). Por isso, na visão das 

autoras a intervenção profissional parte da compreensão exata do alcance e dos 

limites atuais das famílias, devendo orientar-se no sentido de: 

 

a) pensar e definir a parte de nossa sustentação cotidiana que fazemos 
dentro do ambiente doméstico e a que vai depender de uma rede de 
serviços e de outros benefícios públicos. b) firmar metodologicamente o 
trabalho junto às instâncias responsáveis para construir políticas que 
estruturem o campo da proteção social [...]. (CAMPOS; WANDERLEY, 2004 
– XI CBAS) 

 

No que toca à necessidade do profissional reconhecer as mudanças pelas 

quais a estrutura familiar vem historicamente passando, Iamamoto (2008a, p. 110) 

menciona que é fundamental “[...] apreender as tendências dos processos sociais e 

as mudanças macroscópicas que ocorrem na contemporaneidade, para identificar, 

por meio delas, novas possibilidades e exigências para o trabalho.” Nessa direção, 

Campos (2004, p. 85) acrescenta que é também essencial ultrapassar a constatação 

de que houve mudanças. “Trata-se de conhecer quais os sentidos das alterações.”  

                                                           
42

 É importante mencionar que alguns trechos dos artigos analisados não contém o número da página 

em que o trecho foi retirado, pois alguns anais apresentam os arquivos em formato de página online, 
não possibilitando a identificação do número de páginas.  
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Estamos vivendo um período da história da humanidade no qual os três 

aspectos clássicos da família tradicional: sexualidade, procriação e convivência têm 

experimentado profundas mudanças, no que tem resultado uma crescente 

multiplicidade de configurações familiares e, consequentemente afetado a 

identificação da família como uma instituição natural.  

Conforme sintetiza Goldani (1993), mudaram as condições de reprodução da 

população (com a expansão dos métodos contraceptivos e a inseminação artificial, 

por exemplo); mudaram os padrões de relacionamento entre os membros da família 

(como é o caso das relações consensuais); os modelos de autoridade estão em 

questionamento, pois pertencem também agora aos membros mais jovens, que vêm 

alcançando maior autonomia intelectual e financeira e, por fim, a posição relativa da 

mulher alterou-se profundamente. Não podemos esquecer que estas e outras 

mudanças na família fazem parte de um processo mais amplo de transformações 

econômico-sociais importantes, que não convém neste espaço serem aprofundadas.   

Nos trechos a seguir, podemos visualizar que os autores do ENPESS 

consideram as transformações pelas quais as famílias vêm passando como um 

processo histórico e social: 

 

Faz-se necessário assim, observá-la em seu movimento histórico, com 
vistas a desmistificar o imaginário coletivo que remete a família nuclear 
como sendo um modelo ideal. Não obstante, o debate em torno das 
transformações ocorridas na família deve ser observado a partir das 
transformações ocorridas no mundo do trabalho, as quais incidem 
diretamente na dinâmica da estrutura familiar. A precarização do trabalho, a 
introdução do trabalho feminino e infantil, dentre outros, são fatores 
determinantes para a fragilização dos laços familiares, bem como para o 
surgimento de novos arranjos familiares. (REIS et al, 2010, p. 6 - XII 
ENPESS). 

 
[...] é imperativo pensar as famílias como construção social que varia 
segundo as épocas e períodos históricos, assim como a cada época se 
transfigura a concepção do homem sobre a própria vida. (SILVÉRIO, 2012 – 
XIII ENPESS). 
 
É preciso compreender as mudanças, inclusive de valores, culturais e 
sociais sobre a família, e buscar estratégias de como conviver com elas, a 
partir, principalmente, do apoio do poder público, da rede social com acesso 
igualitário de oportunidades e aos recursos públicos e privados. (TEIXEIRA, 
2012 – XIII ENPESS). 

 
 

 

Diante de tais mudanças tornou-se impossível considerar apenas um modelo 

de família. Em artigo publicado nos anais do XI CBAS, Skowronski e Comerlatto 
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trazem uma sucinta discussão sobre a importância da desnaturalização do conceito 

dominante de família43 para o trabalho com esse público, enfatizando a necessidade 

de  

 

[...] conhecê-la e compreendê-la nos seus diversos aspectos, enquanto um 
grupo social cujos movimentos de organização e reorganização estão 
relacionados ao contexto sociocultural no qual inserem-se. (SKOWRONSKI; 
COMERLATTO, 2004 – XI CBAS).  

 

 

As autoras destacam a relevância do profissional que trabalha com famílias 

“[...] romper com estereótipos e propor ações que contemplem a atenção integral, a 

intersetorialidade e a rede de serviços, na busca de desenvolver processos de 

autonomia e fortalecimento das famílias usuárias dos programas”. Nessa 

perspectiva, defendem a participação das famílias na esfera pública, no sentido de 

buscar o “[...] protagonismo do grupo familiar como um todo, estimulando sua 

participação, ante ao planejamento, execução e avaliação das ações, de forma a 

criar condições efetivas frente às responsabilidades que hoje lhe é atribuída” 

(SKOWRONSKI; COMERLATTO, 2004 – XI CBAS).  

Na visão de Gueiros (2010) fazer com que as famílias se sintam partícipes 

dos processos de identificação e potencialização de suas capacidades, num 

contexto de acesso às políticas públicas de proteção social, é um desafio que se 

torna fundamental para contribuir com a emancipação da família. Acrescenta-se a 

isso, o fato de que o desenvolvimento de propostas de atuação profissional 

pautadas na participação das famílias e na consideração de suas reais demandas é 

fundamental para haver coerência com a realidade específica de cada uma delas.   

 Em artigo publicado no XII CBAS Almeida (2007) menciona as mudanças 

ocorridas na organização, gestão e estrutura das famílias, constatando a existência 

de vários modelos e defendendo a resolução de seus problemas na esfera pública.   

 

Embora a família tenha uma utilidade a cumprir perante os seus membros, é 
importante lembrarmos que esta tem uma importância estratégica também 
para o sistema capitalista, que utiliza o seu tradicional e “espontâneo” papel 
de cuidadora, protetora e educadora. Geralmente há uma grande 
negligência em relação às famílias que ficam estas sim, negligenciadas – 
até mesmo pelos técnicos [...]. Não são as famílias pobres que, 

                                                           
43

 Baseado no padrão nuclear burguês, formado pelo casal e seus filhos, em que a mulher é 
comumente apontada como a responsável pelo cuidado da casa e dos filhos e o homem, pelo 
sustento material da família e exercício da autoridade familiar (MIOTO, 2010). 
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isoladamente, desenvolverão “potencialidades” para resolver de forma 
privada “seus” problemas; posto que foram  gerados por uma grave situação 
de exclusão sócio-estrutural, sua solução também só poderá se dar na 
esfera pública das estruturas sócio-econômicas e políticas. (ALMEIDA, 2007 
– XII CBAS). 

 

 

Nesse ponto, Mioto (2008) defende a ideia de que o fortalecimento das 

possibilidades de proteção da família deve ocorrer a partir da atuação do Estado na 

garantia dos direitos sociais, no sentido de socializá-los antecipadamente sem 

esperar que a capacidade das famílias se esgote. Por isso, 

 
[...] O Estado não é visto apenas como um vínculo autoritário com a família, 
mas também como um recurso. Recurso para a autonomia da família em 
referência a parentela e a comunidade, e autonomia dos indivíduos em 
relação à autoridade familiar. (MIOTO, 2008, p. 49). 

 

 

Outro aspecto inerente a essa concepção ampliada e crítica defendida de 

modo recorrente nos artigos publicados no CBAS e ENPESS é a consideração da 

família não apenas como lócus de proteção, cuidado e harmonia, mas também como 

uma instituição norteada por conflitos e fragilidades, o que significa considerar o 

caráter contraditório das famílias, rechaçando, como efeito, possíveis cobranças ou 

culpas em torno delas. Os trechos abaixo ilustram o debate dos autores acerca 

deste aspecto contraditório das relações familiares:  

 

[...] a família não se constitui de um ambiente exclusivamente afetuoso e 
harmonioso, onde revela variáveis sociais que a permeiam, apresentando 
por vezes dinâmicas de violência. Assim, esta manifesta várias expressões 
da questão social, em que [...] podemos destacar o ciclo de violência que a 
envolve, a utilização de drogadícios que podem ocasionar situações de 
violência [...]. (SOUSA et al, 2010, p. 6 – XII ENPESS). 
 
A família é núcleo fundamental para o desenvolvimento da criança e do 
adolescente pela ampla transmissão de conduta, hábitos, normas, 
princípios, valores, afeto, e, que contraditoriamente, pode ser espaço onde 
se tem os conflitos nas relações que podem ser geradores de violência, 
maus tratos entre outros [...]. Vale elucidar que o processo de socialização 
do ser social não é de responsabilidade única da família como também 
envolve a comunidade, o Estado e enfim, a sociedade num todo. (DINARDI; 
AMICUCCI, 2008, p. 3 – XI ENPESS). 

 
 
Nesta discussão, tais profissionais se basearam nas ideias de Pereira (2008), 

as quais ressaltam que como toda e qualquer instituição social, a família deve ser 

encarada como uma unidade simultaneamente “forte e fraca”. 
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Forte, porque ela é de fato um lócus privilegiado de solidariedades, no qual 
os indivíduos podem encontrar refúgio contra o desamparo e a insegurança 
da existência. Forte, ainda, porque é nela que se dá, de regra, a reprodução 
humana, a socialização das crianças e a transmissão de ensinamentos que 
perduram pela vida inteira das pessoas. Mas ela também é frágil, ‘pelo fato 
de não estar livre de despotismos, violências, confinamentos, desencontros 
e rupturas’. (PEREIRA, 2008, p. 36-37). 

  

 No geral, diante do exposto, é possível inferir que estas produções pautam-se 

numa noção de família que ultrapassa a redução da dinâmica familiar a suas 

relações de afeto e de cuidado, isto é, de sua funcionalidade. Assim, os autores dos 

trabalhos consideram também a família a partir de sua complexidade, 

transformações, fragilidades cotidianas, diversidade de configurações e em suas 

relações com outras esferas da sociedade. A partir disso, defendem a ideia de que 

“[...] as famílias apresentam demandas que extrapolam as suas possibilidades de 

respostas e essas se encontram também fora delas” (MIOTO, 2010, p. 172). 

Desse modo, podemos observar que a maioria dos trabalhos do CBAS e 

ENPESS alvos desta análise defende uma concepção crítica e ampliada de família, 

considerando-a como um espaço complexo que constrói e se reconstrói 

cotidianamente, diante das relações que são estabelecidas com outras esferas da 

sociedade. Os autores expressam, portanto, o direcionamento do trabalho com 

famílias a partir de um enfoque mais protetivo, no qual o assistente social, em suas 

ações, deve auxiliar no processo de fortalecimento das famílias, por meio da luta 

pela garantia de seus direitos. Assim, a proteção social, exercida pela família é 

condicionada ao acesso à renda e ao usufruto de bens e serviços de caráter 

universal e de qualidade, por meio do Estado, e não ao majoritário exercício das 

capacidades internas da família e da comunidade, como ainda é defendido em 

algumas políticas e ações profissionais.  

 

2.3.2 “O pai é totalmente ausente, quando surge é através da violência. A mãe é 

negligente e omissa [...]”: as concepções de família numa perspectiva 

tradicionalista44 

 

                                                           
44

  O trecho grifado foi retirado de trabalho publicado no XI CBAS (COUTO; OLIVEIRA, 2010). 
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A partir da análise das publicações é possível observar que aproximadamente 

30% do total45 dos artigos analisados - mesmo considerando a diversidade de 

configurações familiares e as transformações pelas quais as famílias vêm passando 

-  ainda trazem aspectos em seus discursos que remetem a um posicionamento 

mais tradicionalista em relação à família e ao que se espera dela nas políticas, o que 

demonstra a persistência de concepções estereotipadas de famílias e de papéis 

familiares, bem como grande expectativa quanto ao bom desempenho destes. 

Tal contradição nos discursos, apesar de muitas vezes não ser percebida 

pelos profissionais, entre outros aspectos, pode advir de leituras teóricas imprecisas, 

que acabam por conservar representações teóricas mais arcaicas junto a 

representações profissionais mais atualizadas (GENTILLI apud MIOTO, 2004c). 

Além disso, tais discursos podem estar sustentados nos próprios valores pessoais 

do que é ou deve ser a família.  

Em artigo publicado nos anais do XII CBAS, Silva (2007) menciona as novas 

configurações familiares, destacando o crescimento das famílias chefiadas por 

mulheres e afirmando a necessidade dos profissionais que trabalham com famílias 

estarem “[...] atentos para obter respostas às novas demandas apresentadas.” 

(SILVA, 2007 – XII CBAS). Mas, em seguida, a autora traz uma reflexão ainda 

pautada por certa padronização de papéis familiares, tal como mostra o trecho a 

seguir: 

 
 

Nas famílias chefiadas por mulheres é comum presenciarmos avós 
cuidando de seus netos. Uma das consequências desta configuração 
familiar é a ausência da mãe no cotidiano da criança, gerando distorções 
em sua mente quanto ao significado dos papéis de mãe, avó e filho. (SILVA, 
2007 – XII CBAS). 

 

 

Seguindo essa mesma lógica, Oliveira e Couto, em trabalho publicado nos 

anais do XI CBAS – 2004, trazem uma discussão que considera a família em sua 

diversidade e transformações. Assim, as autoras enfatizam que “[...] perceber a 

complexidade das relações intrafamiliares sem enquadrá-la em um único modelo é o 

                                                           
45

 É relevante mencionar que 10% dos trabalhos analisados no CBAS e ENPESS não expressaram 
diretamente/claramente suas concepções em torno da família. No caso do ENPESS em particular, os 
dois artigos que demonstraram ser iluminados no debate por essa perspectiva tradicionalista não 
apresentam essa concepção claramente, por isso, não foram inseridos neste subitem trechos das 
produções do ENPESS. Porém, tal concepção foi identificada com a leitura e reflexão da totalidade 
dos dois artigos referidos. 
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primeiro passo para compreendê-la” (COUTO; OLIVEIRA, 2004 – XI CBAS). Mas, ao 

mesmo tempo em que parecem ter uma visão ampliada em relação à família, as 

autoras, contraditoriamente, realizam uma caracterização das famílias atendidas a 

partir, especialmente, de aspectos relacionados às funções que devem 

desempenhar, indicando certo modelo de família a ser seguido.  

 Ao classificar um grupo de famílias a partir de indicadores como condições 

habitacionais e exercício da maternagem/paternagem, as autoras demonstram certa 

padronização de papéis familiares e organização doméstica ao indicarem que em 

um dos grupos de família categorizados “os limites na educação dos filhos são 

existentes e seguidos. [...] A moradia apresenta organização satisfatória e aspectos 

de limpeza, higiene e ordem são levadas em consideração” (COUTO; OLIVEIRA, 

2004 – XI CBAS). A partir do trecho, notamos, portanto, que princípios 

normatizadores da vida familiar são apresentados no interior dos discursos e da 

atuação do assistente social. 

Em outra parte do trabalho, Couto e Oliveira (2004) parecem culpabilizar 

membros das famílias quanto ao mal desempenho de seus papéis ao relatarem as 

características de um dos grupos de família, em que “o pai é totalmente ausente, 

quando surge é através da violência. A mãe é negligente e omissa [...]” (COUTO; 

OLIVEIRA, 2004 – XI CBAS). Nessa perspectiva, mesmo parecendo defender uma 

concepção de família mais crítica - considerando suas transformações e a 

diversidade de suas configurações - as autoras esperam um mesmo padrão de 

funcionalidade das famílias, principalmente no que se refere ao exercício de papéis 

familiares.  

 A partir dessa abordagem, elas avaliam o acompanhamento individual como a 

mais adequada proposta de atuação profissional com o grupo de famílias a que o 

trecho anterior se refere, pois ele passa “por situações que requerem ações mais 

efetivas e urgentes do profissional, ou seja, no campo das ações socioterapêuticas.” 

(COUTO; OLIVEIRA, 2004 – XI CBAS). 

 De acordo com documento do CFESS (2008) os assistentes sociais têm 

realizado ações dessa natureza em seu cotidiano de trabalho “[...] de forma que o 

projeto profissional vê-se guiado principalmente por uma perspectiva psicologizante.” 

(CFESS, 2008, p. 12). Nessa perspectiva, a intervenção profissional centra-se na 

dinâmica interna das famílias e pouco privilegia a inter-relação com o contexto 

social, o que contradiz os princípios defendidos no projeto ético-político da profissão.  
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Retoma-se assim, certa culpabilização dos usuários por sua “anormalidade” 

ou “patologia”, diante do “insucesso” no desempenho de suas funções familiares. Do 

ponto de vista de Mioto (2004c, p. 7), nos dias atuais  

 
a lógica de atendimento dos serviços, geralmente, está orientada para as 
famílias que, por falimento ou pobreza, falharam na responsabilidade de 
cuidado e proteção de seus membros. Nesta perspectiva, os interesses, 
tanto de natureza política como sociocultural, recaem sobre as formas 
diagnosticadas como marginais ou patológicas, o que justifica a 
concentração dos esforços em procedimentos terapêuticos de intervenção. 
Tais procedimentos estão atrelados a uma concepção de reparação de 
danos [...].  

 

 

 Em relação a essa discussão, há um artigo publicado nos anais do XIII CBAS 

de autoria de Matos (2010) que nos chamou especialmente a atenção, pois 

expressa a prática profissional com famílias em situação de violência intrafamiliar, 

com base na teoria sistêmica. De acordo com Mioto (2010) especialmente ao longo 

dos anos 1980 houve uma grande incorporação da  chamada Terapia Familiar de 

orientação sistêmica na prática de assistentes sociais brasileiros, que buscavam 

referências teóricas alheias às novas referências teórico-metodológicas da profissão, 

pautadas na teoria social de Marx. No interior do processo de intervenção 

profissional este enfoque sistêmico “[...] recai sobre a mudança no sistema familiar e, 

sobretudo, no padrão comunicacional atual apresentado pelo grupo. Concebem, 

assim, que novos comportamentos é que produzem mudanças” (ROSA, 2011, p. 

71). 

           A autora do trabalho citado (MATOS, 2010) define a família como um sistema 

social em rede, no qual os indivíduos realizam um intercâmbio entre si. Esta rede 

possui subsistemas (conjugal, parental e fraternal), através dos quais a família 

“cumpre suas funções podendo manifestar diferentes condutas” (MATOS, 2010 – 

XIII CBAS). Segundo a autora, “o adulto possui a responsabilidade de cuidar, 

proteger e socializar as crianças, [...] São vários os papéis que cada membro pode 

desempenhar dentro da família variando também o comportamento desses” 

(MATOS, 2010 – XIII CBAS).  

  Assim, ao longo do trabalho, a autora demonstra compreender a família como 

“provedora de cuidados e proteção”, a partir do exercício de determinados papéis 

familiares, expressando certo padrão “ideal” de família a ser seguido. Para ilustrar 

melhor essa compreensão, podemos citar um trecho do artigo de Matos (2010), que 
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ao relatar o caso de uma família atendida a autora explicita que: “é natural em uma 

mãe voltar-se mais para os cuidados de um recém-nascido, do que para os filhos 

mais velhos ou para o marido. Entretanto ela precisa retornar ao padrão normal 

assim que a criança adquirir independência e atuar no meio social” (Matos, 2010 – 

XIII CBAS – grifo nosso). Pelo trecho, podemos identificar certo padrão de mãe e 

esposa esperado pela autora e nomeado por ela como um padrão “normal”, em que 

a mulher é apontada como a principal responsável pelo cuidado dos filhos e do 

marido, cuidado este que deve ser dividido igualmente entre todos os membros da 

família.  

 Este padrão “normal” reflete o ideal de mulher/mãe/esposa ainda defendido 

pela sociedade e pautado em relações assimétricas de gênero, nas quais a mulher é 

a responsável pelas tarefas privadas/domésticas da família relacionadas a 

socialização, educação e cuidado dos filhos e demais membros dependentes, sendo 

portanto, responsável pelo trabalho não pago e não valorizado socialmente.  

 Assim, de um modo geral, Matos (2010) expressa em seu trabalho a noção de 

família “patológica”, quando esta não consegue cumprir as funções que lhes são 

socialmente designadas, responsabilizando-a unicamente pela tarefa de proteção e 

cuidado de seus membros. A autora, inclusive, cita diretamente no texto o termo 

“famílias sadias”, que parece designar aquelas que conseguem cumprir seus papéis, 

diferentemente das consideradas “emaranhadas”, que segundo ela, necessitam da 

intervenção profissional, a fim de reestabelecer o “equilíbrio” das relações familiares 

e fortalecer as famílias “[...] para superar suas dificuldades e reconhecer a confiança 

no seu potencial” (MATOS, 2010 – CBAS).   

 Diante disso, observamos que a autora citada, mesmo mencionando em 

alguns momentos do texto a compreensão das diversas configurações familiares, na 

verdade, parece defender a concepção de uma família “ideal” ou “normal”, centrando 

sua intervenção na dinâmica interna das famílias e pouco privilegiando a inter-

relação com o contexto social mais geral. 

 Seguindo essa perspectiva, Carraro em artigo publicado nos anais do XII 

CBAS traz como um dos objetivos das ações profissionais com famílias 

 
[...] buscar estratégias de atenção sociofamiliar que visem a 
“reestruturação” do grupo familiar e a elaboração de novas referências 
morais e afetivas no sentido de fortalecê-lo para o exercício de suas 
funções de proteção básica ao lado de sua auto-organização e conquista 
de autonomia. (CARRARO, 2007 – XII CBAS, grifos nossos). 
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 A análise do trecho apresenta elementos que remetem aos objetivos das 

ações desempenhadas pelos primeiros assistentes sociais com famílias operárias46, 

no sentido de moralizar e “reestruturar” as famílias, desconsiderando a realidade 

social na qual estão inseridas. Assim, visualiza-se no trecho a ideia de “reativação 

de valores e [...] de um mundo fixo e imutável.” (MIOTO, 2004c, p. 12).  

 Contraditoriamente, o artigo é norteado por um discurso crítico em relação à 

família, considerando-a como “[...] um sistema aberto, em constante transformação, 

podendo ser fonte de afeto e também de conflito”, havendo “o reconhecimento dos 

diversos arranjos familiares presentes na sociedade, bem como o respeito à 

diversidade étnico-cultural” (CARRARO, 2007 – XII CBAS). De acordo com a autora 

do trabalho, a família deve ser apoiada e ter acesso a condições para responder aos 

deveres que lhe são socialmente designados.  

 Diante disso, a análise do artigo remete ao que os estudos de Mioto afirmam 

sobre o uso indiscriminado de categorias relacionadas ao estrutural-funcionalismo, 

no âmbito de um discurso crítico, como foi observado no artigo, ao ser explicitado o 

termo “reestruturação do grupo familiar”, que nos remete à noção de família 

“desestruturada”. Segundo Mioto (2008), 

 
[...] raramente encontramos técnicos que não trabalham com a ideia da 
diversidade de famílias. Porém, [...] observa-se que o termo ‘famílias 
desestruturadas’ – surgido originalmente para rotular as famílias que fugiam 
ao modelo padrão descrito pela escola estrutural-funcionalista – ainda é 
largamente utilizado tanto na literatura como nos relatórios técnicos de 
serviços. (MIOTO, 2008, p. 53). 

 

  

A ideia de “famílias desestruturadas”, entre outros aspectos, é subsidiada pela 

ideologia historicamente construída nas relações entre família e Estado, “[...] de que 

as famílias independente de suas condições objetivas de vida devem ser capazes de 

proteger e cuidar de seus membros”, sendo rotuladas como patológicas, incapazes, 

desestruturadas, entre outros, quando não conseguem “[...] atender às expectativas 

sociais relacionadas ao desempenho das funções atribuídas [...]” (MIOTO, 2008, p. 

51). 

                                                           
46 

As particularidades das ações profissionais dos primeiros assistentes sociais brasileiros com 
famílias operárias serão discutidas no próximo capítulo.   
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Na visão de Carvalho e Almeida (2003, p. 120), o que a discussão em torno 

das responsabilidades deixa evidente “[...] é um processo de privatização dos riscos 

que remete aos indivíduos e às famílias o enfrentamento da vulnerabilidade e da 

precariedade das condições de vida.” 

Do ponto de vista de Alencar (2008, p. 63), nesse contexto de crise 

econômica e de retração do Estado na esfera social, a centralização na família 

enquanto instituição capaz de prover as necessidades dos indivíduos passou a ser 

altamente enfatizada. Segundo a autora, “[...] ressurgem os discursos e as práticas 

de revalorização da família fundamentados [...] numa concepção ideológica de 

cunho conservador”. Tal revalorização é permeada pela defesa de que os problemas 

sociais enfrentados pelas famílias devem ser visualizados “[...] mais como questão 

de ordem privada do que pública” (ALENCAR, 2008, p. 62). 

Esse fenômeno de privatização das causas e resolução dos problemas 

sociais no âmbito familiar é identificado em alguns artigos do CBAS em análise, nos 

quais é enfatizada a necessidade de potencializar as famílias internamente, em seus 

próprios recursos, sendo esta compreendida como o núcleo de apoio primeiro de 

seus membros. Os trechos abaixo ilustram essa compreensão: 

 

Entende-se que as próprias famílias podem encontrar caminhos de 
superação das vulnerabilidades sociais através de suas capacidades e 
potencialidades [...]. (TEIXEIRA et al., 2010 – XIII CBAS). 
 
[...] os familiares são convocados a sair do lugar de vilão ou de vítima para a 
condição de sujeito que também sofre, mas que pode criar novas 
possibilidades de vida, o que vem sendo oferecido e facilitado através das 
reflexões feitas no grupo. (BERNARDO et al., 2004 – XI CBAS). 
 
 

Percebemos a partir dos trechos a ênfase dada ao fortalecimento da família, 

não por meio do estímulo à sua inserção na esfera pública, enquanto sujeito sociais, 

mas através de sua potencialização enquanto instituição capaz de solucionar seus 

problemas por si só. Como afirma Mioto (2008, p. 56) “na maioria das vezes, não 

são os direitos dos indivíduos que estão em jogo, e sim as possibilidades familiares 

que são julgadas.”  

 Justificados por essa lógica de privatização da vida social, alguns autores dos 

artigos citados acima, estabelecem como indicadores dos resultados de suas ações 

profissionais as mudanças de atitudes e hábitos dessas famílias, o que mais uma 

vez, remete à focalização do trabalho na dinâmica interna da família, 
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desconsiderando muitas vezes, o fato de que o comprometimento da estrutura 

familiar contemporânea faz com que ela tenha menores condições de efetuar as 

mudanças propostas, podendo gerar uma sobrecarga ainda maior para a dinâmica 

familiar (MIOTO, 1997). Importante ressaltar que os autores das publicações cujos 

trechos foram citados acima até refletem sobre a necessidade de suporte do Estado 

às famílias, todavia isto é feito de modo pontual. 

Segundo Pereira (2008, p. 35), dentre os conceitos atuais introduzidos no 

debate público, especialmente nas políticas, programas e serviços, se encontra o da 

solidariedade/parceria das famílias na proteção social pautada no “[...] 

reconhecimento do trabalho voluntário e doméstico [...] e na criação de redes 

informais e comunitárias para a prestação de uma assistência social não 

institucionalizada.” Os artigos citados acima trazem essa concepção, ao enfatizar o 

exercício de um papel substitutivo da família em relação ao sistema de direitos 

sociais, havendo o enfoque nos recursos das próprias famílias, acrescentando a 

isso, as redes informais de apoio47 e secundarizando o papel do Estado na proteção 

social de seus membros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Neste cenário neoliberal de redução dos gastos públicos com a proteção 

social, há o recrudescimento da autonomia familiar enquanto possibilidade de 

resolver seus problemas e atender suas necessidades, gerando uma tendência à 

familização das políticas sociais. Na verdade, a família sempre ocupou um lugar no 

exercício da proteção social, mas particularmente na contemporaneidade, foi com a 

crise do Welfare State (Estado de Bem-Estar Social), junto ao posterior 

espraiamento da doutrina neoliberal, que ela ganhou maior destaque como instância 

de proteção e de “recuperação e sustentação” de uma sociabilidade solidária 

(MIOTO, 2009). 

Vivenciamos, assim, um processo de diminuição do papel oficial do Estado na 

proteção social e, ao mesmo tempo de oficialização de outras instâncias, como pode 

ser observado nas legislações atuais em relação à família e às organizações 

                                                           
47

  Gueiros (2007) as denomina como “rede social pessoal”, que representa um tecido social que não 
tem fronteiras bem definidas e se forma a partir da convivência e de relações de troca, constituídas 
por parentes, vizinhos, amigos e instituições religiosas, por exemplo. Para a autora, “As redes têm um 
importante papel na reprodução familiar e, no que se refere mais especificamente à solidariedade 
familiar [...].” (GUEIROS, 2007, p. 174). 
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privadas prestadoras de serviços sociais, por exemplo48. Mas, se forem 

consideradas as transformações familiares historicamente em curso, as dificuldades 

cotidianas enfrentadas pelas famílias da classe trabalhadora, suas condições de 

vida, bem como a limitação/restrição das ações e serviços executados pelas 

organizações privadas de interesse público, torna-se cada vez mais problemático 

pensar o exercício da proteção social sem a devida atuação do Estado na defesa 

dos direitos e na garantia de políticas públicas universais e de qualidade.  

Essa tendência de supervalorização da família no âmbito das políticas sociais, 

pode ser claramente observada, por exemplo, na Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), que apesar de defender uma concepção moderna e plural de família 

em relação a sua estruturação e composição, demonstra certo conservadorismo ao 

reafirmar expectativas quanto ao desempenho de papéis familiares ligados ao 

modelo tradicional de família nuclear, sobrecarregando, por vezes, as famílias, que 

já enfrentam uma série de dificuldades cotidianas para sobreviver. De acordo com a 

PNAS (2004) a família deve “prover a proteção e a socialização dos seus membros, 

constituir-se como referências morais, de vínculos afetivos e sociais; de identidade 

grupal, além de mediadora das relações dos seus membros com outras instituições 

sociais e com o Estado” (BRASIL, 2004, p. 35).   

Além disso, a PNAS (2004) destaca a matricialidade sócio-familiar visando a 

centralidade da família na política, ao considerar “[...] que para a família prevenir, 

proteger, promover e incluir seus membros é necessário, em primeiro lugar, garantir 

condições de sustentabilidade para tal” (BRASIL, 2004, p.25). Conforme discute 

Teixeira (2010), ao mesmo tempo em que a PNAS (2004) defende a ideia de que a 

família precisa ser apoiada, o objetivo, na verdade, é apoiar para que esta exerça 

adequadamente seu papel de sustento no cuidado e educação de seus membros - 

isso pode ser visualizado nas próprias contrapartidas exigidas para acesso e 

permanência nos benefícios, que estabelecem uma série de obrigações para as 

famílias, sob pena de perdê-los, caso não as cumpram. Assim, na verdade, a PNAS 

não consegue superar a tendência familista das políticas sociais brasileiras, pois 

ainda toma a família como núcleo básico da proteção social.  

                                                           
48

 De acordo com Silva (2004), num contexto de “hibridização” da gestão social pelas esferas estatal 
e privada estabeleceram-se, especialmente por volta dos anos 1990, marcos legais e reguladores das 
ações executadas por organizações privadas de interesse público: Lei n. 9.637/98 (que qualifica as 
organizações sociais); Lei n. 9.732/98 (organizações filantrópicas) e Lei n. 9.790/99 (organizações da 
sociedade civil de interesse público). 
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Alguns trabalhos que enfatizam a prática profissional no âmbito da PNAS 

(2004) apesar de possuírem uma concepção ampla e moderna em relação à 

composição e estrutura das famílias na contemporaneidade, defendem essa lógica 

de reforço das funções protetivas da família, justificando, inclusive a minimização do 

papel do Estado na proteção social. O trecho abaixo ilustra isso: 

 

Cabe ressaltar que a centralidade da Política Nacional de Assistência Social 
– PNAS está na família, pois neste contexto se entende que o Estado não 
mais é capaz de atender a todas as demandas da proteção social que 
nos desafiam atualmente, como se acreditava ser possível no modelo de 
Estado do Bem Estar Social. Sendo assim, a família é chamada a partilhar 
com Estado à centralidade nas políticas públicas direcionadas a 
proteção social. (LOUREIRO et al, 2010 – XII ENPESS – grifos nossos). 
 

 

De um modo geral, a partir da análise dos trabalhos publicados no CBAS e 

ENPESS é possível inferir que os profissionais tentam introduzir no debate uma 

concepção de família histórica e vinculada aos processos societários de mudanças, 

considerando-a em sua diversidade de arranjos e dificuldades cotidianas. Entretanto, 

uma parcela dos autores (cerca de 30%), mesmo defendendo esta concepção 

ampliada de família, em alguns momentos do texto a contradizem ao desenvolverem 

imagens de famílias tendo por base o desempenho de papéis familiares, o que por 

vezes indica certa padronização de um modelo de família a ser seguido, que nos 

parece remeter ao modelo nuclear de família definido por Parsons49 na década de 

1950. 

Assim, os autores subsidiados por esta concepção demonstram orientar seu 

trabalho com famílias, ora numa perspectiva de reestruturação e reintegração do 

núcleo familiar, ora no incentivo ao fortalecimento das famílias na resolução de seus 

problemas, a partir da potencialização de suas capacidades internas, o que denota 

um retorno à consideração da família enquanto instituição central na proteção social. 

Em suma, mesmo pautados num discurso crítico e ampliado em relação à 

composição da dinâmica familiar na contemporaneidade, os autores esperam um 

“[...] mesmo padrão de funcionalidade das famílias, independente do lugar em que 

                                                           
49

 De acordo com a teoria parsoniana há uma prevalência de nuclearização da família, sendo esta 
família nuclear considerada uma agência socializadora, na qual os adultos desempenham papéis 
altamente diferenciados, assimétricos e ao mesmo tempo complementares, refletindo na presença de 
modelos masculinos e femininos claramente definidos (BRUSCHINI, 2000). 
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estão localizadas na linha da estratificação social, padrão este calcado em 

postulações culturais tradicionais [...]” (MIOTO, 2004c, p. 4). 

No geral, a problematização em torno das concepções de família dos autores 

e da forma como esta é visualizada por eles no interior dos programas, projetos e 

serviços em que estão inseridos, indica a necessidade de mudança nas concepções, 

posturas profissionais e práticas profissionais em torno das famílias. O que significa 

afastar-se de julgamentos, estereótipos e preconceitos em relação à família, de 

forma a construir um novo olhar sobre ela e consequentemente sobre suas relações 

com os serviços (MIOTO, 2008, p. 57). 

Em suma, precisamos compreender as famílias como historicamente 

situadas, entendendo que as mesmas se transformam de modo processual e 

histórico, tendo por base as mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas de 

cada sociedade.  

Diante disso, elas se expressam de forma diversa/plural não só em relação às 

suas formas de organização e configuração como também em relação às condições 

de proteção de seus membros. Isso significa dizer que as famílias na 

contemporaneidade não apresentam e nunca apresentaram as mesmas condições 

de cuidado e proteção entre si, pelo contrário, são distintas e desiguais as condições 

de sobrevivência e proteção das famílias brasileiras diante das diferenças de classe. 

Assim, reafirmamos o entendimento inicial corroborado neste trabalho, isto é, o 

entendimento da família enquanto uma construção histórica, social e plural, que se 

transforma junto com a totalidade social.  
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CAPÍTULO III - O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL COM FAMÍLIAS 

 

As principais discussões acerca do trabalho profissional na 

contemporaneidade apontam, entre outros elementos, para a necessidade de 

qualificação da intervenção para além do simples manuseio dos instrumentos e 

técnicas, bem como exige pensar o trabalho sistematicamente realizado, que 

permite superar o instituído no cotidiano profissional (SANTOS, FILHO e BACKX, 

2012).  

Tomando por base essa última ideia, isto é, a importância de serem 

construídas reflexões em torno do trabalho realizado pelo assistente social, 

objetivamos neste capítulo expor a análise e problematização em torno do debate 

sobre as particularidades e desafios do trabalho com famílias, enfatizando como 

essa discussão se organiza no interior das publicações selecionadas e procurando 

articulá-la com a literatura profissional existente, que enfatiza o tema em questão. 

No geral, objetivamos realizar a análise a partir de alguns questionamentos, 

tais como: as ações profissionais têm por intuito atender as reais necessidades das 

famílias usuárias? Os autores compreendem as famílias apenas como objetos de 

intervenção ou como protagonistas e sujeitos de direitos? Qual o lugar ocupado pelo 

planejamento no interior do debate? Há ainda a permanência de discussões 

movidas por uma lógica conservadora? O debate sobre as ações profissionais 

ganharam novos traços? Quais são as principais ações, objetivos e instrumentos 

destacados nas publicações? 

Tendo por base tais questionamentos, as reflexões deste capítulo são 

organizadas, iniciando-se com uma discussão sobre a trajetória histórica de atuação 

do assistente social com famílias, seguindo com um debate em torno das principais 

publicações sobre o tema no âmbito da literatura profissional e, finalizando com uma 

análise em torno das principais discussões identificadas no âmbito dos trabalhos 

selecionados para esta pesquisa.  

 

3.1 Serviço Social e família: breve retrospectiva histórica e algumas reflexões  

 

A família foi o centro de preocupações dos primeiros assistentes sociais, 

sendo considerada a base da moral, dos bons costumes e da sociedade 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2005 e VERDÈS-LEROUX, 1986). Segundo estes 
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autores, no início da profissão o trabalho profissional era norteado pela 

culpabilização, moralização e ajustamento dos indivíduos, havendo assim a 

necessidade de educar as famílias, numa perspectiva moral, higiênico-sanitária e de 

instrução doméstica e financeira.  

O discurso inicial dos assistentes sociais, na sua essência doutrinário e 

apologético, era subsidiado pelo pensamento católico europeu e pelas encíclicas 

papais, nos quais os conflitos e os problemas sociais eram vistos como desvios - 

justificados pela secularização da sociedade, crise moral e paganismo - à ordem 

social, por isso o “ajustamento” dos indivíduos se daria por meio de sua 

recristianização e formação moral (IAMAMOTO; CARVALHO, 2005). 

Tal discurso pode ser claramente visualizado no Art. 1º do Código de Ética 

profissional de 1947, que colocou como dever do assistente social:  

 

Cumprir os compromissos assumidos, respeitando a lei de Deus, os direitos 
naturais do homem, inspirando-se, sempre em todos seus atos 
profissionais, no bem comum e nos dispositivos da lei, tendo em mente o 
juramento prestado diante do testemunho de Deus. (BRASIL, 1947). 
 

 

No Brasil, a doutrina católica influenciou também, segundo Iamamoto (apud 

BORGES, 2008), a concepção dos assistentes sociais sobre família, sendo vista 

como o núcleo primário e essencial da sociedade, na qual os valores morais seriam 

repassados. O Código de Ética Profissional de 1965 estabeleceu no Artigo 6º que: 

 
 

O assistente social deve zelar pela família, grupo natural para o 
desenvolvimento da pessoa humana e base essencial da sociedade, 
defendendo a prioridade dos seus direitos e encorajando as medidas que 
favoreçam a sua estabilidade e integridade.

50
 (BRASIL, 1965).  

 
 
 

 Debruçando-se sobre as características e formas de intervenção das 

assistentes sociais na França, a partir de momentos históricos específicos, Verdès-

Leroux (1986) destaca a origem cristã e burguesa das assistentes sociais e, o 

consequente caráter de classe e a inspiração cristã-católica de sua prática, fato não 

tão distante dos primeiros assistentes sociais brasileiros. Nessa perspectiva, 

defendia-se o valor moral do trabalho, a família como “coisa sublime” e a 

                                                           
50

 O Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1975 manterá tal responsabilidade 
profissional com a família, bem como adotará a mesma concepção de família. 
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colaboração/união de classes. O assistente social deveria, assim, educar a classe 

trabalhadora, visando sua recuperação moral: “[...] Entre os casos ‘recuperáveis’ 

estão as famílias numerosas, as vítimas da desorganização doméstica (tanto mais 

passíveis de serem reerguidas – estas últimas – quanto necessitam, apenas, de 

uma ‘orientação moral’, que nada custa)” (HAZEMANN, 1919 apud VERDÈS-

LEROUX, 1986, p. 32). 

 Enquanto visitadoras domiciliares, agentes especializados do Serviço Social 

francês por volta dos anos 1920-1930, as assistentes sociais, como serão 

diplomadas mais tarde, são chamadas a adentrar no domínio privado/íntimo das 

famílias operárias, isto é, em suas casas. Sendo-lhes concedido o direito de 

“desdobrar os lençóis ou abrir o armário”, como afirma Verdès-Leroux (1986, p. 32). 

 

A decoração do apartamento deve ser cuidadosamente analisada: ela não 
informa somente sobre os gastos e as capacidades domésticas da mãe, ela 
indica, também, o nível moral da família: “A família apegada à sua mobília é 
uma família ligada aos costumes e às tradições”. Deve-se, também, prestar 
muita atenção à limpeza, à ordem, à higiene, aos métodos de educação. 
Contudo, a parte mais importante será o “interrogatório” sobre a moralidade. 
(VIOLLET, 1931, p. 54 apud VERDÈS-LEROUX, 1986, p. 32). 

  
 
           Essa atuação autoritária e controladora refletia certa superioridade, justificada 

pela origem burguesa de tais agentes, os quais tratavam os operários como 

ignorantes e despreparados passíveis de uma tutela externa, isto é, passíveis da 

intervenção de determinados agentes, para fornecer-lhes regras de moralidade e 

organização (LIMA, 2005). 

Tal realidade não difere muito da atuação dos primeiros assistentes sociais 

com famílias no Brasil. De acordo com Iamamoto e Carvalho (2005, p. 206), o 

objetivo das ações profissionais com famílias, no início da profissão, era intervir na 

“[...] crise de formação moral, intelectual e social da família”, visando reajustá-la 

através de uma ação educativa de longo alcance e da concessão de auxílios 

materiais que “[...] lhe possibilite um mínimo de bem-estar material a partir do qual se 

poderá começar sua reeducação moral”. 

 A partir disso, visualiza-se que a visão de mundo dos primeiros assistentes 

sociais era norteada pela desconsideração das contradições do capitalismo, sendo 

“[...] a exploração capitalista, transformada em problema de ordem educacional, 

moral ou assistencial” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 210) e sendo o 
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proletariado e suas famílias responsabilizados pela “anormalidade” de suas 

condições de vida. 

Na fase inicial do Serviço Social não se observava “[...] um trabalho de 

teorização e adaptação à realidade brasileira” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 

210). Como afirma Netto (2009, p. 131) até os primeiros anos da década de 

sessenta “[...] a legitimação prática fluía da intencionalidade do agente, e a validação 

teórica não possuía relevo ou não se registrava a simultaneidade destas duas 

dimensões”. Fato que contribuiu para incorporação da teoria norte-americana 

estrutural-funcionalista e das metodologias de intervenção: Serviço Social de caso, 

grupo e comunidade.  

Uma figura fundamental no processo de desenvolvimento da metodologia do 

Serviço Social norte-americano foi Mary Richmond, que também trouxe importantes 

contribuições para o Serviço Social brasileiro.  Segundo Vieira (1978), num momento 

em que a profissão procurava um conjunto de normas e métodos para serem 

utilizados diante de múltiplas situações encontradas, Richmond conseguiu elaborar 

um modelo para a prática do Serviço Social, baseado no estudo, diagnóstico e 

tratamento. De acordo com a autora, tais fases são integrantes da metodologia do 

Serviço Social de Casos.  

Esta foi definida por Richmond como “um processo de desenvolvimento de 

personalidade do cliente, através de ajustamentos conscientemente efetuados do 

indivíduo e do homem para com seu meio social” (RICHMOND apud VIEIRA, 1978). 

Na divisão dos campos de atuação do assistente social na metade do século XX, o 

tratamento individual era a técnica majoritariamente empregada, na qual a família 

encontrava-se sempre incluída, de tal forma que “o campo de Serviço Social Familiar 

servia de base a todos os demais.” (VIEIRA, 1978, p. 68). 

A partir de convênio firmado entre o Centro de Estudos e Ação Social (CEAS) 

e o Departamento de Serviço Social do Estado de São Paulo, foram criados, em 

1940, os Centros Familiares em bairros operários. Estes deveriam constituir em 

modelo de prática para a profissão, tendo por base o trabalho do Serviço Social dos 

Casos Individuais.  

A finalidade desta instituição seria a de “separar as famílias das classes 

proletárias, prevenindo sua desorganização e decadência e procurando elevar seu 

nível econômico e cultural por meio de serviços de assistência e educação.” 
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(IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 190). Nesses centros, os assistentes sociais 

deveriam manter serviços variados, tais como: 

 

[...] plantão para atendimento de interessados, visitas domiciliares [...] 
cursos de formação familiar (moral e formação doméstica para o lar) [...]. O 
tratamento dos casos será basicamente feito através de encaminhamentos, 
colocação em empregos, abrigo provisório para necessitados, regularização 
da situação legal da família (casamento) etc., e fichário dos assistidos. 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 190). 
 
 

Como exemplo das ações profissionais do assistente social com famílias no 

Departamento de Serviço Social, tem-se abaixo a transcrição de um dos casos 

atendidos e as medidas tomadas por um profissional após estudo de caso e 

diagnóstico: 

 

Encaminhado (o interessado) à Assistência Vicentina para a obtenção de 
auxílio em “Vales”; [...] Foi prestada assistência médica no domicílio, em 
virtude de se encontrar o interessado muito doente; Após algum tempo, não 
podendo o chefe da família trabalhar por se achar doente, houve concessão 
de auxílio monetário [...]; Orientação moral: família desorganizada, o 
interessado era casado e, tendo abandonado a esposa, passou a viver com 
a atual companheira que, pelo seu lado, também era casada, abandonada 
pelo marido. (WEY apud IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p.192-193). 

 

 

            A partir da transcrição do caso observamos elementos que caracterizam o 

modo de pensar e agir dos assistentes sociais naquela época. Parte-se, assim, de 

uma visão de família ligada ao padrão nuclear burguês e católico, norteado pelo 

casamento e o exercício de papéis familiares pré-estabelecidos no interior deste (pai 

provedor e mãe cuidadora), além de se observar um julgamento moralizante no 

tocante ao casal e à “desestruturação” familiar.  Assim, o trabalho do Serviço Social 

na época, contribuía para o processo de reprodução da ideologia dominante e para 

o processo de reprodução de um determinado modelo de vida, de sociedade e de 

família burguesa. 

            Sobre essa concepção padronizada de família, Iamamoto e Carvalho (2005, 

p. 207) trazem discursos de assistentes sociais da época, que remetem à divisão de 

papéis no casamento, especialmente quanto à mulher, dentre eles, cita-se “[...] o 

casamento e a maternidade constituem a vocação feminina mais normal”, por isso, o 

Serviço Social deveria procurar garantir que o trabalhador homem tivesse as 

condições necessárias para manter sua família, exonerando a necessidade da 
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mulher trabalhar fora do lar, já que os deveres de esposa e mãe se referem ao 

cuidado com os filhos e com a casa, cabendo ao homem a provisão econômica da 

família.  

          Norteadas por essa percepção quanto às funções das mulheres, os 

assistentes sociais, no início da profissão, mencionam também a vocação 

essencialmente feminina para o Serviço Social, defendendo que “[...] a natureza da 

mulher não se destinava às mesmas tarefas que cabiam aos homens” (LIMA, 2005, 

p. 58), por isso, as mulheres deveriam procurar profissões que refletissem as 

características/tarefas que lhe foram socialmente designadas, isto é, proteção, 

cuidado, organização, apoio, paciência, presteza, entre outras. 

Em suma, como já mencionado, o trabalho dos primeiros assistentes sociais 

brasileiros com famílias operárias, a partir dos primeiros anos de profissão, foi 

norteado pela culpabilização, moralização e ajustamento dos indivíduos, cujo 

objetivo principal era educar as famílias.  

 

A atuação prática [...] estará, assim, voltada essencialmente para a 
organização da assistência, para a educação popular, e para a pesquisa 
social. Seu público preferencial – e quase exclusivo- se constituirá de 
famílias operárias, especialmente as mulheres e crianças. As visitas 
domiciliares, os encaminhamentos, [...] a distribuição de auxílios materiais e 
a formação moral e doméstica através de círculos e cursos, serão as 
atividades mais frequentemente desenvolvidas pelos primeiros assistentes 
sociais. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 196-197). 
 
 
 

Essa visão limitada em relação às famílias foi sendo modificada a partir dos 

anos 1960, quando os assistentes sociais começaram a indagar-se sobre o papel do 

Serviço Social e suas bases teórico-metodológicas, aproximando-se de análises 

críticas da realidade. 

Nessa fase, os profissionais se questionavam quanto à legitimidade da 

demanda e dos compromissos políticos do Serviço Social, junto à necessidade de 

uma formulação teórico-prática voltada para os setores populares e para realidade 

específica do Brasil. Tais aspectos estavam inseridos numa realidade global de 

questionamento ao “status quo” e de contestação à ordem burguesa pelos 

movimentos sociais51. Assim, estes questionamentos alcançavam também as ações 

                                                           
51

 Diante da crise mundial do padrão de acumulação capitalista no pós Segunda Guerra Mundial, 
expressando-se mais precisamente na década de 1960 e do agravamento das contradições e 
desigualdade social, a América Latina renova nas décadas de 1960/70 o cenário de lutas populares e 
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profissionais do assistente social, o que desencadeou, especificamente no Serviço 

Social da América Latina, o chamado Movimento de Reconceituação da profissão.  

Para Netto (2009), tal Movimento foi “[...] parte integrante do processo 

internacional de erosão do Serviço Social ‘tradicional’ e vinculou-se ao circuito sócio-

político latino americano da década de sessenta”. Nesse sentido, segundo o autor: 

 

Indagando-se sobre o papel dos profissionais em face de manifestações da 
questão social, interrogando-se sobre a adequação dos procedimentos 
profissionais consagrados às realidades regionais e nacionais, 
questionando-se sobre a eficácia das ações [...] inquietando-se sobre o 
relacionamento da profissão com os novos atores que emergiam na cena 
política (fundamentalmente ligados às classes subalternas) [...] os 
assistentes sociais latino-americanos [...] estavam minando as bases 
tradicionais da sua profissão. (NETTO, 2009, p.146). 
 

 

No Brasil, alguns acontecimentos em específico contribuíram para o 

desenvolvimento do processo de crítica ao Serviço Social tradicional, entre eles, 

pode-se citar: a inserção da profissão na universidade, possibilitando o envolvimento 

com outras profissões e perspectivas teóricas; o processo de laicização da 

profissão; a revisão crítica nas ciências sociais; a aproximação do Serviço Social 

com a tradição marxista; o contato com os movimentos sociais, dentre outros 

elementos.  

Em plena conjuntura de Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) 52, instauraram-

se as condições para a renovação do Serviço Social, já que o regime militar exigia a 

“[...] produção de profissionais aptos para atender às suas demandas 

modernizadoras e, para tanto, jogava com suas políticas educacional e cultural [...]” 

(NETTO, 2009, p. 129). Posteriormente, nesse contexto, criam-se também as bases 

para o questionamento da própria Ditadura pela profissão.53 

                                                                                                                                                                                     
de resistência ao imperialismo, tendo como exemplos a Revolução Cubana e Sandinista. 
(BARROCO, 2008). 
52

  A Ditadura Militar caracterizou-se como um período de autoritarismo e repressão, que permeou os 
governos do país entre 1964 e 1985, expressando as exigências do capital monopolista, num 
processo de reorganização do Estado. Segundo Fernandes (1974), com o fim da segunda guerra 
mundial inicia-se uma nova era de disputa por sobrevivência do capitalismo em todos os continentes, 
diante da ascensão de movimentos e de vitoriosas revoluções socialistas, que, de certo modo, 
ameaçavam o capitalismo. Esse contexto impulsionou a instauração de ditaduras militares nos países 
periféricos, como é o caso do Brasil, pregando-se a noção de desenvolvimento com segurança. 
Como destaca Fernandes (1974, p. 254), precisava-se de uma intervenção política que colocasse a 
casa em ordem, “[...] impedindo qualquer conciliação concreta entre democracia, capitalismo e 
autodeterminação.” 
53

 Para uma análise mais aprofundada sobre este processo ver Netto, 2009. 
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É importante salientar que a renovação profissional no Brasil se constituiu 

enquanto um processo heterogêneo, marcado por uma diversidade de tendências 

teórico-práticas movendo-se entre a modernização, a reatualização do 

conservadorismo e a ruptura com o tradicionalismo profissional54. No entorno dessa 

variedade de concepções constrói-se um pluralismo profissional, que rompe com 

uma antiga homogeneidade de visões e práticas.  

Em relação a tais tendências renovadoras no Brasil, Netto (2009) afirma que a 

intenção de ruptura com o tradicionalismo foi a que mais se aproximou do espírito 

crítico da reconceituação. As bases de sustentação dessa vertente estavam 

atreladas à inserção do Serviço Social na academia, durante a Ditadura; à 

aproximação com o marxismo55 e, à militância política de parcela dos profissionais, 

resistindo à Ditadura Militar e voltando-se ao compromisso com as classes 

trabalhadoras (BARROCO, 2008). 

A aproximação da categoria com a teoria marxista (que auxiliou na 

organização do atual projeto ético-político da profissão) criou as bases para a 

adoção da perspectiva crítico-dialética, que, de acordo com Behring e Boschetti 

(2008, p. 38), pressupõe “situar e analisar os fenômenos sociais em seu complexo e 

contraditório processo de produção e reprodução, determinado por múltiplas causas 

[...] e inseridos na totalidade concreta: a sociedade burguesa”. 

 Em momentos iniciais, parcela da categoria ligada à intenção de ruptura e 

influenciada pelo marxismo estruturalista de Althusser chegou a abandonar o 

trabalho nas instituições, por entendê-las enquanto aparelhos ideológicos do Estado. 

Nesse momento, os profissionais passam a “desenvolver trabalhos nas periferias 

dos grandes centros, nas favelas, junto aos movimentos organizados da população, 

criando novas formas de atuação militante” (BARROCO, 2008, p. 142). Segundo 

Costa (2005)56, nesse quadro, o trabalho com famílias foi secundarizado na 

profissão em favor da atuação junto à comunidade e aos movimentos sociais.  

                                                           
54

 No Brasil, o processo de renovação do Serviço Social seguiu três direções distintas, denominadas 
por Netto de: Perspectiva Modernizadora, Reatualização do Conservadorismo e Intenção de Ruptura. 
Porém, não se tem a intenção de, neste espaço, realizar uma discussão sobre cada uma destas 
direções, apresentadas em profundidade por Netto (2009). 
55

 Iamamoto e Carvalho (2005) destacam que, inicialmente, a aproximação do Serviço Social com a 
teoria marxista, se configurou como “a aproximação de um marxismo sem Marx”, uma vez que os 
profissionais se utilizavam das interpretações de outros autores e não da obra do próprio Marx. 
56

  É importante salientar que discordamos de algumas considerações de Costa (2005) em relação ao 
trabalho do assistente social com famílias, principalmente quando ele defende a ideia de 
responsabilização quase que exclusiva do Serviço Social pela secundarização da família no âmbito 
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Na verdade, concentrar esforços na família passou a ser percebido como 
um desvio de energias e de conhecimentos que poderiam ser canalizados 
para setores dotados de maior capacidade de respostas em termos de 
transformação das relações sociais em seu conjunto. (COSTA, 2005, p. 23). 
 

 

Mas, por volta dos anos 1980 a aproximação do Serviço Social com as obras 

do próprio Marx e de Gramsci e o próprio processo de amadurecimento intelectual 

da profissão permitiu a superação de Althusser e da visão mecanicista em torno das 

instituições, bem como tornou possível a apreensão do caráter contraditório da 

profissão, abrindo portas para novas formas de intervenções (BARROCO, 2008). 

Segundo Netto (2009), a perspectiva de intenção de ruptura com o Serviço 

Social tradicional 

 

[...] possui como substrato nuclear uma crítica sistemática ao desempenho 
“tradicional” e aos seus suportes teóricos, metodológicos e ideológicos. 
Com efeito, ela manifesta a pretensão de romper quer com a herança 
teórico-metodológica do pensamento conservador (a tradição positivista), 
quer com os seus paradigmas de intervenção social (o reformismo 
conservador). (NETTO, 2009, p. 159).  
 
 
 

A partir disso, é relevante apontar que o distanciamento em relação ao 

trabalho com famílias, num momento histórico específico da profissão, expressou um 

processo mais amplo de tentativa de rompimento do Serviço Social com as amarras 

do pensamento conservador. Como já sinalizamos, a trajetória profissional em seus 

primórdios, esteve articulada ao pensamento humanista cristão e positivista57, 

compondo uma cultura profissional conservadora orientada pela defesa da 

autoridade, da ordem, da tradição, da família58, dentre outros valores, e, 

expressando-se em ações profissionais pautadas no controle, na discriminação e na 

                                                                                                                                                                                     
das mobilizações sociais no Brasil. Consideramos que o Serviço Social expressava, no seu âmbito, 
um movimento mais amplo da sociedade naquele momento histórico específico. 
57

  O positivismo é uma corrente filosófica, que surgiu na França por volta do século XIX, tendo como 
principal idealizador Augusto Comte, que tinha o objetivo de criar uma ciência da sociedade. O 
pensamento positivista comteano, segundo Barroco (2008, p. 77), é marcado por um 
conservadorismo que se expressa na “[...] defesa da ordem e da autoridade, aliado à ideia de uma 
ordem social naturalmente “harmônica”. A articulação entre a “harmonia” social e a ação moral tem 
como fundamento a valorização do altruísmo e da persuasão em busca da coesão social”. Como 
destaca Nisbet (1980) o estudo de Comte se transformou num instrumento para tornar os princípios 
conservadores mais aceitáveis para as posteriores gerações de cientistas sociais. 
58

 É importante frisar que o conservadorismo defende os grupos sociais (entre eles a família) como a 
unidade irredutível da sociedade e, a base para a organização social e moral, enfatizando também a 
legitimidade da autoridade advinda, a princípio, da família. (NISBET, 1980). 
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interferência na vida cotidiana de indivíduos e famílias. Esse pensamento 

conservador norteou as bases do Serviço Social tradicional, que foi alvo de críticas 

pelo movimento de renovação da profissão no Brasil, especialmente por meio da 

vertente de ruptura com o tradicionalismo. 

Assim, nos marcos da renovação profissional e de consolidação da teoria 

social crítica pelo Serviço Social, a profissão avança no debate acerca de seus 

fundamentos teórico-metodológicos e ético-políticos, mas se distancia um pouco da 

discussão e atuação em torno da família. Segundo Mioto (2010, p. 163), 

 

[...] a secundarização desses temas – família e trabalho com famílias – tem 
sido atribuída, por um lado, às exigências teórico-metodológicas impostas 
para a consolidação da profissão nos marcos da teoria social crítica e, por 
outro, pela pecha de conservadorismo que marcaram essas temáticas no 
pós-reconceituação.  

 
 
 

Ainda de acordo com Mioto (2010), o distanciamento do Serviço Social em 

relação ao debate sobre famílias dentro do novo marco teórico possibilitou a busca 

dos profissionais por referências teóricas alheias a ele. Exemplo disso foi a 

incorporação da chamada Terapia Familiar na prática de assistentes sociais ligados 

principalmente à área de saúde mental. 

Apesar disso, a consolidação da teoria marxista no meio profissional 

paulatinamente alterou a concepção naturalizada, a-histórica e moralizadora acerca 

da família apresentada no âmbito da categoria profissional. A partir de uma visão 

mais crítica da sociedade, a família passou a ser considerada “[...] no interior da 

questão mais ampla, contraditória e complexa do conflito de classes” (COSTA, 2005, 

p.23). 

Desse modo, preconiza-se que as necessidades trazidas pelos usuários não 

sejam mais visualizadas como problemas individuais ou familiares. Uma vez que se 

considera os sujeitos num contexto de desigualdade que norteia a sociedade 

capitalista, tais necessidades passam a ser interpretadas como expressões da 

desigualdade social e não da competência ou incompetência dos sujeitos/famílias, o 

que implica que a satisfação dessas necessidades se efetive na esfera do Estado, 

por meio dos serviços sociais. Estes, além de serem expressão histórica das lutas 

dos trabalhadores por melhores condições de vida, “nada mais são do que a 

devolução à classe trabalhadora de parcela mínima do produto por ela criado mas 
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não apropriado, sob uma nova roupagem: a de serviços ou benefícios sociais” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 99).  

A partir da fundamentação na teoria marxista e com base no projeto 

profissional construído coletivamente nas últimas décadas, os assistentes sociais 

buscam imprimir em suas ações uma perspectiva emancipatória e de defesa dos 

direitos humanos e sociais, objetivando romper com processos disciplinadores e 

morais sobre os indivíduos e suas famílias. No atual Código de Ética Profissional 

(1993), particularmente no Art. 3º, é posto como dever do assistente social: “Abster-

se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, [...] o 

policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos 

competentes.” (BRASIL, 1993). 

 O projeto ético-político do Serviço Social brasileiro foi construído 

principalmente com base nos fundamentos históricos e teórico-metodológicos da 

tradição marxista, apoiado em princípios radicalmente humanistas e nas 

especificidades da formação sócio-histórica do país. Adquirindo materialidade no 

Código de Ética do Assistente Social (1993), na Lei de Regulamentação da 

Profissão (1993) e nas Diretrizes Curriculares norteadoras da formação acadêmica 

(IAMAMOTO, 2009b). 

Porém, mesmo considerando a hegemonia alcançada por tal projeto, é 

possível identificar nos dias atuais tendências profissionais que se opõem a seus 

princípios e são seguidas geralmente quando o assistente social adota outras 

perspectivas teóricas ou tem algum tipo de formação em outras áreas. Exemplo 

disso são as práticas terapêuticas ou como alguns autores denominam “Serviço 

Social Clínico,” que vem sendo discutido pela categoria desde 1996 e ainda hoje é 

alvo de polêmicas e embates entre os defensores e não defensores de tais práticas. 

 

[...] Pequenos segmentos profissionais - que vêm se dedicando à terapia 
familiar, terapia organizacional, ao psicodrama, à bioenergética, e mesmo à 
psicanálise - insistem no reconhecimento do campo terapêutico enquanto 
ampliação do espaço ocupacional do assistente social e como recurso 
legítimo a ser acionado no trabalho em empresas, instituições, comunidades 
e na afirmação do exercício profissional autônomo em consultórios. 
Qualificado como "Serviço Social Clínico, é anunciado como uma re-
significação do Serviço Social de Casos, apoiado numa "visão holística do 
ser humano", que possibilita adquirir novos instrumentos que permitem 
compreender e atuar com grupos e famílias, considerando que essa 
atuação beneficiará os indivíduos. (CFESS, 2012a, p. 65). 
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De um modo geral, os assistentes sociais que se utilizam de práticas 

terapêuticas no cotidiano profissional, se debruçam sobre concepções teórico-

metodológicas59 voltadas aos segmentos da psicologia, reportando-se em sua 

intervenção à subjetividade dos usuários no trato das necessidades sociais, visando 

à reintegração psicossocial de indivíduos, grupos e famílias em situações de crise, 

risco, dependência química, sofrimento psicossocial, entre outros. Diante disso, ao 

seguirem uma direção psicologizante em suas práticas, tais profissionais se 

distanciam do arcabouço teórico-metodológico consolidado pela profissão nas 

últimas décadas e, ao mesmo tempo fogem às competências e atribuições que 

conformam a profissão atualmente.  

Não estamos aqui negando a dimensão subjetiva, necessariamente presente 

no trabalho do assistente social, pois este tem como objeto as expressões da 

questão social, que são condensadas nas singularidades dos indivíduos usuários, os 

quais possuem sentimentos, sonhos, desejos, medos, angústias, crises etc. Como 

mostra a discussão de SAFFIOTI (1997), a subjetividade é sempre objetividade 

internalizada, o que significa dizer que a nossa subjetividade é construída pelas 

relações sociais. Assim, podemos inferir que “[...] homens e mulheres fazem a 

história, produzindo objetivações através de suas práticas sociais e, 

simultaneamente, apropriando-se de seus resultados, isto é, reapropriando-se 

subjetivamente da história que fazem” (DORAY, 1989 apud SAFFIOTI, 1997, p. 60).  

No entanto, não é competência ou atribuição privativa do profissional de 

Serviço Social voltar-se exclusivamente para a subjetividade dos usuários e realizar 

trabalhos terapêuticos ou clínicos, que não estão referenciados na formação 

profissional e muito menos nas legislações referentes ao ensino e ao exercício da 

profissão (tais como as diretrizes curriculares e a lei de regulamentação) existindo, 

inclusive, outros profissionais habilitados para tal (CFESS, 2012a). 

Para o CFESS e outras entidades representativas da categoria, as práticas 

terapêuticas ou o “Serviço Social Clínico” não possuem reconhecimento legal na 

profissão, existindo a Resolução Nº569/2010 do CFESS que “veda a realização de 

terapias associadas ao título e/ou ao exercício profissional do assistente social”.  
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 Principais vertentes teóricas utilizadas: Psicanálise, Psicopatologia, Teoria Sistêmica, Teoria 
construtivista, Teoria da comunicação, Antropologia cultural, Psicoteologia (CFESS, 2008, p. 11). Não 
é objetivo deste estudo, enveredar-se no campo diverso e complexo destas vertentes, mas apenas 
mencioná-las. 
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Assim, visando melhor conhecer as particularidades do trabalho terapêutico 

no âmbito do Serviço Social contemporâneo, o CFESS elaborou em 2008 um 

documento com a contribuição dos CRESS de sete regiões60 sobre o objeto, 

objetivos, instrumentos e fundamentos teóricos presentes nas experiências 

terapêuticas realizadas por assistentes sociais do Brasil. Segundo dados do CFESS 

(2008), entre os principais “objetos” das ações profissionais de cunho terapêutico ou 

clínico, estão as “famílias em situação de crise”. Na verdade, os profissionais que 

participaram desta pesquisa apontaram erroneamente como objeto do trabalho, 

quem seria de fato, o público usuário da ação (indivíduos, grupos e famílias). 

Assim, as respostas dos profissionais indicam que o objeto de tais ações seria 

os conflitos pessoais vivenciados pelos sujeitos usuários, tendo o assistente social o 

objetivo de contribuir com a resolução destes conflitos, visando: favorecer mudanças 

subjetivas; reforçar a dinâmica interna (com ênfase na auto-estima); valorizar o 

papel da família; ajudar as famílias a superarem suas crises e viverem em harmonia; 

co-constituir uma nova realidade de readaptação, entre outros objetivos, 

demonstrando, assim, um direcionamento psicologizante de suas práticas ao 

resumirem a finalidade do trabalho profissional a mudanças internas, subjetivas e 

comportamentais destes sujeitos, dentre os quais se encontram as famílias (CFESS, 

2008). Ressalte-se também o aspecto, sempre presente em tais práticas, de 

(re)integração/(re)adaptação dos indivíduos a uma suposta harmonia familiar, 

demonstrando claramente a quais aportes teóricos tais abordagens se vinculam.  

Em alguns artigos do CBAS analisados nesta dissertação, tais tendências são 

notadas, por vezes implicitamente, havendo indicações de trabalhos de cunho 

socioterapêutico voltados para famílias classificadas como “conflituosas”, “sem 

autoestima” ou como “grupo ausente de referências”, as quais segundo os autores 

passam “por situações que requerem ações mais efetivas e urgentes do profissional, 

ou seja, no campo das ações socioterapêuticas.” (COUTO; OLIVEIRA, 2004 – XI 

CBAS). 

Vê-se, dessa forma, que, na contemporaneidade, parte dos assistentes 

sociais têm realizado ações dessa natureza em seu cotidiano de trabalho “[...] de 

forma que o projeto profissional vê-se guiado principalmente por uma perspectiva 

psicologizante” (CFESS, 2008, p. 12). Nessa direção, a intervenção profissional 
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 3ª Região/CE, 8ª Região/DF, 9ª Região/SP, 10ª Região/RS, 11ª Região/PR, 21ª Região/MS e 18ª 
Região/SE. 
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centra-se na dinâmica interna das famílias e pouco privilegia a inter-relação com o 

contexto social, o que contradiz o arcabouço teórico-metodológico e os princípios 

defendidos no projeto ético-político da profissão. Retoma-se assim, certa atuação 

voltada para os usuários em suas “crises” ou “conflitos”, diante do “insucesso” no 

desempenho de suas funções familiares.  

Não estamos negando a importância do trabalho do assistente social com 

famílias, grupos e indivíduos, especialmente quando este se realiza numa 

perspectiva de viabilização de direitos, considerando as relações sociais e sua 

dimensão de classe, bem como as expressões da questão social que se condensam 

no cotidiano destes sujeitos. Mas, como afirma Iamamoto em seus estudos, é 

preciso ter clara a abordagem teórico-metodológica que orienta este trabalho para 

que não assumamos posturas ligadas ao cuidado terapêutico próprio de outras 

habilitações profissionais. 

Outro aspecto que vem atravessando o trabalho profissional com famílias na 

atualidade é a prevalência de concepções estereotipadas de famílias e de papéis 

familiares, bem como grande expectativa quanto ao bom desempenho destes, sendo 

ainda visualizado, em alguns discursos de assistentes sociais, o uso do termo 

“famílias desestruturadas”, para se referir àquelas que não se adéquam ao modelo 

de família “pensado”, por não cumprirem corretamente as funções que lhe são 

designadas socialmente (MIOTO, 2004c). Conforme abordado no capítulo anterior, 

alguns artigos do CBAS e ENPESS alvos desta pesquisa, demonstraram no âmbito 

de suas discussões a persistência dessas concepções, sendo possível verificar 

ainda no interior dos discursos a existência de princípios normatizadores da vida 

familiar.  

Há, portanto, profissionais que subsidiados por essas concepções orientam o 

trabalho com famílias, ora numa perspectiva de reestruturação e reintegração do 

núcleo familiar, ora no incentivo ao fortalecimento das famílias na resolução de 

“seus” problemas, a partir da potencialização de suas capacidades internas, o que 

denota, entre outros aspectos, um retorno à consideração da família enquanto 

instituição central na proteção social61, célula mater e base da sociedade. 
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 Na verdade, a família sempre norteou integralmente os arranjos de proteção social brasileiros, 

sendo chamada pelos governos a gerir a provisão do bem-estar de seus membros através, por 
exemplo, da inserção masculina no mercado de trabalho e do apoio feminino aos dependentes 
(crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência) (PEREIRA, 2008). 



86 

 

É dada, por vezes, ênfase ao fortalecimento da família, não por meio do 

estímulo à sua inserção na esfera pública, mas através de sua potencialização 

enquanto instituição capaz de solucionar seus problemas por si só. Como afirma 

Mioto (2008, p. 56) “na maioria das vezes, não são os direitos dos indivíduos que 

estão em jogo, e sim as possibilidades familiares que são julgadas.”  

Nessa conjuntura, instalam-se as bases para construção de um novo 

consenso em torno das políticas sociais, que vêm sendo denominado de pluralismo 

de bem-estar. Este modelo caracteriza-se pela “[...] ação compartilhada do Estado, 

do mercado (incluindo as empresas) e da sociedade (organizações voluntárias, sem 

fins lucrativos, a família ou rede de parentesco) na provisão de bens e serviços que 

atendam às necessidades humanas básicas” (PEREIRA, 2009, p. 199). Na verdade, 

para além de uma divisão de tarefas entre Estado, mercado e sociedade, o que 

fundamenta este modelo plural, sob influência da concepção neoliberal, é a 

invocação da sociedade como principal agente de bem-estar, em detrimento da 

primazia do Estado nesse processo. 

É importante salientar que o pluralismo de bem-estar não é um modelo novo, 

já que sempre existiu uma diversidade de atores (Estado, mercado e sociedade) 

atuando nas questões públicas. O que há de particular na contemporaneidade é que 

tais atores, especialmente o Estado, ao invés de disputarem sua hegemonia na 

proteção social, dela se afastam cada vez mais cedendo um maior espaço à 

sociedade, onde se incluem as famílias (PEREIRA, 2008). 

Diante disso, as famílias vêm sendo alvo de maiores encargos em relação à 

inserção social dos jovens, ao cuidado com as crianças, idosos e pessoas com 

deficiência, ao cuidado de longa duração diante do aumento do tempo de 

dependência dos filhos (principalmente pela ampliação dos anos de estudo), entre 

outros encargos. Nesse contexto, a mulher geralmente é a mais afetada e 

sobrecarregada, justamente por ser dela “[...] que se espera a renúncia das 

conquistas no campo do trabalho e da cidadania social, pois se presume que o foco 

central de suas preocupações continua sendo a casa, enquanto o do homem ainda é 

o local de trabalho” (PEREIRA, 2008, p. 39). 

           Na Constituição Federal de 1988 a família é sinalizada como alvo de proteção 

por parte do Estado, mas também como instituição que deve auxiliá-lo nesse 

processo.  
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Art. 227 - “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”; Art. 230 - “A família, a 
sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. (BRASIL, 1988). 
 

 

A família brasileira emerge, portanto, nas políticas sociais públicas mais 

recentes, como portadora de direitos, mas também de responsabilidades, sendo 

compreendida como uma das fontes principais de providência62, e tendo seu papel 

“voluntário” como fonte privada de proteção social bastante valorizado (PEREIRA, 

2008). Nota-se, inclusive, que nos dispositivos constitucionais a família é citada em 

primeiro lugar na obrigação de amparo aos idosos, crianças e adolescentes.  

De acordo com Mioto (2008), a crença historicamente enraizada de que as 

famílias, independentemente de condições objetivas e subjetivas, devem exercer as 

funções de proteção e cuidado de seus membros, resulta no estabelecimento de 

uma distinção entre famílias “capazes” e “incapazes”, sendo apenas merecedoras da 

ajuda pública as famílias que não conseguiram arcar com suas responsabilidades no 

cuidado e proteção de seus membros, isto é, as consideradas “incapazes”. A 

compreensão de família, a partir de distinções como essas gera programas, ações e 

serviços altamente seletivos e residuais, cujo acesso depende da comprovação do 

“fracasso” das famílias na tarefa de provisão primária do bem-estar. 

Em suma, superar essa situação de culpabilização e sobrecarga das famílias 

requer uma contrapartida do Estado no que toca à socialização antecipada dos 

custos enfrentados pela família, sem esperar que a sua capacidade se esgote, isto 

é, faz-se necessário trabalhar no oferecimento de políticas públicas universais e de 

qualidade aos seus membros. 

Assim, é fundamental que o profissional de Serviço Social atente para o fato 

de que: 

 

Não são as famílias pobres que, isoladamente, desenvolverão 
“potencialidades” para resolver de forma privada “seus” problemas; posto 
que foram gerados por uma grave situação de exclusão sócio-estrutural, 
sua solução também só poderá se dar na esfera pública das estruturas 
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 Bens e serviços que satisfazem as necessidades básicas das pessoas e proporcionam a proteção 
social (MISHRA, 1995 apud PEREIRA, 2008). 
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sócio-econômicas e políticas. (ALMEIDA, 2007 – XII CBAS, apud 
MEDEIROS, 2011). 

 

No direcionamento da ação profissional o assistente social precisa, portanto, 

entender que “[...] as soluções dos problemas expressos na família e pela família, só 

se efetivam, de fato, com a transformação das bases de produção e reprodução das 

relações sociais - superação do modo de produção capitalista” (MIOTO, 2010, p. 

165). Tal concepção remete, segundo Mioto (2010) a ações profissionais 

comprometidas com a transformação social e pautadas na defesa dos direitos e de 

políticas sociais públicas de qualidade, entendidos enquanto caminhos para esta 

transformação. 

Em suma, Mioto pôde constatar, por meio de seus estudos, que embora o 

trabalho com famílias no Serviço Social seja um fenômeno histórico e apesar do 

avanço na discussão teórico-metodológica e ético-política da profissão nas últimas 

décadas, “[...] a ação dos assistentes sociais continua sendo considerada muito 

aquém das exigências que lhes estão sendo colocadas” (MIOTO, 2004c, p.2), 

estando ainda ligada aos padrões de normatividade e estabilidade. 

Ao conceituar o que considera “padrões de normatividade e estabilidade” no 

âmbito da ação profissional dos assistentes sociais, a autora assinala que tais 

padrões estariam vinculados as ações decorrentes de dois modelos clássicos de 

intervenção: o técnico-burocrático, em que “[...] a família é um problema e o tipo de 

atendimento proposto é diretamente condicionado aos objetivos da instituição, muito 

mais que pelas necessidades apresentadas pelas famílias. Geralmente, são 

marcados por processos de seletividade [...]” (MIOTO, 2004c, p.11) e, o modelo 

psicossocial individualizante que: 

 

[...] centra sua intervenção na dinâmica interna das famílias e privilegia 
pouco a inter-relação com o contexto social. [...] Em termos gerais, a 
intervenção se dá no sentido de desconsiderar os polos de conflito dos 
quais decorreram os problemas e de resgatar a família para o estado 
anterior àquele em que eclodiu a crise, através da reativação de valores e 
com a ideia de um mundo fixo e imutável. (MIOTO, 2004c, p.11).  
 

 

Entretanto, apesar da persistência de tais discursos e práticas é necessário 

não perder de vista os avanços alcançados pela categoria nos últimos anos, através 

da construção do projeto profissional, buscando pautar as intervenções numa 
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análise crítica das demandas apontadas pelas famílias, para as quais está 

direcionada a ação profissional. Neste sentido, tal ação deve abarcar procedimentos 

que permitam o acesso à rede de bens e serviços do território e atenção 

individualizada e coletiva à população usuária, efetivados de forma regular, 

articulada, frequente e coerente com as reais necessidades de cada família 

(GUEIROS, 2010, p.130).  

O esperado é que o trabalho disciplinador, terapêutico e conservador do 

Serviço Social com famílias dê lugar a uma intervenção que as conceba em suas 

especificidades e dificuldades e vise a estimular sua participação nos programas, 

projetos e serviços para entender suas reais demandas e avançar numa ação 

profissional em prol da viabilização dos direitos de seus membros.  

Diante disso, observamos a relevância do profissional, no cotidiano de 

trabalho, se debruçar sobre os processos de conhecimento/investigação da 

realidade familiar, uma vez que possibilitam ao assistente social, entre outros 

aspectos, refletir sobre as consequências de sua prática; apreender as reais 

necessidades das famílias usuárias e lutar no âmbito dos serviços pela garantia do 

seu atendimento; bem como evitar processos de culpabilização ou 

responsabilização das famílias por suas condições de vida.  

 Seguindo essa perspectiva, Mioto (2010) sugere alguns parâmetros de 

orientação do trabalho profissional numa lógica protetiva, que considera a família 

enquanto alvo de proteção, primando pelo seu fortalecimento, através das ações do 

Estado na garantia de direitos sociais universais. Isso exige do assistente social, a 

atuação nos níveis da avaliação e proposição de políticas públicas - objetivando 

conhecer as demandas dos usuários e os impactos da política em suas condições 

de vida, em termos de promoção de mudanças em seu cotidiano -, articulação e 

organização dos serviços, de modo que sejam estruturados para permitir e facilitar o 

acesso das famílias e, por fim o atendimento a situações singulares das famílias.  

 Mas, a articulação destes diferentes níveis, segundo a autora, também 

demanda do profissional o encaminhamento de distintas ações, as quais devem se 

estruturar em três grandes processos. Quais sejam: Processos político-organizativos 

– nos quais estão inseridas ações de caráter coletivo, tais como assessoria e 

mobilização junto às famílias, aos conselhos de direitos e aos movimentos sociais 

organizados; Processos de gestão e planejamento – conjunto de ações 

desenvolvidas com enfoque no planejamento institucional como instrumento de 
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gestão, buscando práticas de intersetorialidade; Processos sócio-assistenciais – 

constituídos por ações profissionais desenvolvidas diretamente com as famílias, 

visando atendê-las em suas demandas enquanto sujeitos sociais (MIOTO, 2010). 

O desafio cotidiano consiste em pensar estratégias sintonizadas com essa 

lógica, uma vez que o trabalho profissional na atualidade tem se dado num contexto 

de regressão das políticas públicas, de mudanças nos espaços sócio ocupacionais e 

nas condições de trabalho do assistente social e, num cenário de 

valorização/responsabilização das famílias por suas condições de vida. O que 

aponta a necessidade das análises sobre o trabalho profissional considerarem 

também as condições e limites em que ele se realiza no âmbito de processos e 

espaços de trabalho distintos.  

  Sabemos que o exercício profissional do assistente social se inscreve em 

particulares condições e relações de trabalho e, mostra-se indissociável dos dilemas 

vivenciados pelo conjunto da classe trabalhadora, sujeito às determinações mais 

gerais do mundo do trabalho. O ponto de partida para essa reflexão é o 

reconhecimento do profissional de Serviço Social enquanto trabalhador assalariado 

que possui uma força de trabalho especializada, produto da formação acadêmica, 

mas que não detém os meios necessários para dispor de seu trabalho de forma 

plenamente autônoma. 

  Analisar a atividade profissional inserida em processos de trabalho 

perpassados por relações de poder, condições de trabalho determinadas, limites, 

entre outros aspectos, significa ultrapassar a visão da prática como atividade 

individual do sujeito e, consequentemente contribui para atenuar certas descrenças 

e frustrações do profissional quanto a não realização de determinadas ações sendo, 

portanto, fundamental para “[...] ampliar uma autoconsciência dos profissionais 

quanto ao seu trabalho” (IAMAMOTO, 2008, p. 70).  

O assistente social é convocado a vender sua força de trabalho especializada 

às instituições empregadoras que possuem os recursos materiais, humanos, 

técnicos e financeiros necessários à efetiva realização do trabalho profissional. Tais 

instituições organizam os processos de trabalho dos quais o assistente social 

participa, uma vez que são elas que definem “[...] as demandas e as condições em 

que deve ser exercida a atividade profissional: o contrato de trabalho, a jornada, o 

salário, a intensidade, as metas de produtividade [...]” (RAICHELIS, 2011, p. 428). 
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Estas condições interferem no direcionamento da atuação profissional, repercutindo 

no conteúdo e na qualidade do trabalho realizado. 

Como afirma Iamamoto (2010, p. 422), o assistente social não tem o controle 

sobre o estabelecimento de suas prioridades, sobre a forma de operar ou direcionar 

o trabalho exclusivamente segundo suas intenções. Mas, a qualificação acadêmico-

profissional, o aparato legal e organizativo que regula o exercício da categoria, a 

união com outras forças sócio-políticas e o próprio caráter contraditório das relações 

sociais traz a “[...] possibilidade de redirecionar o seu trabalho para rumos sociais 

distintos daqueles esperados pelos seus empregadores”. Isso, segundo a autora, 

expressa a tensão/dilema que há na inter-relação entre o projeto profissional e a 

condição de trabalhador assalariado. 

A partir das transformações contemporâneas no mundo do trabalho, os 

sujeitos profissionais, enquanto trabalhadores assalariados, também são afetados 

no interior dos processos de trabalho que participam, a partir de novas condições de 

trabalho e contratação, novas atribuições, demandas e funções conferidas ao 

assistente social, que nesse contexto é cotidianamente “[...] desafiado a 

compreender e intervir nas novas configurações [...] da ‘questão social’, que 

expressam a precarização do trabalho e a penalização dos trabalhadores na 

sociedade capitalista contemporânea” (YASBECK, 2009, p. 16).  

No que toca a atuação com famílias, observamos nos próprios artigos do 

CBAS e ENPESS analisados que a principal dificuldade apontada pelos autores no 

exercício profissional são as precárias condições de trabalho (escassez de recursos 

institucionais e meios de trabalho), que por vezes, obstaculizam o direcionamento do 

trabalho de acordo com os objetivos profissionais e com as reais necessidades das 

famílias usuárias. Como exemplo disso, tem-se o fato de que grande parte desses 

profissionais trabalha sob a condição de escassez na oferta de serviços, a qual 

influencia, por exemplo, na limitação do atendimento profissional às famílias “mais 

necessitadas”, excluindo aquelas que não “se adéquam” aos critérios de seletividade 

dos programas, projetos e serviços. 

  

Assim, o trabalho do assistente social encontra-se sujeito a um conjunto de 
determinantes históricos, que fogem ao seu controle e impõem limites, 
socialmente objetivos, à consecução de um projeto profissional coletivo no 
cotidiano do mercado de trabalho. Alargar as possibilidades de condução do 
trabalho no horizonte daquele projeto exige estratégias político-profissionais 
que ampliem bases de apoio no interior do espaço ocupacional e somem 
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forças com segmentos organizados da sociedade civil, que se movem pelos 
mesmos princípios éticos e políticos. (IAMAMOTO, 2010, p. 424). 
 
 
 

  Em suma, pensar a atividade profissional como inserida em processos de 

trabalho perpassados por relações de poder, condições de trabalho determinadas, 

limites, entre outros aspectos, possibilita ultrapassar a visão da prática como 

atividade individual do sujeito e, consequentemente contribui para atenuar 

posicionamentos de “incriminação/culpabilização” do sujeito profissional. 

Todas essas questões remetem ao enorme desafio de demarcação tanto de 

estudos sobre família que interessem ao campo do Serviço Social, quanto da 

construção e aprofundamento de reflexões sobre o trabalho profissional com famílias 

ancoradas nas premissas do projeto ético-político da profissão e partindo-se da 

consideração do assistente social enquanto trabalhador assalariado.  

 

3.2 A produção intelectual do Serviço Social sobre família e trabalho com 

famílias: uma breve tentativa de sistematização 

 

A princípio, é importante destacar que o Serviço Social e os conhecimentos 

produzidos pela categoria profissional (incluindo discentes e docentes), se 

constroem de acordo com o movimento histórico da própria sociedade, no âmbito de 

suas mudanças políticas, socioeconômicas e culturais. Como mencionam Yazbek e 

Silva (2005), as interpretações que os profissionais elaboram acerca de sua 

intervenção e sobre a realidade são norteadas por diversas tensões e conflitos 

internos, perpassadas pelas contradições que permeiam a própria realidade social. 

Nessa perspectiva, devemos levar em conta os diferentes posicionamentos que 

envolveram e circundam o pensamento e a ação profissional do Serviço Social ao 

longo de sua trajetória histórica. 

Durante os anos iniciais da profissão, quando a ação do assistente social era 

voltada às famílias operárias em seus “desajustamentos”, a família foi objeto de 

algumas discussões no seio da profissão. No 1º Congresso Brasileiro de Serviço 

Social, promovido em 1947 pelo CEAS, o tema Serviço Social e família foi 

introduzido como um dos seis grandes campos de debate. De acordo com Iamamoto 

e Carvalho (2005) discutiu-se sobre a criação de órgãos de assistência integral à 

família, a questão das moradias populares, a legalização das uniões, entre outros 
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eixos. A partir do relato dos autores, o Congresso foi marcado pelo reduzido número 

de profissionais e pela carência de uma temática central. 

Em 1949 realizou-se o 2º Congresso Pan-Americano de Serviço Social no Rio 

de Janeiro, tendo por tema central “O Serviço Social e a Família”. Segundo os 

autores anteriormente citados, constatou-se um discurso profissional mais 

secularizado, com maior ênfase na técnica e na psicologia, não deixando de lado a 

questão da formação moral e educação63 como aspectos essenciais na ação 

direcionada às famílias proletárias, afirmando-se “[...] o caráter fundamental do 

Serviço Social dos casos individuais, a vida familiar íntegra como objetivo precípuo, 

a entrevista como principal instrumento de trabalho etc. [...]” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2005, p. 333). 

Até finais da década de 1960, a produção bibliográfica da categoria 

profissional no Brasil era caracterizada pela escassez e com maior vinculação ao 

campo doutrinário do que científico. Mas, a busca pela ruptura com o 

conservadorismo da profissão, a partir desta década, trouxe, entre outras coisas, 

mudanças significativas para o ensino e a pesquisa no Serviço Social brasileiro, 

como já assinalamos. Ao longo desse processo, a categoria profissional se 

apropriou da teoria social de Marx, que imprimiu nova “[...] direção ao pensamento e 

à ação do Serviço Social no país” (YAZBEK; SILVA, 2005, p. 29) e condicionou 

posteriormente o desenvolvimento de um novo projeto profissional, pautado em 

princípios radicalmente humanistas e na defesa de uma outra sociedade, sem 

exploração de classe, raça, gênero, etnia... 

Especialmente durante o período de crítica ao Serviço Social tradicional e de 

discussão sobre a incorporação da teoria marxista no meio profissional, a família foi 

relativizada nas discussões da categoria. O desafio para a profissão, nessa época, 

era buscar seu significado social, repensar-se e para isso, importava aprofundar os 

conteúdos teórico-metodológicos, técnico-operativos e ético-políticos que davam 

sustentação ao Serviço Social, de acordo com o pensamento crítico, o que se 

constituiu num momento crucial para a construção das bases que sustentam o atual 

e hegemônico projeto ético-político da profissão. 

                                                           
63

 Ressalte-se que, a partir de meados dos anos 40 do século XX, ampliou-se consideravelmente a 
influência do Serviço Social norte-americano no Brasil, daí seu caráter secularizante. Contudo, ao 
mesmo tempo, permanecia a influência franco-belga católica, responsável também pela ênfase na 
moralidade e na educação (LIMA, 2005). 
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 Mas, como afirma Mioto (2010), o fato das questões relativas à família não 

serem problematizadas dentro do novo marco teórico trouxe consequências 

indesejadas para a profissão, abrindo, de um lado, as portas para a incorporação de 

referências teóricas alheias ao marxismo e, de outro, interferindo na prática 

profissional, uma vez que as famílias continuaram sendo sujeito privilegiado da 

intervenção nas instituições.  

No processo de construção desse projeto profissional e, com a introdução dos 

cursos de Pós-Graduação no Serviço Social brasileiro a partir dos anos 1970, houve 

grande avanço da produção do conhecimento no âmbito profissional, gerando 

bibliografia própria e refletindo no reconhecimento de sua maturidade intelectual 

(YAZBEK; SILVA, 2005). De acordo com Silva (2009), nessa conjuntura, a 

publicação de livros produzidos principalmente por assistentes sociais que 

concluíram o curso de mestrado e doutorado, contribuiu para a difusão e laicização 

da produção do Serviço Social. 

A organização e sistematização desses conhecimentos ganhou força 

também, por meio de importantes veículos de divulgação, tais como os eventos 

científicos da categoria profissional, dentre os quais destacamos o ENPESS e o 

CBAS.  

A partir da década de 1980, a Associação Brasileira de Escolas em Serviço 

Social (ABESS)64 realiza encontros nacionais de pesquisa e de Pós-Graduação, 

promovendo, em 1989, o 1º ENPESS em Brasília/DF, que passou a ser realizado a 

cada dois anos. Tal evento científico é historicamente caracterizado como um dos 

mais importantes da categoria profissional, “[...] constituindo-se espaço privilegiado 

para a comunicação dos resultados de pesquisas e produções acadêmicas” 

(CASSAB, SILVA, COUTINHO, s/d, p. 5). 

O Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS)65 se constitui no maior 

evento do Serviço Social no país, tendo relevância histórica na luta política da 

categoria e na divulgação da produção intelectual. Sua primeira versão ocorreu em 

                                                           
64

  A ABESS foi criada em 1946, uma década após a instalação do primeiro curso de Serviço Social 
em solo brasileiro. A entidade tinha o objetivo de coordenar o projeto de formação profissional no 
Brasil. Na segunda metade da década de 1990 muda-se sua nomenclatura para Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). 
65

 O CBAS é organizado pelo conjunto CFESS/CRESS, a ABEPSS e a Executiva Nacional dos 
Estudantes de Serviço Social (ENESSO). 
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1974, no Rio de Janeiro, abarcando considerável número de profissionais66. Cinco 

anos depois, isto é, em 1979 realiza-se o III CBAS em São Paulo, num contexto de 

crise da ditadura militar e de rearticulação das forças sociais democráticas, junto ao 

qual, se visualiza um processo de articulação de grupos de assistentes sociais com 

os movimentos populares.  

Assim, na conjuntura de amadurecimento da luta política para a derrubada da 

Ditadura Militar implantada no país em 1964, e de organização dos assistentes 

sociais na luta contra o conservadorismo da profissão, aliando-se aos interesses dos 

trabalhadores e do movimento popular, se inscreve o III CBAS ou Congresso da 

Virada, que se constituiu num marco histórico de ruptura do Serviço Social brasileiro 

com o conservadorismo. Como destaca Netto (2009), 

 

Aqui a novidade é a ruptura com a tradição conservadora, a “virada”, enfim: 
através do III Congresso o Serviço Social, que ingressa na cena política, o 
faz contra a ordem ditatorial e, no interior da vanguarda profissional que 
implementa este ingresso, não há somente segmentos democráticos – há 
também núcleos que articulam a luta pela democracia com a luta 
anticapitalista. (NETTO, 2009, p. 31). 
 
 
 

Nos marcos do III CBAS, a categoria profissional politicamente organizada 

questiona o conservadorismo da própria organização do evento, isto é, seu caráter 

de subserviência ao regime autoritário, o que pôde ser expresso, entre outros 

elementos: na fechada estrutura temática do evento, que não abria portas para 

reflexões críticas em torno das políticas do governo; na composição governamental 

das mesas de debate, a qual servia de instrumento para propaganda das políticas 

oficiais e, na constituição de uma Comissão de Honra do Congresso, composta por 

autoridades civis e militares, entre as quais o próprio presidente da República, o 

general João Batista Figueiredo (ERUNDINA, 2009). 

Porém, as entidades sindicais da categoria engajadas na luta política dos 

trabalhadores e, em prol da redemocratização do país lideraram a organização dos 

participantes do III CBAS, mudando os rumos do evento, de modo a destituir, por 

exemplo, a Comissão de Honra do Congresso e, reintegrá-la por representantes de 

dirigentes sindicais cassados, em homenagem explícita a todos os trabalhadores 

brasileiros e, aqueles que morreram na luta em defesa da democracia (ERUNDINA, 
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 Em 1976 realizou-se, em Recife, o II Congresso Brasileiro de Assistentes, com o tema "O 
Assistente Social no desenvolvimento social". 
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2009). Justifica-se, assim, o termo “Congresso da Virada” para designar o III CBAS, 

configurando-se, portanto, o evento como 

 

[...] um elo de ligação dos assistentes sociais com os trabalhadores, de 
identificação das lutas dos assistentes sociais com as lutas mais gerais da 
sociedade e como uma ruptura com o modelo de prática de adaptação, para 
reforçar uma articulação da profissão com as transformações das relações 
sociais de dominação e exploração no cotidiano de sua atuação. 
(FALEIROS, 2009, p. 53).  
 
 

Nesse sentido, como afirma a atual presidente do CFESS, Sâmya Rodrigues, 

em notícia67 publicada no site do Conselho: “o CBAS tem uma importância política 

significativa para a construção da história do Serviço Social brasileiro [...] além de 

promover a apresentação de trabalhos, o que proporciona a sistematização e 

reflexão sobre o exercício profissional [...]” (CFESS, 2012b).  

Mas, quando o assunto é famílias, apenas no IX CBAS, realizado em 1998, tal 

tema é incorporado como um dos eixos temáticos do Congresso (MIOTO, 2010). Em 

levantamento realizado para fins desta pesquisa acerca do debate sobre família nas 

três últimas versões do CBAS, verificou-se que num universo de 3.038 trabalhos 

publicados nos anais do XI, XII e XIII CBAS - ocorridos em 2004, 2007 e 2010, 

respectivamente - apenas 148 se inserem nas sessões temáticas68 sobre família, 

denotando um pequeno debate, se comparado a outros temas.  

No mesmo ano em que se realizava o III CBAS ou “Congresso da Virada” foi 

editada a primeira Revista Serviço Social & Sociedade69, trazendo, segundo Faleiros 

(2009), temas que nortearam as discussões do evento, tais como: participação 

social, movimentos sociais, prática profissional aliada aos interesses da população e 

à luta por seus direitos, entre outros. Apesar de lançada em 1979, somente em 

1982, na Revista nº 8, foi publicado um artigo tratando do tema família. De acordo 

com Vignoli (2007), deste período até o ano de 2006 somente 26 artigos70 

publicados na Revista trataram da temática, isto é, em 27 anos de existência do 

periódico, foram publicadas 88 Revistas Serviço Social e Sociedade (com cerca de 
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 CFESS. Preparação para o XIV CBAS já começou. 2012. Disponível em: 
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=748, acesso em: 01/09/2012. 
68

  “Família e Sistemas de Proteção Social” (XI CBAS) e “Família e Relações Sociais” (XII e XIII 
CBAS). 
69

  Revista quadrimestral que reúne produções ligadas ao Serviço Social brasileiro, com publicação 
regular realizada pela Cortez Editora. 
70

 Escritos por assistentes sociais brasileiros, mestrandos, doutorandos, e alguns em parceria com 
profissionais de outras áreas. 

http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=748


97 

 

10 artigos por Revista), mas somente 26 artigos (escritos por autores da área) 

trataram do tema família. Destes, 10 trabalhos fizeram parte da edição especial com 

o tema “Famílias” (nº 71), publicada em 2002. 

De acordo com a pesquisa de Vignoli (2007)71, os principais assuntos 

discutidos nos 26 artigos publicados até 2006 foram: as transformações na estrutura 

familiar; família e políticas públicas; convivência familiar (área da criança e 

adolescente); gênero e família, especialmente quanto ao papel ocupado pela mulher 

nas políticas sociais emergentes e no mercado de trabalho; família e pessoas com 

transtorno mental, entre outros. Em partes específicas destes artigos da revista, 

alguns autores trataram sobre o trabalho do assistente social com famílias, tais 

como CARVALHO (1993) e MIOTO (1997). 

Vignoli (2007) pôde concluir a partir da pesquisa, que o fato do profissional de 

Serviço Social ter a “[...] família como objeto de intervenção, ao longo da história da 

profissão, não lhes proporcionou uma ampla discussão teórica, pelo menos na 

revista da sua categoria profissional [...]” (VIGNOLI, 2007, p. 96). 

A partir de pesquisa realizada por Borges72 em 2007, tendo como ponto de 

análise os livros publicados pela Editora Cortez73 desde a década de 1980 apenas 

5,11% dos livros de Serviço Social publicados trouxeram citação direta à família e, 

desse total, se são consideradas somente as publicações individuais de assistentes 

sociais esse percentual cai para 1,7%.  

 Com relação às principais categorias discutidas nos livros analisados74 por 

Borges (2008), constatou-se que os estudos visavam atender à necessidade de 

maior conhecimento sobre a família brasileira (em virtude dos encaminhamentos 

para implantação da política de Assistência Social) concentrando-se também na 

discussão em torno da família na sua relação com o Estado, a política social, os 
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 “A família como campo de atuação e investigação do Serviço Social brasileiro” – Dissertação de 
Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007. 
72

 Na época, concluinte do curso de Serviço Social pela Universidade de Brasília. Tal pesquisa está 
inserida em seu trabalho de conclusão de curso denominado “A Centralidade da Família para o 
Serviço Social” (2008). 
73

  Referência do Serviço Social em termos de mercado editorial brasileiro. 
74

 São eles: “Serviço Social e Família: a legitimação de uma ideologia” (1982); “A família 
contemporânea em debate” (2000); “Família brasileira a base de tudo” (2000); “Famílias, Redes, 
Laços e Políticas Públicas (2002); “Política social, família e juventude: uma questão de direitos” 
(2004); “Adoção Consentida do desenraizamento social da família à prática da adoção aberta” (2007); 
“Acolhendo Crianças e Adolescentes – experiências de promoção do direito à convivência familiar e 
comunitária no Brasil” (2007). 
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direitos sociais e questões referentes à criança e ao adolescente, havendo um 

ínfimo espaço sobre o debate acerca do trabalho profissional com famílias. 

  Mioto (2010) observa que nos anos 1990 é aos poucos reavivado o debate 

em torno da família no Serviço Social brasileiro, mas ainda com pouca visibilidade, 

se comparado à produção sobre políticas e direitos sociais. É, porém, a partir dos 

anos 2000 que a necessidade de discussão em torno da temática se mostra maior, 

no contexto em que as políticas sociais, influenciadas pela ideologia neoliberal, 

enfatizam amplamente as famílias, incorporando-as como parceiras do Estado nos 

programas, serviços e benefícios oferecidos. Sobre isso, Iamamoto (2010) 

menciona:  

 

O estudo da família foi alvo de pouco investimento de pesquisa no passado 
recente da profissão, o que abriu caminho às abordagens sistêmicas e 
psicossociais, inspiradas em áreas correlatas e com forte teor conservador. 
Mas a retomada do tema está também relacionada ao fato de a família ser 
alvo da maior parte dos programas previstos pelas políticas sociais públicas 
(criança e adolescente, idoso, segurança alimentar, portadores de 
necessidades especiais etc.). (IAMAMOTO, 2010, p. 461). 

 

 

Segundo Borges (2008), as legislações e programas editados a partir da 

década de 1990 demonstram a centralidade da família na proteção social e 

evidenciam a parceria e participação desta nas ações do Estado75. Como exemplo 

disso tem-se a lei 8.069/1990 – o Estatuto da Criança e do Adolescente – que 

destaca a família como lugar de proteção dos membros que as constituem, 

especialmente os mais frágeis, donde se incluem a criança e o adolescente. Em seu 

Art. 19, propõe uma quebra com a institucionalização desses sujeitos76 e defende a 

convivência familiar. 

                                                           
75

 Entretanto, a parceria família e Estado no Brasil não é um acontecimento recente, mas algo 
também visualizado em décadas anteriores. No final do século XIX, com o trabalho de persuasão 
higiênica do Estado brasileiro promovia-se “O incentivo à formação de uma família protetora e 
cuidadora, higiênica e laboriosa – da qual fossem engendrados filhos robustos e vigorosos – visando 
aos interesses do progresso e modernização da nação [...]” (COSTA, 2004 apud SOUZA, 2009). 
Além disso, durante as décadas de 1930 e 1940, observava-se discursos e ações do Estado em torno 
da estruturação da família e de seu fortalecimento, com objetivo dessa colaborar para a construção 
de uma nação mais desenvolvida, uma vez que a família era considerada responsável pelo 
aprimoramento moral e físico do povo brasileiro. Nesse contexto, foram criados programas sociais (na 
esfera da habitação, saúde, abono familiar, regulamentação do trabalho feminino e etc.) voltados ao 
incentivo das famílias com filhos e favorecimento da família nuclear (FONSECA, 2001 apud SOUZA, 
2009).  
76

  Salvo como medida de proteção, em abrigo, com caráter temporário. 
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Outro exemplo é a Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/1994), que afirma ser 

a família a instituição mais apta a prover o bem-estar deste, cabendo ao Estado 

intervir somente quando o idoso ou a família não conseguem gerir as necessidades 

básicas de reprodução do bem-estar77.  

No que tange às políticas de saúde, nota-se claramente nos serviços a 

questão do atendimento ancorado na família e na comunidade. “Fala-se hoje menos 

em hospital e mais em internação domiciliar, médico de família, cuidador domiciliar, 

agentes comunitários de saúde” (CARVALHO, 2006, p. 17). 

Como exemplo dessa realidade tem-se o Programa Saúde da Família 

(PSF)78, implantado em 1994, num momento de contenção de gastos públicos, em 

virtude do ajuste neoliberal, e também de aumento da demanda por serviços de 

saúde, em função da universalização do atendimento proposta pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS). O PSF é voltado para ações de promoção, prevenção e 

reabilitação com atendimento das famílias em suas residências, propondo uma 

aproximação dos profissionais com as famílias e a comunidade e visando diminuir 

gastos com hospitalização e intervenções curativas. 

Outro programa que segue essa lógica, objetivando oficializar a incorporação 

das famílias na gestão do cuidado em saúde, é o Programa Melhor em Casa, 

lançado em 2011 pelo governo federal, que visa a atender pessoas com 

necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou 

em situação pós-cirúrgica em suas casas, por meio de assistência multiprofissional 

gratuita com cuidados mais próximos da família (MS, 2012). Trazendo o lema “A 

segurança do hospital no conforto do seu lar”, o Programa Melhor em Casa foi 

construído na perspectiva de aliar a adequada assistência em saúde com a atuação 

da família no cuidado do usuário, onde a figura do cuidador79 ganha destaque. Ao 

descrever os benefícios do programa, o Ministério da Saúde (2012) enfatiza que 
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 Tem-se como expressão dessa lógica, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) disciplinado 
pela Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993), que destina no Art. 20 um salário mínimo 
mensal “[...] à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.” 
(BRASIL, 1993). 
78

 Atualmente denominado Estratégia Saúde da Família (ESF), pois o termo programa faz referência 
a uma atividade com início, desenvolvimento e fim. E o Estratégia Saúde da Família não prevê um 
tempo para finalizar seu papel de reorganização da atenção primária. 
79

 De acordo com o Art. 3 da Portaria 2.527/2011 o cuidador é a “pessoa com ou sem vínculo familiar, 
capacitada para auxiliar o usuário em suas necessidades e atividades da vida cotidiana” (BRASIL, 
2011, s/p). 
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[...] o bem estar, carinho e atenção familiar aliados à adequada assistência 
em saúde são elementos importantes para a recuperação de doenças. 
Pacientes submetidos a cirurgias e que necessitam de recuperação poderão 
ser atendidos em casa, e terão redução dos riscos de contaminação e 
infecção (MS, 2012, s/p). 

 

            Como aponta Carvalho (2005), absorvendo os ventos do “Welfare State” dos 

países desenvolvidos, as políticas sociais brasileiras privilegiaram durante muito 

tempo o indivíduo (criança, adolescente, idoso, mulher, negro...) como portador de 

direitos e o foco de atenção da proteção estatal. Com isso, até aproximadamente os 

anos 1990, a proteção do Estado focalizava-se no indivíduo, secundarizando a 

família e, sendo inclusive, o trabalho com famílias considerado uma prática 

conservadora e disciplinadora.  

 Mas, num cenário de crise e contra-reforma80 do Estado, de compressões 

políticas e econômicas globais e dos déficits públicos, a partir da década de 1990, 

ressurgem no âmbito das políticas sociais do país a ideia da família enquanto 

unidade econômica e direito da criança (como visualizado nas discussões 

anteriores)81. É justamente no entorno desse contexto de centralização da família no 

âmbito das discussões públicas e da proteção social, que o Serviço Social retoma 

(com maior força por volta dos anos 2000) o debate em relação à família, 

principalmente no que se refere à articulação entre ela e as políticas sociais. 

 Para ilustrar esse fato, em pesquisa realizada sobre a produção do 

conhecimento nos Programas de Pós-Graduação em Serviço Social no Brasil82, 

durante o triênio 2001-2003, verificou-se que o Eixo temático mais trabalhado nos 

projetos de pesquisa foi Infância, juventude, família e sociedade. Quando se trata de 

família, nesse Eixo, as investigações seguem a linha das produções descritas 

anteriormente, estando voltadas para questões como: o lugar das famílias nas 

políticas sociais; as transformações familiares; famílias chefiadas por mulheres; 

convívio familiar, entre outras.  

                                                           
80

 Os caminhos tomados pelo Estado, os quais se opõem à garantia de direitos já conquistados e às 
reais necessidades e demandas da população, se caracterizam pelo fenômeno de Contra-reforma do 
Estado com base na análise de Behring (2003). Neste processo se expressa, segundo a autora, “[...] 
uma forte evocação do passado no pensamento neoliberal, bem como um aspecto realmente 
regressivo quando da implementação de seu receituário”. (BEHRING, 2003, p. 58). 
81

 Em 1994 foi proclamado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (P), o Ano 

Internacional da Família (AIF). 
82

  Sistematizada em: “CARVALHO, Denise B. B. de; SILVA, Maria Ozanira da Silva e. Serviço Social, 
pós-graduação e produção de conhecimento no Brasil. São Paulo: Cortez, 2005”. 
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Retornando a pesquisa de Borges (2008), citada anteriormente, somente dois 

livros estudados aproximaram-se do debate sobre a prática do assistente social com 

famílias. Um deles foi o livro “Serviço Social e Família: a legitimação de uma 

ideologia”, publicado em 1982 e escrito por Lídia M. Monteiro R. da Silva, que se 

baseou na análise da atuação de algumas assistentes sociais com famílias, 

tornando-se a obra um marco de discussão para a época, por ser um dos poucos da 

área a tratar sobre o tema. 

Neste livro, a partir da análise das entrevistas, Silva (1987) constatou que as 

assistentes sociais tinham pouca clareza quanto à definição de família, geralmente 

associando-a à imagem de sua própria família, além de se utilizarem de explicações 

pouco elaboradas sobre a instituição familiar, privilegiando “[...] a compreensão da 

família enquanto instituição natural [...] um grupo fechado, desvinculado da dinâmica 

social” (SILVA, 1987, p. 166). 

No que se refere às formas de intervenção com famílias a autora identificou 

que 

 
[...] a maioria das entrevistadas tem muitas ideias quanto a melhor forma de 
atuar com a problemática familiar, mas que na prática lançam mão de um 
limitado número de formas de ação, que podem ser consideradas como 
aquelas que permitem uma resposta imediata às situações apresentadas 
(SILVA, 1987, p. 146). 

 

 

 Assim, a partir da pesquisa realizada com alguns assistentes sociais na 

década de 1980, Silva (1987, p. 16) constatou a não existência de “[...] consenso e 

clareza quanto à melhor forma de explicar e atuar junto à família”. 

 Outro livro identificado por Borges (2008), que debate a questão do trabalho 

do assistente social com famílias, foi o livro “Família, Redes, Laços e Políticas 

Públicas” publicado em 2002 e fruto dos trabalhos realizados no seminário de 

mesmo título. A obra traz uma reflexão sobre os aspectos contemporâneos da 

família e suas mudanças, apresentando também relatos de experiências 

profissionais em programas direcionados às famílias, bem como algumas 

metodologias adotadas e ações desenvolvidas.  

 Assim, a obra reúne artigos de diversos autores que apresentam reflexões e 

experiências nas diversas formas de atenção às famílias, criando um espaço de 

diálogo sobre o tema. Na primeira parte do livro, os autores discutem as mudanças 

dos laços familiares considerando as dimensões de gênero e de geração. Na 
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segunda parte, são focalizadas as diversas metodologias do trabalho com famílias, 

considerando as experiências profissionais e pesquisas dos autores. E, por fim, na 

terceira parte da obra, é discutida a relação entre família e políticas públicas, em que 

os autores enfatizam a importância do estabelecimento de relações horizontais e 

democráticas entre as famílias usuárias e o Estado. 

 Entretanto, como mostra Mioto (2004c) pouco ainda tem se avançado nas 

reflexões em torno do trabalho do assistente social com famílias, o que pode estar 

associado à própria natureza de complexidade das ações profissionais. Na visão da 

autora, o caráter histórico que a família assume na profissão e o fato de todas as 

nossas intervenções estarem, de alguma forma, ligadas à instituição familiar, não 

garantiram um debate teórico mais expressivo da categoria sobre o trabalho com 

famílias, o que rebate, junto a outros aspectos, na própria característica 

conservadora que permeia, por vezes, as ações profissionais nos dias de hoje. 

 Desse modo, torna-se relevante o debate sobre família e trabalho com 

famílias na produção do conhecimento do Serviço Social, tanto pela atualidade da 

temática, quanto pela própria complexidade e questões que a envolve.  

 Visando ultrapassar formas de atuação tradicionais com famílias, que ainda 

persistem, tais discussões devem orientar-se numa perspectiva crítica de análise 

sobre as transformações familiares historicamente em curso, as diferentes 

configurações e concepções de família, as relações que as famílias estabelecem 

com a proteção social e, as formas de direcionamento do trabalho profissional, 

dando ênfase, como afirma Mioto (2004c), ao estudo aprofundado sobre a natureza, 

os conteúdos e os objetivos das ações profissionais com famílias. 

 

3.3 O debate acerca do trabalho com famílias no CBAS e ENPESS: discutindo 

as ações profissionais 

 

Realizar uma reflexão em torno do trabalho profissional coloca-se aqui como 

um grande desafio. Isto porque, apesar dos avanços na discussão teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa do Serviço Social nas últimas 

décadas, “[...] ainda não se conseguiu articular uma linguagem comum em relação 

ao ‘fazer profissional’ capaz de materializar amplamente o projeto profissional e sua 

direção ético-política.” (MIOTO; LIMA, 2009, p. 31).   
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Por isso, diante da diversidade de discursos acerca do “fazer profissional” e 

da própria complexidade do tema, as autoras supracitadas propõem a análise a 

partir de sua categoria básica: a ação profissional, que, segundo elas condensa 

todas as dimensões constitutivas do exercício profissional. Assim, as ações 

profissionais configuram-se como um conjunto de  

 

[...] procedimentos, atos, atividades pertinentes a uma determinada 
profissão e realizadas por sujeitos/profissionais de forma responsável, 
consciente. Portanto, contém tanto uma dimensão operativa quanto uma 
dimensão ética, e expressa no momento em que se realiza o processo de 
apropriação que os profissionais fazem dos fundamentos teórico-
metodológico e ético-políticos da profissão em determinado momento 
histórico. São as ações profissionais que colocam em movimento, no âmbito 
da realidade social, determinados projetos de profissão. Estes, por sua vez, 
implicam diferentes concepções de homem, de sociedade e de relações 
sociais. (MIOTO; LIMA, 2009, p. 36). 

 

           

 No geral, as ações profissionais se constroem como processo e se estruturam 

no conhecimento da realidade e dos usuários para os quais serão destinadas; na 

definição de objetivos, abordagens, instrumentos e recursos, alicerçando-se também 

nos processos de planejamento, documentação e investigação (MIOTO; 

NOGUEIRA, 2007).  

 Assim, tomando por base a ação profissional, esses e outros elementos são 

alvos da análise aqui proposta em torno dos caminhos percorridos pelo trabalho do 

assistente social com famílias no debate do CBAS e ENPESS. Inicialmente, 

discutimos as características do debate em torno do tema nos dois eventos e, em 

seguida o papel do planejamento e do conhecimento da realidade das famílias para 

a construção das ações profissionais e os limites e desafios apontados pelos autores 

no trabalho profissional. Como um dos objetivos específicos desta pesquisa é 

realizar uma análise comparativa em torno do debate dos dois eventos, procuramos 

desencadear a discussão separadamente para fins didáticos de melhor 

compreensão e organização do trabalho. 

 Ao longo da pesquisa, identificamos no âmbito dos artigos publicados no 

CBAS e ENPESS algumas diferenciações no debate, que serão particularizadas a 

seguir. Mas, é importante destacar que apesar das produções dos dois eventos 

possuírem características distintas, trazem importantes contribuições para fomentar 
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o debate acerca do trabalho com famílias, sendo destacados aspectos relevantes 

para reflexão contemporânea da categoria sobe o tema.  

  

3.3.1 As particularidades do debate no ENPESS sobre o trabalho com famílias  

 

Ao analisarmos as discussões expressas pelos autores nos onze artigos do 

ENPESS selecionados, observamos alguns elementos que nos chamam atenção e, 

que de certo modo, particularizam o debate realizado neste evento em torno do 

tema.  

Primeiro, é importante mencionar que se destaca a atuação dos autores no 

mundo acadêmico, seja como docentes/discentes dos cursos de graduação das 

universidades e faculdades de Serviço Social, seja como estudantes de pós-

graduação na área, de modo que os artigos se constituem enquanto instrumento de 

socialização das discussões realizadas por tais pesquisadores no processo de 

formação profissional e no bojo de suas pesquisas.  

Depois, observamos que 55% dos artigos do ENPESS se originam de 

pesquisas realizadas com assistentes sociais que trabalham com famílias, de modo 

que a atuação dos profissionais pesquisados, se constitui enquanto objeto de estudo 

dos autores, que realizam ao longo do artigo uma reflexão teórico-metodológica 

acerca do trabalho destes profissionais com os grupos familiares atendidos. Em 

relação a isso, identificamos que as reflexões dos autores sobre o cotidiano de 

trabalho, geralmente, são realizadas apenas ao final do artigo, de modo que as 

discussões de cunho teórico-metodológico acerca da família e dos programas, 

políticas e espaços socio-ocupacionais a que os sujeitos pesquisados estão ligados, 

ganha um maior espaço no interior dos artigos.  

Além disso, verificamos em relação à natureza das produções, que 46% delas 

se constituem em discussão teórica, 18% em relatos de pesquisa e 18% em projetos 

de pesquisa, o que aponta para o próprio caráter do evento, que tem como público 

alvo pesquisadores da área, sejam eles da academia ou não.  

Já no que tange os aportes teóricos utilizados pelos autores na orientação do 

debate específico sobre famílias, observamos para além dos referenciais do Serviço 

Social a presença de aportes da Sociologia (BRUSCHINI, 2000), Psicologia 

(SZYMANSKI, 2002) e Antropologia (SARTI, 2003). No caso do Serviço Social, a 
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autora mais citada foi Regina Célia Tamaso Mioto83, que vem se configurando como 

uma das principais estudiosas contemporâneas do Serviço Social na área de família, 

sendo responsável pela publicação de diversos artigos em livros e periódicos da 

categoria profissional. A autora se destaca principalmente na discussão acerca do 

trabalho do assistente social com famílias, propondo alterações nas metodologias de 

intervenção profissional e indicando novos parâmetros para sua construção.  

Através da conhecida obra “A família contemporânea em debate84”, a autora 

Maria do Carmo Brant de Carvalho também foi citada com frequência nos artigos, 

por se debruçar nas discussões sobre o assunto, especialmente sobre os temas 

família, assistência social, políticas públicas e educação.  

De uma maneira geral, as referências teóricas85 apresentadas nos artigos 

revelam a clara opção por autores que rompem com o tradicionalismo, valorizando a 

noção de cidadania e direitos sociais como um caminho para a transformação social 

e analisando as políticas sociais e a conjuntura socioeconômica numa perspectiva 

de totalidade. Expressam uma visão crítica da realidade e, articulam as demandas 

colocadas no trabalho profissional (inclusive as necessidades das famílias usuárias) 

às questões estruturais e conjunturais da sociedade capitalista.  

Ao discutir o trabalho com famílias no campo das políticas sociais, Mioto 

(2010) aponta a necessidade dos assistentes sociais seguirem este direcionamento 

crítico na interpretação das demandas e na direcionalidade das ações profissionais 

com famílias.   

Nessa perspectiva, aproximadamente 80% dos autores dos artigos publicados 

no ENPESS, demonstram interpretar as demandas apresentadas pelas famílias de 

modo crítico, isto é, entendem que as necessidades colocadas pelas famílias 

usuárias no cotidiano dos serviços são decorrentes da desigualdade social própria 

da organização capitalista. Nesse sentido, evidenciam uma preocupação em seu 

trabalho, no sentido de analisar com atenção a estrutura de proteção que as famílias 

usuárias precisam para fazer frente às suas necessidades cotidianas, entendendo 

que tais necessidades não são “problemas individuais” das famílias e, sim, fruto dos 

antagonismos e desigualdades do capitalismo. Nos trechos a seguir, podemos 

                                                           
83

  Aproximadamente 45% dos autores a citaram. 
84

 CARVALHO, Maria Carmo Brant (org). A Família contemporânea em Debate. 7 ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2006. 
85

 Além do materialismo histórico-dialético, observamos que dois artigos em particular fazem menção 
às vertentes teóricas da Pedagogia da Libertação de Paulo Freire e do Paradigma da Correlação de 
Forças e do Empowerment baseadas em Vicente de Paula Faleiros. 
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identificar as afirmações presentes nas publicações analisadas em relação a esse 

modo de interpretação das demandas. 

 

A falta de um olhar crítico mediante a centralidade que as famílias vêm 
ocupando nas políticas faz com que os profissionais atribuam às 
famílias responsabilidades as quais elas não conseguem cumprir e 
para as quais cabe ao Estado oferecer subsídios. Essa situação é 
percebida quando se ouve que as famílias devem corresponder às 
condicionalidades impostas a elas mediante os programas sociais, porém, 
muitas vezes as famílias não conseguem responder tais funções e/ou 
papéis [...]. (SILVÉRIO, 2012 – XIII ENPESS, grifos nossos).  

Com base nessa discussão torna-se imperativo assinalar que, antes de 
atribuir à família a responsabilidade para com seus membros, é 
preciso apreender as novas manifestações da questão social, em 
especial no mundo do trabalho, que tem afetado, nos últimos anos, a 
organização e a dinâmica familiar. A diversidade e também a 
precarização nas condições de trabalho que provocam o desemprego e a 
perda de muitos dos direitos sociais conquistados pelos trabalhadores, 
situação que afeta, diretamente, as famílias. (ABRÃO, 2012 – XIII ENPESS, 
grifos nossos).  

[...] nas entrelinhas dessas legislações há uma tendência em apontar a 
família como responsável por seus dependentes, incluindo os idosos. 
Assim, é chamada a assumir esses e novos encargos independentemente 
da existência de laços afetivos e de condições para cumpri-los. Nesses 
casos, também teóricos como Rizzini; et al (2006, p.21) defendem “há que 
se criar outras formas de suporte básico à família para apoiá-la no cuidado 
dos filhos”, destaca ainda que entre os fatores que dificultam a 
permanência da criança com a família estão: a insuficiência ou 
inexistência das políticas públicas, a falta de suporte à família no 
cuidado junto aos filhos, as dificuldades de gerar renda e inserção no 
mercado de trabalho, a insuficiência de creches e escolas públicas de 
qualidade, em horário integral, dentre outros. (TEIXEIRA, 2012 – XIII 
ENPESS, grifos nossos) 

 

Assim, ao interpretarem que as soluções para as necessidades das famílias 

extrapolam a responsabilidade do grupo familiar - por serem fruto de determinações 

socioeconômicas mais gerais -, os autores defendem no debate, de modo 

recorrente, o encargo do Estado no apoio e proteção às famílias, entendendo que 

esta proteção deve ser assegurada através do usufruto de bens e serviços públicos 

universais e de qualidade. Diante disso, os autores criticam a tendência neoliberal 

de minimização do Estado em relação as políticas de proteção social e de 

maximização das responsabilidades das famílias, como pode ser ilustrado no trecho 

abaixo, em que a autora do artigo demonstra certa indignação em relação a essa 

postura estatal:    
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A novidade na conformação atual dos sistemas de proteção social é a 
legitimação e legalização da responsabilidade familiar, ou seja, o que já 
ocorria na esfera informal movida pelos laços afetivos, de solidariedade e 
cooperação viram obrigações formais, passível de ser reclamada 
judicialmente, e as famílias de ser punidas. Mas, quem pune o poder 
público por não garantir condições dignas e às vezes mínimas de vida 
capazes de evitar as rupturas familiares, as violações de direitos, as 
violências? Sem dúvida, é importantíssima a centralidade da família nas 
políticas sociais, mas na direção da inclusão social e não de reforço de 
papéis clássicos, historicamente e culturalmente, divididos por gêneros; da 
oferta de uma rede intersetorial de serviços para atender suas necessidades 
e demandas que de fato possa garantir a vida familiar e evitar as rupturas e 
violações de direitos. (TEIXEIRA, 2012 – XIII ENPESS, grifos nossos). 

 
 Norteados por essa compreensão, cerca de 80% dos autores apontam a 

direcionalidade das ações profissionais com famílias numa perspectiva de 

compromisso com a transformação social, que no contexto sócio-histórico atual se 

traduz em conquista de direitos.  Assim, os autores defendem que a atuação do 

assistente social com famílias deve seguir os princípios e a direção social do projeto 

ético-político da profissão, de modo a refletir criticamente sobre a realidade 

vivenciada pelas famílias usuárias e contribuir, a partir do exercício profissional, com 

a luta e defesa dos direitos humanos e sociais. Essa direção pode ser visualizada a 

partir dos trechos abaixo:  

 

[...] é necessário que o profissional detenha um profundo comprometimento 
com o projeto ético político da profissão e que busque estar pautado pela 
opção da defesa intransigente dos direitos humanos vinculado a um 
projeto societário transformador em favor das classes menos 
favorecidas. Do contrário, corre-se o risco de uma ação profissional 
distanciada das demandas do público alvo. (REIS et al, 2010 – XII 
ENPESS, grifos nossos). 
 
Apesar dessas limitações, o trabalho socioeducativo e de educação em 
saúde com e para as famílias tem potencialidades. Desde que ultrapasse a 
indução de reflexões e fechamento da família nela mesma, nos seus muros 
internos, ou no uso do grupo como troca de experiências e ajuda-mútua, 
para se transformar em instrumento de construção de um novo 
conhecimento, partilhado e crítico, que os leva a sair do imediatismo 
de suas necessidades, para entendê-las enquanto coletivas, enquanto 
necessidades sociais de classe, que devem ser atendidas pelo poder 
público, como condição fundamental para a garantia de direitos e de 
qualidade de vida. (TEIXEIRA, 2012 – XIII ENPESS, grifos nossos). 
 

 
 No entanto, de acordo com Mioto (2010), o direcionamento das ações 

profissionais numa perspectiva crítica implica a necessária articulação das ações em 

diferentes níveis, quais sejam: avaliação e proposição de políticas sociais; 

organização e articulação de serviços e atendimento a situações singulares. Essa 
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articulação, segundo a autora, permite que os profissionais ultrapassem a atuação 

com famílias enquanto sujeitos singulares. Isso não significa desconsiderar as 

particularidades e singularidades de cada família atendida, mas perceber os 

condicionantes conjunturais e estruturais que as conformam coletivamente. 

  Dessa forma, identificamos no âmbito dos artigos analisados que para além 

do atendimento direto às situações singulares das famílias (nível de intervenção 

historicamente presente na profissão), os autores apontam também a necessidade 

das ações profissionais se direcionarem nos demais níveis.  

 No nível de avaliação e proposição das políticas públicas – que consiste em 

construir no exercício profissional mecanismos de estudo e informações sobre as 

famílias – verificamos que considerável parcela dos autores aponta no interior do 

debate a preocupação em relação ao conhecimento da realidade das famílias 

usuárias, ao ponto em que identificamos nos artigos menções à escuta qualificada e 

à pesquisa sobre o perfil das famílias atendidas. Através dos trechos abaixo 

podemos visualizar essa preocupação dos autores:  

 

A pesquisa ora realizada com as famílias serviu de subsídio para o 
conhecimento de suas necessidades, bem como para apresentar 
propostas à instituição para o desenvolvimento de trabalhos junto às 
mesmas [...]. (DINARDI; AMICUCCI, 2008 – XI ENPESS, grifos nossos).  
 
[...] identificar as vulnerabilidades, os problemas e as potencialidades 
do território em que estão inseridas, como forma de dar um diagnóstico 
social, fazer um mapeamento da rede de serviços sociais e fornecer uma 
interpretação das dinâmicas sociais presentes; [...]. (SOUSA et al, 2010 – 
XII ENPESS, grifos nossos). 

 
 

No que se refere ao nível de organização e articulação dos serviços – o qual 

consiste em criar espaços de gestão democrática e participação das famílias no 

trabalho, de forma a facilitar o seu acesso aos serviços – verificamos também alguns 

apontamentos dos autores, conforme vemos no trecho a seguir:  

 
A diversidade e a complexidade das vulnerabilidades vivenciadas pelas 
famílias hoje, exigem uma metodologia de trabalho social que seja 
participativa, onde concordando com Teixeira (2010, p. 220), os objetivos, 
as metas e os instrumentos sejam flexíveis e utilizados para que as famílias 
percebam os problemas como comuns. Assim sendo, empreende-se que o 
plano de trabalho elaborado com a família representa um compromisso, 
visando [...] somar esforços para efetivar as metas definidas 
conjuntamente [...]. (COSTA, 2012 – XIII ENPESS, grifos nossos). 
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 Porém, apesar do considerável número de autores que defendem essa 

perspectiva de integralidade das ações profissionais, observamos que pequena 

parcela dos artigos – dois em específico86 - remetem a um posicionamento mais 

tradicional em relação à atuação com famílias, mencionando nas discussões a 

reafirmação dos papéis familiares e conservando expectativas em relação às 

funções das famílias. O trecho abaixo ilustra essa compreensão:  

 

[...] por meio do trabalho do assistente social, entende-se possível favorecer 
uma reflexão com famílias sobre o sentimento de amparo, de proteção, de 
pertencimento, de autoconfiança e autonomia no indivíduo, com 
probabilidade de estendê-lo nos mais variados espaços onde se encontre. 
[...] Desta forma, tem-se o entendimento que é possível propiciar às famílias 
a compreensão e a vivência de seu papel [...]. (SANTANNA; BELLINI, 
2010 – XII ENPESS, grifos nossos). 

  

Nessa mesma lógica, observamos nas discussões de outro artigo publicado 

nos anais do XII ENPESS o enfoque das ações profissionais nas questões internas 

às famílias. Ao descrever o trabalho socioeducativo realizado com grupos de 

famílias atendidas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)87, os 

autores Loureiro et al (2010) demonstram seguir as orientações estabelecidas no 

guia técnico para o trabalho no CRAS (2006), o qual sugere como procedimentos88 a 

serem executados nos núcleos socioeducativos com famílias: 

 

 Criar situações em que as famílias possam expressar coletivamente suas 
dúvidas e conflitos, construindo soluções para os problemas cotidianos 
relacionados ao cuidado de suas crianças, adolescentes, jovens, 
adultos, idosos e pessoas com deficiência. 

 Refletir com a família sobre as mudanças em sua dinâmica e redistribuição 
de papéis a partir do desenvolvimento de seus filhos. Desenvolver 
habilidades de cuidado, orientação e acompanhamento das crianças. 
Debater aspectos relacionados ao desenvolvimento infantil, às 
necessidades de estimulação nessa fase da vida, à importância de propiciar 
espaços e oportunidades voltadas e orientadas pelas necessidades infantis 
e desafiadoras [...]  

 Discutir as estratégias para o desenvolvimento das competências da pessoa 
com deficiência, destacando o papel fundamental das famílias e da 

                                                           
86

  Nos dois artigos, não foi demonstrada a atuação profissional com famílias em todos os níveis, 
mas, apenas no nível do atendimento direto às famílias. 
87

 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é “a unidade pública estatal responsável 
pela oferta de serviços continuados de proteção social básica de assistência social às famílias, 
grupos e indivíduos em situação de vulnerabilidade social; [...] a “porta de entrada” dos usuários à 
rede de proteção social básica do SUAS” (BRASIL, 2006, p. 11). O Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) é o sistema nacional público responsável pela gestão e organização dos serviços 
socioassistenciais no país.  
88

 O documento sugere também outros procedimentos. Mas, diante do nosso debate apenas alguns 
foram citados. Para maior conhecimento sobre as propostas do documento ver: BRASIL, 2006.  
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comunidade no processo de reabilitação e de inclusão social das 
pessoas com deficiência. (BRASIL, 2006, p. 40, grifos nossos). 

 

A partir dos trechos citados acima e, contidos no guia de normas técnicas 

para o trabalho no CRAS, observamos o reforço das funções familiares nos 

processos educativos desenvolvidos nos grupos. O que nos faz inferir que a atuação 

nestes grupos, a partir de tais orientações, pode reproduzir práticas herdeiras da 

educação disciplinadora e moralizadora das famílias, muito presente no trabalho 

desenvolvido pelos primeiros assistentes sociais – conforme já discutido em item 

anterior. 

 Assim, ao abordar o trabalho desenvolvido no CRAS de São José – espaço 

socio-ocupacional dos autores – Loureiro et al (2010), demonstra que as ações 

socioeducativas89 com famílias devem remeter a reflexões internas em que as 

famílias no interior dos grupos possam buscar respostas para resolução de seus 

“próprios” problemas mediante recursos internos, o que aponta para a 

responsabilização individual das famílias quanto ao desempenho de suas funções 

protetivas, desconsiderando as tarefas dos serviços e políticas que devem 

efetivamente promover a proteção social.  

Nessa direção, Loureiro et al (2010) menciona ao longo do artigo que diante 

do elevado número de usuários dos serviços do CRAS desempregados e/ou 

inseridos no mercado informal de trabalho, sentiu-se a necessidade da equipe 

implementar “[...] projetos e grupos reflexivos que possibilitassem a inclusão 

produtiva e social dessas famílias visando sua autonomia e emancipação”. Assim, 

norteados por uma visão subjetivista e liberal de autonomia, os autores apontam que 

mediante processos reflexivos desenvolvidos pelos profissionais junto às famílias, 

estas podem se libertar da dependência dos benefícios e alcançar autonomia - 

através da inclusão produtiva - como se o desemprego, por exemplo, fosse fruto da 

falta de vontade ou incapacidade das famílias.  

Para melhor explicitarmos essa discussão, citamos as importantes reflexões 

de Teixeira (2010, p. 13), a qual aponta que essa noção liberal de autonomia como 

capacidade de cada indivíduo prover sua vida, pode induzir as pessoas a buscarem 

saídas para os seus problemas em si próprias, isto é, em suas capacidades e 

potencialidades e “[...] não na luta pelo benefício como um direito, inclusive, 

                                                           
89

  Segundo Mioto (2004c) as ações socioeducativas se referem àquelas que, através da informação, 
da reflexão, ou mesmo, da relação, visam provocar mudanças (valores, modos de vida). 
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universal, como dever do Estado de prover certo padrão digno de vida a todo 

cidadão, cujas condições são reflexos das desigualdades e que afetam as relações 

familiares.” Assim, Teixeira (2010) aponta que os objetivos do trabalho 

socioeducativo com famílias devem se orientar não pelo fortalecimento das 

capacidades individuais de seus membros, mas sim, pelo fortalecimento do 

processo organizativo e coletivo dos usuários na esfera pública, lutando pela 

garantia de seus direitos.  

Seguindo essa lógica apontada por Teixeira (2010), alguns autores dos 

artigos publicados no evento demonstraram atenção a essa questão, ao afirmarem 

que no âmbito da atuação profissional, o assistente social deve contribuir com a 

inserção das famílias nos espaços públicos de luta e decisão, através de propostas 

de trabalho participativas e comprometidas com a lógica do direito. Tal afirmação 

dos autores pode ser ilustrada através de alguns trechos:  

 

O trabalho social com famílias deve abrir espaço para qualificar os 
sujeitos e incluí-los no campo político, constituindo-se no ponto de 
partida para trabalhar as questões que os usuários vivem, de modo que 
estes se percebam como sujeitos no contexto de contradição que 
vivenciam, além de possibilitar que a mediação de um processo de 
formação e informação dos direitos conquistados no campo legal. (COSTA, 
2012 – XIII ENPESS, grifos nossos). 
 
[...] fortalecer o trabalho socioeducativo com família via encaminhamentos, 
engajamento nas organizações sociais, nos movimentos populares e 
sociais, visando ampliar a cidadania; manter a perspectiva crítica da 
família, evitando o pensamento de família generalista com funções 
imanentes. (SOUSA et al, 2010 – XII ENPESS, grifos nossos). 

 

 

 Diante disso, os autores demonstram orientar o trabalho profissional numa 

perspectiva participativa e democrática, situando as situações apresentadas pelas 

famílias em seu contexto social mais amplo, ultrapassando a análise das 

singularidades das famílias e evidenciando que mudanças só são possíveis com 

ações coletivas, na esfera pública, através da inserção dos sujeitos em movimentos 

sociais, instâncias de controle social, entre outros espaços.   

 Um outro aspecto importante verificado no âmbito das publicações analisadas 

no ENPESS foi a prevalência de reflexões sobre a atuação profissional com famílias 

nos serviços, programas e projetos da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS). Aproximadamente, 55% dos artigos se debruçaram sobre reflexões acerca 
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das particularidades, desafios e limites do trabalho com famílias na PNAS90. Grande 

parcela destes artigos tomam como alvo do debate o contexto de trabalho de outros 

assistentes sociais que desempenham suas funções na PNAS. Assim, os autores 

trazem importantes reflexões sobre o trabalho com famílias.  

 Podemos primeiramente destacar as análises críticas que estas publicações 

trazem a respeito do lugar ocupado pelas famílias na política de assistência social, 

pois apesar dos avanços recentes que a conformou enquanto direito de cidadania, 

ainda persiste em suas proposições uma perspectiva familista. Diante disso, Costa 

(2012) afirma que 

 

O modelo de proteção social às famílias reforçado pelo Estado, através da 
Política de Assistência Social é nitidamente familista na qual a unidade 
familiar emerge como principal responsável pelo bem estar social 
(CAMPOS e MIOTO, 2003). Nesse processo, o Estado investe em uma 
Política Familiar conservadora, efetivada através do acesso a benefícios e 
serviços que, no seu conjunto toma a família na sua concepção, mas que 
reforçam os tradicionais e específicos papéis familiares de cada 
membro, desconsiderando muitas vezes, a dinâmica das mudanças 
vivenciadas por estas famílias e a sua capacidade de promover este bem 
estar em face às demandas. (COSTA, 2012 – XIII ENPESS, grifos nossos). 

 

 Assim, observamos na realidade contemporânea que apesar das famílias 

assumirem uma posição de centralidade no desenvolvimento das ações 

relacionadas a PNAS, através da defesa da matricialidade sociofamiliar, 

contraditoriamente, prevalece na política o reforço das responsabilidades familiares 

e, a consequente sobrecarga das famílias trabalhadoras em seu cotidiano, diante 

dos parcos recursos que dispõem para prover a proteção de seus membros. 

(MIOTO, 2013; CAMPOS,  TEIXEIRA, 2010). Realizando uma reflexão em torno da 

matricialidade sociofamiliar defendida no âmbito da PNAS, alguns autores dos 

artigos analisados mencionam que 

 

Na política de Assistência Social, a matricialidade sociofamiliar constitui um 
dos princípios fundantes, em especial, na proteção social básica que visa 
fortalecer vínculos familiares e comunitários. Mas, seu desenho padece de 
contradições, de um lado, toma a família como central para concepção e 
implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos, que reforça 

                                                           
90 O trabalho com famílias na área de assistência social ganhou grande destaque nos últimos anos e, 

especialmente com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social em 2004, uma vez que 
essa política tem por objetivos, dentre outros, a centralidade na família e a garantia da convivência 
familiar e comunitária. 
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sua dimensão como sujeito de direitos à proteção social e que suas 
demandas são matrizes para organização e oferta de serviços pela rede de 
proteção social. Por outro lado, reconhece e visa potencializar os papéis 
familiares na prevenção [...]. (TEIXEIRA, 2012 – XIII ENPESS, grifos 
nossos). 

 
Do exposto, destaca-se que apesar da matricialidade sociofamiliar 
apresentar-se como eixo de organização política de assistência social, 
não responde às ambiguidades que as demandas sociais expressam, 
visto que os serviços, os benefícios, os programas e os projetos 
socioassistenciais, no âmbito do SUAS (2005), são desenvolvidos por meio 
da atuação da rede socioassistencial em territórios de alta vulnerabilidade 
social e somente a potencialização da família como unidade de 
referência, a partir de um recorte que privilegia o critério de renda sobre os 
pobres e extremamente pobres, não é suficiente para o atendimento das 
demandas que a família apresenta. (COSTA, 2012 – XIII ENPESS, grifos 
nossos). 
 
 

         Seguindo esse direcionamento crítico em suas análises, os autores que se 

debruçam sobre as particularidades da atuação profissional com famílias na política 

de assistência, destacam de modo recorrente o cuidado que o assistente social deve 

ter ao atuar em programas de transferência de renda que utilizam a questão das 

condicionalidades para que as famílias continuem sendo beneficiadas. Dessa forma, 

os autores criticam a maneira como os assistentes sociais pesquisados 

desenvolvem ações socioeducativas com grupos de familiares. Essas críticas podem 

ser ilustradas por meio dos trechos abaixo:   

 

Foi possível observar que o trabalho com esses grupos de famílias em 
descumprimento de condicionalidades do PBF aborda temáticas voltadas, 
sobretudo, para a necessidade de cumprimento das condicionalidades 
de saúde e educação como requisito necessário ao recebimento do 
benefício, orientação sobre direitos, convívio, relações sociofamiliares, 
cuidados e a proteção da família a seus membros. Por sua vez, as falas 
dos usuários evidenciam o caráter de regulação e controle que 
permeia esse processo de intervenção socioassistencial [...]. (COSTA, 
2012 – XIII ENPESS grifos nossos). 
 
Segundo os depoimentos dos profissionais entrevistados as ações de cunho 
socioeducativo são predominantes. Observamos, todavia, que essas ações 
estão embasadas, sobretudo, no cumprimento das condicionalidades 
dos programas sociais em que as famílias estão inseridas e não numa 
perspectiva crítica que vise mudanças em seu processo de 
consciência e em suas condições de vida. (SILVÉRIO, 2012 – XIII 
ENPESS, grifos nossos). 
 
Ao defenderem a manutenção, por parte das famílias, das crianças na 
escola para garantir o direito básico à renda, as assistentes sociais 
revelaram uma visão pouco crítica da realidade social, considerando 
que não se discutiu as condições em que as escolas atendem às 
crianças e nem avaliado o rendimento escolar. (ABRÃO, 2012 – XIII 
ENPESS, grifos nossos). 
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 Assim, podemos inferir que os profissionais estudados pelos autores dos 

artigos mencionados acima, geralmente direcionam o trabalho com famílias, 

procurando se referenciar mais detidamente nas orientações da PNAS - como é o 

caso do monitoramento das condicionalidades - do que nos pressupostos de 

reflexão e atuação construídos pela própria profissão. Isso se torna preocupante, 

pois pode reforçar a cultura de entendimento dos assistentes sociais, enquanto 

“meros executores” das políticas e também enquanto instrumento do Estado para o 

controle das famílias.   

 Junto a isso, os autores que se debruçaram sobre as peculiaridades da 

atuação profissional no âmbito da política de assistência, demonstraram também 

que o principal membro da família que participa diretamente das atividades 

realizadas pelos assistentes sociais são as mulheres, inclusive, ao analisar o perfil 

das famílias usuárias percebem que as famílias monoparentais chefiadas por 

mulheres prevalecem diante das demais configurações, até em relação a propalada 

família nuclear. 

  Analisando a centralidade atribuída ao sujeito feminino na política de 

assistência social, Duque-Arrazola (2010) menciona que em função de suas 

competências de gênero - as quais determinam às mulheres a tarefa de reprodução 

social do grupo doméstico-familiar - o sujeito feminino é diretamente associado à 

família no âmbito das políticas.  

 

Embora no discurso estatal o sujeito ativo de tais políticas seja a família, na 
realidade, este sujeito é a mulher, especificamente a mulher-mãe-esposa-
dona-de-casa e/ou a trabalhadora desempregada, cujas identificações de 
gênero estão intimamente relacionadas com a reprodução e lugar prático e 
simbólico, tanto nos espaços privados, quanto nos públicos da produção e 
do emprego remunerado. Daí porque a figura feminina, a mulher/mãe/dona-
de-casa fica diluída na expressão “família”, que assim a silencia. São 
mulheres que passam a ser de fato, as co-responsáveis dos programas de 
enfrentamento da pobreza [...]. (DUQUE-ARRAZOLA, 2010, p. 243). 

  

 Diante dessa responsabilização das mulheres, observamos que as próprias 

condicionalidades dos programas de transferência de renda geralmente não são 

remetidas aos homens e, sim, às mulheres, pois são essas que “corriqueiramente” 

levam as crianças ao posto de saúde para vacinar, cuidam da casa, supervisionam 

as tarefas da escola, entre outras atividades. Essa questão remete a importância do 

profissional de Serviço Social atentar nas ações profissionais para as desigualdades 
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de gênero que se fazem presentes no interior das famílias e, que são reproduzidas 

socialmente, inclusive, no âmbito das políticas e espaços sócio-ocupacionais onde 

atuamos. Devemos, portanto, refletir se estamos no cotidiano profissional 

promovendo ações que reproduzem tais desigualdades e sobrecarregam as famílias 

e, em especial, as mulheres.  

 De um modo geral, verificamos importantes contribuições das publicações do 

ENPESS. Elas expressam um rico debate em torno do tema e contribuem de modo 

crítico para as reflexões acerca do trabalho do assistente social com famílias. 

Apesar dos autores não se deterem ao detalhamento de propostas de atuação 

profissional, nem descreverem com tanto afinco os procedimentos, formas de 

abordagem, instrumentos e atividades que podem ser desenvolvidas no trabalho 

com famílias em particular, observamos a construção de reflexões teórico-críticas 

fundamentais para o entendimento dos desafios que giram em torno do trabalho do 

assistente social com famílias na contemporaneidade.  

 Ao analisarem criticamente as formas de atuação com famílias, partindo da 

realidade dos profissionais pesquisados, os autores constroem ao longo dos artigos 

importantes reflexões sobre os limites e desafios que perpassam o trabalho com 

famílias, contribuindo, assim, com o debate teórico-metodológico da categoria em 

torno do tema.  

 

3.3.2 As particularidades do debate no CBAS sobre o trabalho com famílias  

 

 A princípio, é importante destacar que no âmbito dos artigos publicados no 

CBAS verificamos algumas peculiaridades. Primeiro, identificamos que considerável 

parcela das publicações foram construídas a partir de experiências profissionais de 

trabalho dos próprios autores, de modo que cerca de 74% dos artigos se configuram 

enquanto relatos de experiência. Assim, ao longo da análise, observamos que é 

recorrente nos textos do CBAS um maior destaque ao relato das experiências 

profissionais com famílias, havendo considerável descrição das propostas de 

trabalho e ações desenvolvidas pelos autores; ao contrário dos artigos do ENPESS 

que demonstram, de modo recorrente, se deter com maior profundidade à reflexão 

teórico-metodológica sobre a atuação profissional com famílias, privilegiando menos 

o detalhamento das ações profissionais. 
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 Nessa perspectiva, o debate de grande parte dos artigos do CBAS se debruça 

sobre a descrição dos objetivos, instrumentos, técnicas e resultados das ações 

profissionais com famílias no cotidiano de trabalho dos próprios autores. 

Observamos, inclusive, que algumas publicações se limitam ao relato e à descrição 

da experiência em si, com pouca ou nenhuma reflexão teórico-metodológica.  

Mas, em relação às referências teóricas utilizadas pelos autores para nortear 

a discussão sobre o tema, identificamos a presença de aportes da Sociologia 

(BRUSCHINI, 2000; SARACENO, 1997), Psicologia (SZYMANSKI, 2002) e 

Antropologia (SARTI, 2003). No entanto, as publicações na área do Serviço Social 

foram as mais citadas, em que se destacam as obras de CARVALHO (2006) e 

MIOTO (1997; 2004; 2008; 2010)91.   

Apesar da prevalência de referências teóricas ligadas ao Serviço Social, 

chama atenção entre os artigos a utilização - por parte de dois autores - de 

referenciais ligados à Psicanálise e à Psicomotricidade, o que indica um 

distanciamento dos referenciais teórico-metodológicos construídos pela profissão 

nas últimas décadas. Além disso, no interior do debate de tais artigos92 observamos 

certas proposições de direcionamento da atuação profissional com famílias de 

acordo com procedimentos terapêuticos que não estão referenciados na formação 

profissional e muito menos nas legislações referentes ao ensino e ao exercício da 

profissão, tais como as Diretrizes Curriculares e a Lei de Regulamentação da 

Profissão. Nessa direção, os autores defendem uma intervenção profissional 

centrada na dinâmica interna das chamadas “famílias em crise”, pouco privilegiando 

a inter-relação com o contexto social, o que contradiz o arcabouço teórico-

metodológico e os princípios defendidos no projeto ético-político da profissão.  

Isso é claramente perceptível no debate destes dois artigos quando 

atentamos para o público alvo das ações e para os objetivos profissionais 

destacados pelos autores ao tratar da atuação com famílias. Especificamente no 

texto que trata da Psicomotricidade Relacional Familiar (PRF)93 - como uma 

                                                           
91

 A semelhança do ENPESS, identificamos também publicações que fazem menção às vertentes 
teóricas da Pedagogia da Libertação de Paulo Freire e do Paradigma da Correlação de Forças e do 
Empowerment baseadas em Vicente de Paula Faleiros. 
92

 É importante elucidar também que em uma destas publicações são utilizados de forma conjunta 
autores de diferentes perspectivas, revelando certo ecletismo teórico-metodológico.  
93

 “A Psicomotricidade Relacional vem desenvolvendo seus estudos buscando seu alicerce nos 
princípios científicos de Psicologia mais humana. Originalmente está constituída por conhecimentos 
psicológicos, fisiológicos e relacionais. Caracteriza-se por priorizar o trabalho em grupos terapêuticos 
enfatizando nas múltiplas relações a comunicação humana através do ato motor, fazendo relevância 



117 

 

proposta de intervenção junto às famílias dos Alunos com Necessidades Especiais - 

a inserção do assistente social neste trabalho junto a um educador físico tem o 

objetivo de “mobilizar as energias necessárias à mudança, mediada pela reflexão 

coletiva à luz do referencial histórico da família” (PEREIRA, RODRIGUES, 2007 – XII 

CBAS). Assim, através da atuação do assistente social e do educador físico, em 

atividades lúdicas, motoras/corporais e de relaxamento, os autores propõem auxiliar 

as famílias a mudarem seus comportamentos e repensarem suas vidas, a partir da 

reflexão coletiva que a Psicomotricidade possibilita.  

Dessa forma, podemos inferir que o debate sobre a atuação com famílias no 

artigo é norteado por certa “psicologização” das questões familiares, uma vez que o 

objetivo do Serviço Social recai sobre mudanças no próprio sistema familiar, como 

se as expressões da questão social que incidem na realidade das famílias fossem 

fruto dos “maus comportamentos” ou da “incapacidade” de seus membros em lidar 

com suas questões, “desviando o enfoque da transformação social para a 

transformação individual como meio de solução de problemas.” (BISNETO, 2011).  

Seguindo também essa lógica psicologizante, Matos (2010) em artigo 

publicado nos anais do XIII CBAS, constrói um debate em torno da atuação 

profissional com famílias tendo por base a teoria sistêmica. No decorrer do artigo, ao 

relatar a atuação com os familiares de crianças e adolescentes vítimas de violência 

intrafamiliar, a autora aponta como objetivos do Serviço Social no atendimento: 

“promover a esperança e a confiança para que possam melhorar sua situação e 

superar seus problemas” e “[...] reestabelecer o equilíbrio das relações familiares, 

com a reorganização das fronteiras entre os vários subsistemas, tornando-as mais 

adequadas.” (MATOS, 2010 – XIII CBAS). 

Diante disso, a autora demonstra interpretar as necessidades das famílias 

usuárias como “problemas de família”, os quais podem ser solucionados por elas 

próprias, a partir do diálogo e de um atendimento que possa fortalecer a capacidade 

de cuidado destas famílias. Junto a isso, ao relatar uma atuação ligada apenas ao 

atendimento direto – retirando de cena os demais níveis de atendimento possíveis -  

Matos (2010) parece defender certa internalização das soluções dos problemas 

sociais nas próprias famílias.  

                                                                                                                                                                                     
à linguagem corporal e ao corpo como integrador de características psicofísicas do sujeito, assim 
como, entre ele e o ambiente no qual está inserido.” (VIEIRA, 2005 apud PEREIRA, RODRIGUES, 
2007 – XII CBAS). 
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Assim, inferimos que os autores destas duas publicações ora discutidas 

centralizam o exercício profissional no desenvolvimento de ações socioterapêuticas, 

as quais, segundo Mioto (2004c) se referem àquelas que visam alterar as situações 

de sofrimento apresentadas pelas famílias usuárias. Realizando uma crítica em 

torno dessa questão, Teixeira (2009, p. 261) aponta que o direcionamento do 

trabalho a partir desta ótica terapêutica e de psicologização da realidade das 

famílias, reedita antigos conservadorismos na forma de intervir com famílias “[...] 

ocultando a sua dura realidade social e econômica, atual, em função de apenas 

focalizar suas características psicológicas, como resgatar e fortalecer vínculos 

familiares”.  

Partindo para as demais publicações do CBAS, observamos que, para além 

das ações socioterapêuticas, parcela considerável dos autores, ao descrever suas 

experiências de trabalho com famílias, apontam principalmente as ações de caráter 

socioeducativo. Nota-se que grande parcela dos artigos tem o objetivo de apresentar 

experiências profissionais ou propostas de intervenção realizadas a partir de ações 

socioeducativas.  

De modo mais restrito, as ações socioassistenciais, de acolhimento e apoio 

socioinstitucional também são visualizadas no interior do debate, não sendo citadas 

explicitamente, na maioria das vezes, mas trazendo aspectos que remetem a suas 

características. Destarte, pelo limitado espaço de discussão dessas ações no interior 

dos artigos, não será realizada aqui uma problematização em torno delas, mas 

apenas em relação às ações socioeducativas, tendo em vista serem as mais 

privilegiadas no debate dos autores, conforme já foi dito.  

Os estudos realizados por Mioto permitem dizer que as principais ações 

profissionais desenvolvidas com famílias são as ações socioeducativas, 

socioterapêuticas, periciais, socioassistenciais e ações de acolhimento e apoio 

socioinstitucional. Resumindo tais ações, Mioto (2004c) expõe que 

 

As ações socioeducativas estão relacionadas àquelas que, através da 
informação, da reflexão, ou mesmo, da relação, visam provocar mudanças 
(valores, modos de vida). As ações socioterapêuticas são desenvolvidas 
diante de situações de sofrimento das famílias, expresso nas suas relações 
ou pelos seus membros, com a intenção de alterar esta situação. As ações 
periciais são aquelas que, através do estudo e da avaliação das situações 
familiares, visam à emissão de um parecer social para outrem. As ações 
socioassistenciais se relacionam a toda ação de provimento e de 
sustentação para atendimento de necessidades das famílias usuárias. As 
ações de acolhimento e apoio socioinstitucional consistiria, como o próprio 
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nome indica, no acolhimento e apoio e na articulação de recursos através 
da ativação, integração e modificação das redes sociais e de serviços para 
atender as demandas familiares. (MIOTO, 2004c, p. 10). 

 

A princípio, para melhor refletir sobre a natureza das ações apontadas nos 

artigos, é fundamental entender quais são as famílias alvo destas ações 

profissionais (especialmente daquelas de cunho socioeducativo). 

Constatamos que norteados pelos princípios das políticas atuais e pelas 

próprias formas de organização dos espaços sócio-ocupacionais, que tendem a 

considerar a família como principal fonte de proteção social, os autores dos artigos 

em grande parte, mencionam como público alvo de suas ações as famílias que, 

comprovadamente, necessitam do auxílio transitório do Estado. Estas aparecem nos 

trabalhos, como famílias em risco ou em situação de vulnerabilidade social, sendo 

geralmente, vinculadas a determinados critérios de elegibilidade/inclusão nos 

serviços, programas e projetos em que o assistente social atua. Os trechos a seguir 

demonstram esse enfoque nos artigos: 

 

Público-Alvo: Famílias com crianças de 0 a 06 anos em situação de 
vulnerabilidade social, residentes em áreas concentradoras de risco 
social, conforme determina a portaria nº 2.854 a ser ampliado para outras 
famílias que não tenham crianças nesta faixa etária, mas que estejam 
também em situação de risco apresentando a necessidade de 
intervenção social. (MAYRHOFER, 2004 – XI CBAS, grifos nossos). 

 
[...] proposta direcionada ao grupo familiar das crianças e adolescentes que 
frequentam o Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes do Jardim 
Nilópolis da Prefeitura Municipal de Campinas. [...] provenientes dos 
bairros próximos, que estão inseridos numa região marcada pela 
miserabilidade das famílias e pela influência do tráfico de drogas. 
(COUTO; OLIVEIRA, 2004 – XI CBAS, grifos nossos). 
 
Estas crianças e adolescentes são de famílias de baixa renda e em sua 
maioria são acompanhadas por suas mães, conforme constata-se no 
atendimento do Serviço Social. (DIAS, 2007, XII CBAS, grifos nossos).  

 

Com base nos trechos, constatamos que o atendimento proposto nas ações 

profissionais dirige-se às famílias que pela condição de pobreza apresentam a 

necessidade de assistência, a qual no contexto institucional deve ser comprovada 

pela presença da descendência, pela insuficiência de renda, localização geográfica 

em espaços de risco, entre outros critérios utilizados em processos seletivos 

 

[...] que atuam como poderoso instrumento de disciplinamento desses 
segmentos subalternizados. Disciplinamento expresso pela “objetividade” 
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dos critérios que acabam por classificar os bons pobres: aqueles que 
reúnem um conjunto mínimo de condições de se integrarem ao mercado 
como consumidores. Essa classificação os separa daqueles outros que 
esperam apenas pela ajuda estatal, dependentes das verbas públicas. 
(CASSAB, 2004, p. 40). 

 

Segundo Mioto (2004a, p. 16) o direcionamento da prática profissional a partir 

dessa lógica resulta na presença de concepções estereotipadas de famílias e de 

papéis familiares; na prevalência de respostas residuais e focalização nas famílias 

“mais derrotadas”, dando-se pouca atenção “[...] às famílias que tentam se equilibrar, 

procurando resolver as dificuldades cotidianas”. 

 Como destaca Pastorini (2006), observamos uma tendência cada vez maior 

das políticas sociais públicas voltarem-se para os “extremamente pobres”, em 

detrimento de atuações universalistas. O combate à pobreza passa a ser o alvo 

principal das ações dos governos, assim como dos organismos internacionais94, que 

vêm investindo em programas paliativos e emergenciais, com o objetivo de reduzir a 

pobreza extrema.  

 Isso direciona a organização da proteção social, inclusive a brasileira, a partir 

da classificação de “categorias de cidadãos”: de um lado, os “cidadãos 

consumidores”, que têm acesso aos bens e serviços ofertados pelo mercado; de 

outro, os “cidadãos trabalhadores”, ainda inseridos no mercado formal de trabalho e 

protegidos por alguns benefícios e, por último, a categoria de “cidadãos pobres”, isto 

é, os mais pauperizados e os trabalhadores informais desprotegidos, que passam a 

ser os principais destinatários dos programas assistenciais e emergenciais. A 

categoria dos considerados “cidadãos pobres” é, no geral, constituída por grupos 

específicos, tais como os que passam fome, os excluídos do mercado de trabalho, 

da educação e dos avanços tecnológicos, as crianças vítimas de exploração, entre 

outros grupos de sujeitos “perversamente escolhidos” pelos programas assistenciais 

e focalizados, como afirma Pastorini (2006).  

 

Considerando os critérios de elegibilidade utilizados por esses programas, a 
população que a eles pode fazer jus compõe-se, principalmente, por 
aqueles que se encontram vivendo abaixo da linha de pobreza extrema 

                                                           
94

 De acordo com Stein (2006), a partir dos anos 70, diante do aumento da pobreza e da indigência 
latino-americana, os organismos internacionais preocuparam-se mais com a mensuração e redução 
da pobreza, bem como com a construção de planos nacionais contra a mesma. O Banco Mundial, por 
exemplo, voltou-se para o combate à pobreza como critério para assistência financeira aos países, 
porém, essa lógica, na verdade, visou prevenir a “ameaça” da pobreza, diante dos riscos políticos de 
rebeliões e lutas sociais. Assim, a pobreza é entendida como um risco à coesão social. 
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(basicamente os indigentes), impedindo o acesso aos programas não só 
dos trabalhadores pobres, mas também de todo aquele que não seja 
considerado “muito pobre” pelas estatísticas oficiais [...]. (PASTORINI, 2006, 
p. 281). 

 

A perspectiva de elegibilidade das famílias no atendimento profissional, a 

partir de sua suposta situação de “fracasso” e “incapacidade” é também identificada 

no âmbito das ações socioeducativas discutidas pelos autores. Ações estas que têm 

como público-alvo as famílias dos usuários atendidos na instituição e as famílias que 

foram selecionadas para participar de programas de transferência de renda, isto é, 

aquelas que de alguma forma foram “eleitas” e “merecedoras da assistência” a partir 

da comprovação da necessidade.  

Outro elemento que se destaca no âmbito das discussões dos artigos é a 

prevalência de abordagens grupais no interior das ações socioeducativas com 

famílias. Cerca de 68% das publicações remetem a importância da formação de 

grupos com os familiares, nos quais, geralmente, os representantes das famílias - 

especialmente a mulher/mãe - estão inseridos nesse processo. Na opinião de Mioto 

(2009b, p. 509) “a formação de grupos é altamente recomendável porque permite, 

por meio da reunião de diferentes sujeitos, a realização do processo educativo de 

forma coletiva”.  

Alguns autores justificam no decorrer dos trabalhos a escolha por 

determinadas formas de abordagem95. Os trechos que se seguem sobre a 

abordagem grupal exemplificam essa questão. 

 

Foi utilizado o recurso da formação de grupos de representantes de cada 
uma das famílias, tomados como espaços de construção coletiva e de 
recuperação e desenvolvimento máximo da sociabilidade. Com a escuta e o 
acolhimento dos problemas sentidos como particulares, estes foram 
também abordados como questões coletivas no território de vivência 
das famílias. (CAMPOS; WANDERLEY, 2004 – XI CBAS, grifos nossos). 
 
As possibilidades do trabalho em grupo com as famílias torna-se um 
importante instrumento para a motivação e participação das mesmas. Os 
acompanhantes através das histórias de vida percebem que outras 
famílias vivenciam as mesmas dificuldades e que podem se mobilizar 
para a garantia de direito. (DIAS, 2007 – XII CBAS, grifos nossos). 

 

                                                           
95

 As formas de abordagem se caracterizam como uma espécie de contato/aproximação entre o 
profissional e o usuário, através do qual cria-se um espaço para o conhecimento e a intervenção na 
realidade. No geral, se configuram como um “[...] espaço para o diálogo, para a troca de informações 
e/ou experiências para a tomada de conhecimento de um conjunto de particularidades necessárias à 
ação profissional e, ainda, para o estabelecimento de novas relações.” (SARMENTO apud MIOTO, 
2009b, p. 510). 
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Propomos, a partir desta noção de totalidade, a ampliação do nosso 
trabalho a todo o grupo familiar e, não apenas especificamente a criança 
e ao adolescente, justamente por entender que os sujeitos não se 
constituem isoladamente e não podem ser dissociados do contexto 
onde estão inseridos. (COUTO; OLIVEIRA, 2004 – XI CBAS, grifos 
nossos). 

 
[...] a escolha pela utilização do dispositivo grupal deve-se ainda a 
possibilidade de trocas de experiências e vivências dos familiares, tornando-
se este um espaço democrático. Entendemos ainda que a grupalidade 
permite não apenas uma reflexão conjunta como também a 
possibilidade de acionar coletivamente mecanismos de suporte, 
recursos sociais e de participação política. (BERNARDO et al., 2004 – XI 
CBAS, grifos nossos). 

 
 
Assim, em grande parte baseados nas ideias de Mioto (1997), – a respeito da 

necessidade das políticas envolverem a família em sua totalidade e não apenas o 

“usuário-problema” – os autores consideram a abordagem grupal como a mais 

adequada para se trabalhar a família como um todo. Além disso, percebemos nas 

publicações que o trabalho com grupos é apontado como instrumento de 

coletivização das demandas familiares, com o intuito de deslocar para o âmbito da 

coletividade “questões que são comumente individualizadas” (MOREIRA, 2013, p. 

110). Isso significa partilhar nas reflexões dos grupos o conhecimento crítico de que 

as necessidades apresentadas pelas famílias, são na verdade, necessidades 

coletivas, de classe, que devem ser reivindicadas ao poder público, como condição 

para a garantia de direitos.  

De um modo geral, é recorrente nos artigos o reconhecimento das ações 

socioeducativas como uma das principais modalidades utilizadas na intervenção do 

assistente social com famílias, conforme dito anteriormente. Os trechos a seguir, 

selecionados a partir dos artigos apresentados no XI CBAS, demonstram a 

importância das ações socioeducativas com famílias: 

 

[...] não podemos pensar em trabalhos educativos sem ampliar o olhar para 
suas famílias.  (COUTO; OLIVEIRA, 2004 – XI CBAS). 

Atrelado à prestação de serviços sociais faz-se necessário o trabalho sócio-
educativo com orientações que visem à redução e consequente eliminação 
da dependência de medidas paliativas. (SILVA; SOUZA; BORGES, 2004 – 
XI CBAS). 

 

Sobre isso, Mioto (2004c) destaca a ênfase prioritária nas ações 

socioeducativas com famílias, uma vez considerando que “o Serviço Social como 
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profissão, inscreve-se na divisão sóciotécnica do trabalho como uma atividade de 

cunho eminentemente educativo” (CARDOSO; ABREU, 2009, p. 595) e se introduz 

“[...] no campo das atividades que incidem na formação da cultura, como elemento 

constitutivo das relações de hegemonia.” (ABREU, 2004, p. 66). 

A cultura é aqui entendida a partir da análise gramsciana, que a estabelece 

como um “modo de pensar, sentir e agir, também entendido como sociabilidade” 

(CARDOSO; ABREU, 2009, p. 594), formada a partir das necessidades da produção 

e do trabalho sob o poder hegemônico de uma classe. Assim, a ação profissional do 

assistente social, tendo como destaque a ação socioeducativa, incide na maneira de 

pensar e agir dos sujeitos envolvidos, afetando, de alguma forma, suas 

subjetividades e formas de conduta. Nesse sentido, entendemos que as mudanças 

nas subjetividades dos sujeitos não ocorrem por um simples processo de 

conscientização, mas pelas práticas sociais, ou seja, pelo engajamento coletivo 

dessas famílias e pelo acesso e usufruto a condições objetivas, que devem ser 

fornecidas pelas políticas públicas enquanto direitos.  

Em termos gerais, de acordo com Mioto e Lima (2009, p. 37) a estruturação 

da ação profissional se dá, entre outros elementos, a partir dos objetivos e 

instrumentos técnico-operativos. Sobre isso, Guerra (2005) aponta que as ações 

instrumentais conformam meios para o alcance de objetivos profissionais 

determinados. No debate do CBAS, observamos que em grande parte das 

publicações não há uma articulação explícita entre os objetivos das ações 

socioeducativas e os instrumentos utilizados para sua concretização, sendo estes 

citados, por vezes, aleatoriamente. Porém, a partir do objetivo recorrente de 

possibilitar reflexões coletivas entre as famílias, procurando trabalhá-las em sua 

totalidade, é possível inferir nos artigos certa relação entre este objetivo mais geral 

dos autores e a escolha pela reunião com grupos como instrumento utilizado para 

tal.  

Assim, de um modo geral, constatamos que a reunião com grupos de famílias 

é o instrumento mais citado nos artigos, havendo também a presença das 

entrevistas (denominadas, por vezes como “atendimento individual”), das visitas 

domiciliares e das atividades investigativas96. Mas, alguns artigos não permitem 

observar quais os instrumentos utilizados especificamente na ação socioeducativa 

                                                           
96

  Estas atividades investigativas serão melhor discutidas no próximo item deste capítulo, em que são 

incluídas, as discussões sobre os processos de planejamento utilizados e relatados nos artigos.  
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com famílias, havendo uma apresentação geral de um conjunto de instrumentos 

adotados na prática profissional cotidiana. 

Na opinião de Lima (2006) a importância dos instrumentos na estruturação da 

ação profissional, especialmente se há clareza na apreensão e na proposição dos 

mesmos, está em torná-la “[...] menos improvisada e mais legítima teoricamente.” 

(LIMA apud MIOTO, 2009b, p. 510). Entretanto, como afirma Sousa (2008), no 

processo de construção das ações os instrumentos e técnicas não podem ganhar 

uma relevância maior que os objetivos profissionais, pois se a ênfase é dada apenas 

à habilidade de manuseá-los, o assistente social perde a dimensão do porquê está 

utilizando tais instrumentos.  

 

Sua prática se torna mecânica, repetitiva, burocrática. Mais do que 
meramente aplicar técnicas “prontas” – como se fossem “receitas de bolo”, o 
diferencial de um profissional é saber adaptar um determinado instrumento 
às necessidades que precisa responder no seu cotidiano. (SOUSA, 2008, p. 
124). 

 

Os objetivos profissionais, portanto, devem definir os instrumentos e técnicas 

de intervenção utilizadas pelo assistente social.  Segundo Sousa (2008), tais 

técnicas 

 

[...] são necessárias em qualquer processo racional de intervenção, mas 
elas são construídas a partir das finalidades estabelecidas no planejamento 
da ação realizado pelo Assistente Social. Primeiro, ele define “para quê 
fazer”, para depois se definir “como fazer”. (SOUSA, 2008, p. 124). 
 
 

No que se refere aos objetivos das ações em específico, Mioto e Nogueira 

(2007, p. 296) os definem como uma indicação do que “[...] se quer alterar e onde 

incidirá o resultado da ação planejada após sua execução; enfim, qual será o 

produto obtido. [...] É a antecipação do resultado [...]”. Os autores destacam também 

a necessidade de não confundir objetivos com finalidades, uma vez que estas estão 

mais ligadas à filosofia de ação.97   

Em relação ao debate das publicações do CBAS, percebemos que os 

objetivos das ações socioeducativas desenvolvidas pelo assistente social com 

                                                           
97

 Para Mioto e Nogueira (2007), as finalidades são abstratas, ideais, de longo alcance e estão mais 

ligadas a valores, não permitindo avaliação direta; já os objetivos são concretos, reais, de alcance em 
tempo determinado e estão ligados ao mundo dos bens e serviços, permitindo avaliação direta. 
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famílias são apresentados de diversas formas e seguem também diferentes 

perspectivas.  

Em alguns artigos, os objetivos do trabalho profissional não são 

especificados, demonstrando certa proximidade entre os objetivos da instituição e os 

do profissional. Tal proximidade pode ser confirmada também pelo fato de que 

grande parcela dos autores – cerca de 52% deles - sempre menciona os objetivos 

dos programas, projetos e serviços da instituição onde trabalha, mas pouco 

apresenta ou até omite os objetivos do Serviço Social em suas ações profissionais e, 

quando se fala nas ações socioeducativas tal questão é ainda mais notável. Os 

trechos abaixo demonstram essa situação: 

 

A equipe técnica [do Serviço Social] apresentou como objetivos do 
projeto: Identificar e acompanhar crianças encaminhadas para o 
Serviço Social como suspeita de negligência e ou em situação de 
Vulnerabilidade social. Reforçar vínculo instituição/família; Criar 
indicadores quantitativos e qualitativos dos casos de vulnerabilidade social; 
Criar um espaço de reflexão com as famílias; Promover a autonomia e 
emancipação das famílias envolvidas. (CORREIA; TARIJON; ARAÚJO, 
2007 – XII CBAS, grifos nossos). 

 
O projeto Curitiba – Minha Casa é uma proposta de ação integrada 
para informação e orientação às famílias sobre temas que fazem parte 
do seu contexto familiar e social. A intervenção é caracterizada pela 
articulação dos recursos da Rede Social com o objetivo de fortalecer a 
potencialidade das famílias na busca de solução para seus problemas e 
proporcionar condições para uma melhor qualidade de vida. (MAYRHOFER, 
2004 - XI CBAS, grifos nossos). 
 
O referido programa atua na área preventiva buscando, por meio da 
educação não formal, a construção e reconstrução da criança e do 
adolescente cidadãos, desenvolvendo práticas cotidianas voltadas para o 
crescimento integral de jovens de 07 a 16 anos, tendo por base os 
princípios do Estatuto da Criança e Adolescente. (COUTO; OLIVEIRA, 2004 
– XI CBAS, grifos nossos). 
 
O Programa Fortalecendo a Família foi instituído pela Resolução Seads 
20/01, em 16 de novembro de 2001. Seu objetivo geral era fortalecer as 
famílias beneficiárias do Programa Renda Cidadã - programa de 
transferência monetária - mediante ações com enfoque sócio-educativo, 
de modo a contribuir para sua emancipação e inclusão social. (MOREIRA 
A., 2004 – XI CBAS, grifos nossos). 
 

 

Seguindo também a lógica das instituições98, em aproximadamente 15% dos 

artigos, os objetivos profissionais nas ações socioeducativas estão muito vinculados 

                                                           
98

  É importante mencionar que, assim como as publicações do ENPESS, os autores dos CBAS de 
forma recorrente relatam suas experiências profissionais na área da assistência social. Dessa forma, 
é considerável a citação dos autores a instituições vinculadas a PNAS.  
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ao espaço ocupacional onde o assistente social trabalha, especialmente ligado à 

saúde mental. Dito de outra forma, vemos que eles são orientados segundo os 

projetos institucionais em torno da problemática.  

 

Objetivo Geral do assistente social no grupo: Propiciar aos familiares dos 
usuários do CAPS II - CAIS

99
 suporte e aproximação do tratamento, 

contribuindo na elaboração de estratégias para o enfrentamento de 
eventuais vulnerabilidades. Objetivos Específicos: [...] Prestar 
esclarecimentos acerca do tratamento. Oferecer elementos para 
(des)construção das representações dos familiares sobre a “loucura”, sobre 
o tratamento. (COSTA; SENA; SILVA, 2010 – XIII CBAS, grifos nossos). 
 
Objetiva criar um dispositivo grupal de reflexão sobre essas questões, 
acionando coletivamente mecanismos de suporte social, cumprindo ainda 
com o papel de maior aproximação dos familiares ao processo de 
tratamento do usuário [...] onde os participantes possam refletir sobre os 
rebatimentos do sofrimento psíquico no contexto familiar, construindo trocas 
e experiências com outras famílias. (BERNARDO et al., 2004 – XI CBAS, 
grifos nossos). 
 
[...] garantir o envolvimento de todos os membros da família na 
reabilitação do usuário e na superação da situação de vulnerabilidade 
social e pessoal. (TEIXEIRA et al, 2010 – XIII CBAS, grifos nossos). 
 
 

Os trechos demonstram certo processo de “institucionalização das ações 

socioeducativas” com famílias no contexto da prática profissional. Isso porque 

parecem ser mais considerados os interesses institucionais do que os próprios 

objetivos profissionais e as reais necessidades das famílias usuárias. Segundo 

Guerra (2005), a limitação da intervenção profissional à execução de planos, 

programas e projetos institucionais determinados, acaba contribuindo com a 

secundarização dos objetivos profissionais diante dos objetivos das instituições, as 

quais por sinal, são responsáveis pela organização de nossos processos de 

trabalho. Sobre isso, Iamamoto (2008a) acrescenta que a apropriação do “que é” e 

do “que faz” o Serviço Social pelos profissionais é um passo fundamental para que 

apresentem propostas de trabalho que ultrapassem a demanda institucional, e 

amplie seu campo de autonomia no interior da instituição.  

Podemos visualizar também nos trechos supracitados que o assistente social, 

no interior das ações socioeducativas, exerce um papel de incentivo aos familiares 

dos usuários com transtornos mentais para participarem do processo de tratamento, 

                                                           
99

 A sigla CAIS significa Centro de Atividades Integradas em Saúde Mental do município de Angra 

dos Reis. 
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indicando a permanência da relação historicamente determinada entre família e 

cuidado.  

De acordo com Mioto (2008, p. 55), entre os níveis em que a intervenção 

profissional no grupo familiar tem se limitado encontra-se um em que “[...] a família é 

tomada como auxiliar de processos diagnósticos e de tratamento dos problemas 

individuais”, havendo aí um processo de “enclausuramento do social”, nos limites de 

atuação das famílias.  

Sobre isso, é interessante mencionar que geralmente as famílias chegam às 

instituições de atendimento ao portador de transtornos mentais angustiadas, 

estressadas e com recursos materiais e psicossociais escassos, por isso é 

fundamental que o profissional considere a família não apenas como um recurso, 

mas como um grupo que necessita de condições materiais concretas para o seu 

desenvolvimento. 

           Já nos artigos onde a atuação do assistente social se dá no contexto de 

programas de transferência de renda, verificamos que os objetivos profissionais das 

ações socioeducativas com famílias estão muito ligados à ampliação da cidadania, 

por meio do acesso à informação, partindo do pressuposto de que o resgate da 

cidadania não pode ser encarado apenas a partir do simples ato de transferência de 

renda, como mostram os trechos a seguir: 

 

[...] faz-se necessário o trabalho sócio-educativo com orientações que 
visem a redução e consequente eliminação da dependência de 
medidas paliativas [...] objetivo de instrumentalizar e fortalecer as 
famílias de modo que estas se tornem sujeitos de direitos e não meros 
receptores passivos de políticas pontuais e fragmentadas que somente 
reiteram sua condição de subalternos e em muito pouco contribuem para a 
melhoria da qualidade de vida destes cidadãos ou para a sua inserção na 
vida social, cultural, econômica e política. (SILVA; SOUZA; BORGES, 2004 
– XI CBAS, grifos nossos). 
 
A intenção de influenciar a família, para melhora mais duradoura de suas 
condições de vida, exige que se intensifique o significativo efeito do 
aporte financeiro [...] sobre o orçamento familiar, já que dificilmente 
poderá concretizar-se com o procedimento isolado de recebimento do 
dinheiro via rede bancária. Estimulou-se desta forma a articulação dos 
representantes quanto à demanda de programas de atendimento às 
famílias, melhora dos serviços, elaboração do orçamento público, outras 
iniciativas, como estratégias participativas no desenvolvimento da 
autonomia e da cidadania. (CAMPOS; WANDERLEY, 2004 – XI CBAS, 
grifos nossos). 
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As famílias alvo de programas de transferência de renda, em termos gerais, 

se percebem apenas como beneficiárias do programa na forma da renda e não 

como possíveis interlocutoras de seus direitos na arena pública (ACOSTA, 

CARVALHO, VITALE, 2010, p. 162). Nesse sentido, afirma-se a importância dada às 

ações socioeducativas no contexto de tais programas, objetivando a ampliação da 

cidadania, na direção da informação, educação e cultura.  

 

É preciso introduzir a família nas políticas públicas e, sobretudo, no espaço 
e na cena pública. É preciso que ela tenha espaços de escuta e 
possibilidade de empreender convivência, articular e realizar projetos 
familiares e comunitários que respondam a seus anseios de relações 
interpessoais, assim como de exercício de cidadania. (ACOSTA; 
CARVALHO; VITALE, 2010, p. 143). 
 
 

Mas, segundo Mioto (2004b), a ampliação da cidadania não é alcançada 

apenas através do aporte financeiro dos programas e das ações socioeducativas 

desenvolvidas em seu interior. Para ela, a família deve contar também com  

 

[...] um sistema de proteção social, garantido pelo Estado, que lhe permita 
exercer sua tarefa de cuidado e proteção com autonomia. Mais: num 
processo de resgate de cidadania, deve-se reconhecer que a família, 
independente de suas configurações, é um sujeito político e de direitos. 
(MIOTO, 2004b, p. 49). 
 

Em alguns artigos, os objetivos profissionais no entorno das ações 

socioeducativas se estruturam a partir da socialização de informações sobre direitos 

e funcionamento de serviços, objetivando através do conhecimento o acesso das 

famílias a estes.  

Segundo Mioto (2009b) a socialização de informações e a construção de 

reflexões entre usuários e profissionais são elementos fundamentais na sustentação 

do processo educativo. No que toca a este primeiro, a autora destaca que ela é 

pautada no compromisso com a garantia do direito à informação, sendo possível 

através dela a incorporação dos indivíduos nos processos decisórios, de forma 

crítica e organizada.  Parafraseando Silva (2000), Mioto (2009b) discute a 

socialização de informações como  

 

[...] um componente fundamental para a viabilização de direitos, pois se 
apresenta como uma ação de fortalecimento do usuário para acessar esses 
direitos e para mudar a sua realidade. Além disso, é uma alternativa para a 
“tradicional orientação” vinculada à normatividade legal e ao enquadramento 
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institucional dos usuários. Para a autora, a perspectiva do Direito nessas 
ações é conferida por meio de dois aspectos. Um atribuído ao compromisso 
com a cidadania e, portanto, entendida como um processo de politização. 
Outro que consiste na compreensão do usuário como um “sujeito de 
valores, interesses e demandas legítimas”, referenciado numa realidade 
imediata, porém conectada às relações de classes e ao contexto global. 
(SILVA apud MIOTO, 2009b, p. 503). 
 
 

Concluindo, Mioto (2009b) explicita que o acesso e apreensão da informação 

pelos sujeitos envolvidos nas ações, isto é, indivíduos, grupos e famílias é um 

relevante indicador de avaliação do processo de construção da autonomia, que é, 

segundo ela, a grande finalidade das ações de caráter educativo. 

Conforme mencionado anteriormente, alguns artigos não fazem referência 

aos objetivos profissionais no contexto das ações socioeducativas, mas possibilitam 

identificá-los em partes a partir da apresentação dos resultados de tais ações, uma 

vez que segundo Iamamoto (2008a, p. 111) estes “são propostos a partir de uma 

análise das demandas e dos objetivos eleitos como prioridade para o exercício 

profissional”. 

Quanto aos resultados destacados pelos autores no desenvolvimento das 

ações profissionais com famílias, identificamos três tendências principais (tanto entre 

os autores que citam os objetivos profissionais, quanto entre os que não citam). Uma 

em que são enfatizadas mudanças comportamentais alcançadas pelas próprias 

famílias; outra, em que os resultados mostram-se como reflexo dos objetivos 

institucionais, demonstrando também certas mudanças no interior das relações 

familiares, e uma terceira tendência que mistura a inserção das famílias em espaços 

de decisão públicos com mudanças de comportamento das famílias. No que toca à 

primeira tendência, os trechos a seguir a ilustram:  

 

[...] as famílias fortaleceram seus vínculos familiares e sociais, [...] 
apresentaram mudança de hábitos e atitudes a partir de reflexões 
estimuladas nos grupos de apoio familiar, [...] apresentaram melhora em 
sua auto-estima. (MAYRHOFER, 2004 – XI CBAS, grifos nosso). 
 
[...] a metodologia empregada, mesmo que devendo ser repensada 
constantemente, nos traz alguns resultados significativos. Entre estes, há 
um fortalecimento da participação, inclusão e da auto-estima dos 
membros dos grupos, observando-se que as mulheres se capacitam 
para lidarem com suas situações de vida, muitas vezes mudando o rumo 
destas no que se refere à violência familiar, às questões financeiras ou 
ao trato com os filhos. Temos nisto o resultado positivo do nosso trabalho. 
(DORNELLES et al, 2004 – XI CBAS). 
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Puderam começar a se ver apoiadas e a reconhecer suas próprias 
capacidades e conhecimentos. A entender a responsabilidade dos 
seus atos e das mudanças que podem vir a acontecer. Puderam refletir 
sobre a importância da participação na sua própria história. [...] os grupos 
começaram a se movimentar individualmente e coletivamente nas suas 
regiões. Alguns exemplos foram: Conhecer Programas de alfabetização de 
adultos próximo ao local de moradia fez com que algumas mulheres 
retornassem ao estudo. [...] Estabelecimento de laços de amizade que 
passaram a formar a rede de apoio de algumas famílias também foi um 
resultado – a solidariedade entre os integrantes dos grupos foi algo 
notável e crescente [...]. (MOREIRA A., 2004 – XI CBAS, grifos nosso). 
 
Em que isso tudo pode ajudar na melhoria das relações com seus 
dependentes, com os seus pares? Pode ajudar, e muito. A descoberta, o 
fortalecimento da auto-estima, o sentimento de pertencimento a um 
grupo, a uma cultura, a uma cidade, a um povo, a uma história, 
possibilita que as pessoas se tornem melhores e, consequentemente, 
saibam melhor cuidar do outro. (RODRIGUES et al, 2007 – XII CBAS). 

 

 

Em relação à segunda tendência, em que os resultados das ações 

profissionais mostram-se como reflexo dos objetivos institucionais, podemos citar os 

trechos abaixo:  

 

[...] verificamos mudanças qualitativas na relação família, instituição e 
usuário psiquiátrico. Como resultados, destacamos que os grupos têm 
viabilizado conversas e negociações sobre novas formas de 
relacionamento e convivência, seja no âmbito familiar seja no âmbito 
institucional e possibilitado alguns desdobramentos como os Encontros de 
Usuários e Familiares. (BERNARDO et al., 2004 – XI CBAS, grifos nosso). 
 
[...] observa-se um maior envolvimento e até mudança de comportamento 
do grupo familiar daquelas que participam regularmente, no que se refere 
aos cuidados para com a pessoa com deficiência. (TEIXEIRA et al., 
2010 – XIII CBAS, grifos nosso). 
 
Na avaliação pode-se detectar que o grupo apresenta maior autonomia 
e seus membros possuem recursos internos para articulação de 
alternativas para melhoria de sua qualidade de vida [...] as crianças 
foram identificadas e acompanhadas durante todo processo, o vínculo com 
a instituição foi reforçado, os indicadores utilizados demonstram maior 
participação das famílias nas atividades desenvolvidas pela instituição 
[...]. (ARAÚJO; CORREIA; TARIJON, 2007 – XII CBAS, grifos nosso). 
 

 

 Já no que se refere à ultima tendência, em que os resultados expressam a 

inserção das famílias em espaços de decisão públicos junto às mudanças de 

comportamento das famílias, o trecho transcrito a seguir a confirma: 

 

A troca de experiências tem feito os indivíduos transitarem de um processo 
de compreensão da própria individualidade para a compreensão de sua 
participação enquanto sujeito coletivo. O respeito aos projetos de vida 
individuais e o incentivo ao bem estar dos seus membros. Crescimento 
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pessoal e familiar; Maior interesse em participar dos grupos e integração 
com a comunidade; Participação nas atividades da comunidade; 
Envolvimento nos espaços públicos de participação popular como, por 
exemplo, conselhos gestores da saúde, comissão de moradores; 
Melhoria da qualidade nutricional; Melhoria na higiene pessoal e 
familiar; Melhoria na renda familiar e elaboração do orçamento doméstico; 
Melhor percepção de sua condição de cidadãos; Maior autonomia [...]. 
(SILVA; SOUZA; BORGES, 2004 – XI CBAS, grifos nosso). 

 

 Com exceção desta última tendência, notamos a partir dos trechos anteriores, 

que os resultados apontados pelos autores demonstram refletir objetivos 

profissionais centrados na “anormalidade” dos processos familiares, e, portanto, na 

necessidade de mudanças comportamentais no interior das famílias e a partir de 

seus esforços, para atender, por vezes, interesses das instituições (em sua maioria 

do Estado), especialmente no que toca a uma maior aproximação e envolvimento da 

família nos serviços, supondo uma relação de “parceria” entre eles.  

 De acordo com Jesus (2005, p. 138), a partir do instante em que a ação 

socioeducativa orienta-se “[...] para uma intervenção na dinâmica interna das 

famílias, [...] ou ainda pelos objetivos da instituição deixam de ser vislumbradas 

possibilidades de trabalho em outros níveis.” Em virtude disso, a autora relata que o 

trabalho com famílias tem se voltado quase que exclusivamente para o atendimento 

direto, desconsiderando outros níveis de intervenção. Nas publicações do CBAS, 

podemos verificar esta tendência, pois cerca de 47% dos artigos remetem ao debate 

apenas ao nível do atendimento direto/socioassistencial às famílias100. 

 Observamos com base nos trechos dos artigos citados anteriormente que, a 

atuação profissional no âmbito das ações socioeducativas parece se resumir, de 

modo recorrente, ao estímulo e incentivo à mudança nas famílias por elas próprias, 

demonstrando certo caráter normatizador da vida familiar. Assim, o trabalho centra-

se “[...] nas mudanças dentro da família, nos “seus” problemas e a participação 

coletiva está orientada para a troca de experiências e pelas possibilidades de apoio 

e ajuda mútuas.” (MIOTO, 2004b, p. 50).  

 Sobre esse último aspecto trazido por Mioto (2004b), isto é, a participação 

orientada pelas trocas de experiências e solidariedade entre os próprios membros 

                                                           
100

  Do total de artigos analisados no CBAS, verificamos que 53% remetem às ações desenvolvidas 
nos demais níveis citados por Mioto (2010), isto é, os níveis de articulação e organização dos 
serviços e avaliação e proposição de políticas. Porém, desta porcentagem, apenas 21% dos autores 
demonstram direcionar as ações profissionais com famílias, a partir de todos os níveis apontados por 
Mioto (2010). Assim, pequena parcela dos autores demonstram orientar as ações numa perspectiva 
de integralidade. 
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do grupo e da comunidade - defendida em grande parte dos trabalhos - notamos que 

somente um dos artigos descritos (SILVA; SOUZA; BORGES, 2004 – XI CBAS) 

pontua como resultados das ações socioeducativas a participação coletiva das 

famílias no sentido de inserção nos espaços públicos e de “[...] construção de uma 

agenda pública, que permita a melhoria de suas condições e de sua qualidade de 

vida”. (MIOTO, 2004b, p. 55). 

Em um dos trabalhos, inclusive, a autora ao tratar dos processos de 

participação e mobilização das famílias elogia a habilidade dos técnicos do 

programa, onde realizou uma experiência de trabalho com família, “[...] em mostrar 

outros caminhos para se lutar pelos direitos sem que o movimento gerado se 

limitasse à postura de queixa e de estímulo à descrença quanto ao poder público 

[...]” (MOREIRA A., 2004 – XI CBAS). 

No geral, constatamos a partir da análise dos artigos que mesmos os autores 

concebendo de modo recorrente a família como uma instituição histórica, 

contraditória e sujeita a transformações, centralizam suas reflexões sobre ações 

socioeducativas nos processos familiares, esperando das famílias alterações 

comportamentais, numa perspectiva de discipliná-las, sobrecarregando-as ainda 

mais em suas funções e demonstrando desconsiderar o relevante papel das ações 

socioeducativas na construção do conhecimento crítico sobre a realidade e dos 

processos de mobilização social dessas famílias na esfera pública. 

Assim, no âmbito dos artigos analisados é possível afirmar que, 

majoritariamente, os objetivos perseguidos durante a ação socioeducativa referem-

se mais ao nível individual, uma vez que principalmente intencionam mudanças nos 

comportamentos e valores das famílias, demonstradas através do resgate da 

autoestima, do incentivo ao exercício de suas potencialidades, entre outros, de 

forma a “[...] levar os usuários a uma determinada maneira de pensar e agir, 

deslocando para o campo psicológico o que é expressão das contradições sociais, 

imprimindo à função educativa um caráter moralista”. (JESUS, 2005, p. 137). 

Todavia, não podem ser esquecidos os autores que de alguma forma buscam 

trabalhar com famílias através das ações socioeducativas numa ótica mais ampla, 

ao publicizar informações quanto aos direitos e serviços, tentando viabilizar o acesso 

das famílias a eles, como forma de ampliação da cidadania. Segundo Jesus (2005), 

quando as ações socioeducativas seguem essa lógica, a prática profissional se 

direciona numa perspectiva mais emancipatória, uma vez que ao invés de 
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normatizar os processos familiares, busca-se “[...] capacitar os sujeitos, através da 

democratização de informações de modo crítico e coletivo, na direção dos interesses 

e necessidades das famílias, garantindo e ampliando os direitos sociais [...].” 

(JESUS, 2005, p. 135). 

 Em suma, a análise em torno dos resultados da atuação profissional é 

importante tanto para identificar a coerência com os objetivos pré-estabelecidos no 

início da atuação quanto para avaliar a efetividade das ações no cotidiano de vida 

das famílias e nos próprios serviços. Como foi visto nos trechos dos artigos, a 

avaliação a partir dos resultados, pode realizar-se “[...] por meio da identificação de 

alterações no quadro das demandas e nas formas de relacionamento entre usuários 

e serviços.” (MIOTO, 2009b, p. 508).  

 No que se refere aos temas/assuntos propostos pelos autores no 

desenvolvimento das ações socioeducativas - especialmente no trabalho com 

grupos -, visualizamos uma variedade de elementos, que demonstram se articular 

aos objetivos e resultados profissionais apontados, seja numa perspectiva de luta 

pela emancipação das famílias usuárias, seja numa perspectiva de normatização da 

vida familiar.  

Os principais assuntos apresentados nos artigos são: prevenção da saúde - 

quanto à importância de hábitos de vida saudáveis; território; família; sonhos; 

direitos; saber da realidade social; relação família e programa; educação, no sentido 

de participação da família no contexto escolar; autoestima; violência doméstica; 

empreendedorismo - visando sua importância para o desenvolvimento profissional; 

bem como temas sugeridos pelas próprias famílias.   

A partir da análise dessas temáticas é possível inferir que as ações 

socioeducativas seguem duas linhas principais e se adéquam aos objetivos 

mencionados anteriormente. Uma em que o trabalho gira em torno da dinâmica 

familiar e de sua organização, visando socializar informações que estimulem 

mudanças nos hábitos/comportamentos das famílias, e assim, trabalhando temas 

como cuidados com higiene e alimentação, melhoria da autoestima, 

responsabilidades e papéis familiares, entre outros.  

Na outra linha, o trabalho se orienta no sentido de informar às famílias sobre 

serviços, benefícios e direitos sociais existentes e as condições para acessá-los, 

discutindo temas como direitos de cidadania, território e suas redes de serviços, etc.  
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Mas, de modo recorrente as ações demonstram concentrar-se na linha 

anterior, o que confirma a tendência já apontada neste trabalho do direcionamento 

da ação socioeducativa “[...] voltada aos aspectos disfuncionais da família, 

contribuindo para a não ruptura com a herança conservadora, mas para a 

psicologização dos problemas sociais”. (JESUS, 2005, p. 136).  

Em suma, ao contrário do que foi observado nos artigos do ENPESS, 

observamos que os autores das publicações do CBAS apresentam, de modo 

recorrente, um maior detalhamento das características metodológicas que permeiam 

as ações profissionais desenvolvidas com famílias, descrevendo os instrumentos e 

técnicas utilizados, as formas de abordagem e os objetivos profissionais. No entanto, 

apontam, por vezes, para caminhos contrários à perspectiva histórico-crítica 

hegemônica na profissão, ao expressarem concepções restritas e estereotipadas de 

famílias, que repercutem no direcionamento conservador das ações profissionais, 

conforme visualizados nos trechos dos artigos. 

Sobre essa questão, Guerra (2012) aponta que o exercício profissional 

necessita de um conjunto de pressupostos, os quais não se limitam aos saberes 

instrumentais e da experiência, mas também é necessário o saber teórico e os 

componentes valorativos, que permitem a realização de escolhas entre alternativas. 

Por isso, a autora afirma que “[...] ainda que se trate de uma profissão 

eminentemente (mas não exclusivamente) interventiva, cabe resgatar a natureza 

teórica e investigativa das atribuições privativas e competências profissionais [...]”. 

(GUERRA, 2012, p. 60). Assim, essa dimensão investigativa e reflexiva do exercício 

profissional precisa ser cada vez mais valorizada pela categoria, pois ela permite, 

entre outros elementos, uma revisão dos fundamentos que orientam a profissão; 

aponta novas tendências; apreende demandas e contribui para a produção de 

conhecimentos voltados para os interesses das classes populares (GUERRA, 2012). 

 

3.3.3 “Conhecer a família para qual muitas vezes dirige-se o trabalho profissional é 

imprescindível”: o debate sobre o planejamento e a necessidade de conhecer para 

intervir no CBAS e ENPESS101 

 

                                                           
101

  O trecho grifado foi extraído de artigo publicado nos anais do XII CBAS (CARRARO, 2007). 
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Apesar de sua relevância para o processo de construção da ação profissional, 

o planejamento no trabalho do assistente social com famílias é pouco discutido no 

interior dos artigos analisados nos CBAS102 e ENPESS. Do total de trabalhos 

analisados nos dois eventos apenas 26,6% mencionaram a questão do 

planejamento. No CBAS, cinco artigos tocaram nesse assunto e no ENPESS 

somente três. Destes artigos, alguns citam pontualmente a importância do 

planejamento, outros o apontam como um desafio ainda a ser concretizado e poucos 

evidenciam sua utilização no processo de desenvolvimento das ações profissionais 

com famílias, mas todos enfatizam a importância do planejamento ocorrer integrado 

à família, isto é, de forma que as famílias usuárias sejam ouvidas e participem do 

processo.  

Esse incipiente debate sobre o assunto no interior dos textos, não nos permite 

dizer que os profissionais autores dos artigos não utilizam o planejamento no 

trabalho com famílias, nem significa afirmar que eles desconsideram sua relevância 

para o cotidiano profissional, significa apenas ilustrar o lugar ocupado pelo processo 

de planejamento no interior das discussões dos artigos, uma vez considerando sua 

importância para a construção de práticas coerentes com a realidade institucional, 

profissional e, principalmente com as demandas dos usuários.   

O processo de planejamento, entre outros componentes, alicerça a 

construção das ações profissionais, constituindo-se como um instrumento inerente 

ao fazer profissional, fundamental para a orientação da ação. Segundo Mioto e Lima 

(2009, p. 37) o planejamento “[...] permite projetar a própria ação, a partir do 

conhecimento obtido da realidade, da proposição de objetivos, da escolha de formas 

de abordagem e de instrumentos operativos.” Para as autoras, o planejamento da 

ação profissional permite um repensar contínuo sobre a eficiência, eficácia e 

efetividade do trabalho desenvolvido pelo assistente social, além de ser fundamental 

para formalizar a articulação entre as dimensões do fazer profissional, isto é, as 

dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa.   

Podemos ilustrar rapidamente o posicionamento dos autores nos CBAS, 

acerca do planejamento, através das transcrições a seguir: 

 

                                                           
102

  Isso também foi observado na pesquisa realizada para a construção do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC). 
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Outros aspectos a serem considerados, que são imprescindíveis nos dias 
de hoje, dizem respeito à gestão social: planejamento, monitoramento e 
avaliação. Um “bom planejamento” é essencial e deve considerar a 
participação dos envolvidos. (SKOWRONSKI, COMERLLATO, 2004 – XI 
CBAS, grifos nossos). 
 
Diante destes desafios o profissional necessita planejar suas ações e 
instrumentalizar os sujeitos sociais, no caso as famílias, para a busca pela 
efetivação de direitos e de sua efetivação pelo Estado. (DIAS, 2007 – XII 
CBAS, grifos nossos). 
 
Por fim, um importante desafio é a necessidade de um planejamento 
estratégico que envolva todos os que compõem a rede, incorporando 
além das instâncias governamentais outros dois sujeitos: os conselhos e as 
próprias famílias. (CARLOTO; OLIVEIRA, 2007 – XII CBAS, grifos nossos). 
 

 

 

 De acordo com Mioto e Nogueira (2007, p. 291), entre outros elementos, “o 

planejamento situa-se como um processo de compreensão da realidade”; assim, ele 

exige do profissional uma atitude investigativa em seu cotidiano de trabalho, que 

permita uma “[...] ação profissional reflexiva, nutrida pela intencionalidade e pelo 

planejamento” (FRAGA, 2010, p. 60). Considerando a estreita relação entre o 

planejamento e o conhecimento/compreensão da realidade, identificamos nos 

artigos que, apesar do ato de planejar não ser tão discutido, o debate acerca do 

conhecimento sobre a realidade das famílias usuárias para a construção das ações 

profissionais, integra o conteúdo das reflexões apresentadas.  

Assim, cerca de 63,3% do total de artigos analisados nos dois eventos 

enfatizaram a relevância do conhecimento acerca da realidade das famílias para que 

a atuação profissional seja pautada nas reais necessidades desses sujeitos. Os 

trechos a seguir demonstram essa questão:  

 

[...] conhecer o cotidiano das famílias pode significar a diferença entre a 
simples reprodução dos pressupostos contidos nas políticas sociais, ou a 
sua alteração com vistas ao atendimento do que efetivamente os seus 
usuários precisam. (ALMEIDA, 2007 – XII CBAS). 
 
Fez-se necessário investigar as relações mais íntimas do núcleo 
familiar, detectar suas inseguranças, suas dificuldades, seus desejos, 
suas alegrias e suas histórias de vida. As respostas seriam de 
fundamental importância para desenvolver um trabalho [...] com base em 
suas realidades, compreendendo suas necessidades materiais e espirituais. 
(SILVA, 2007 – XII CBAS, grifos nossos). 
 
Fundamental para qualquer trabalho com famílias é proceder à sua 
caracterização, tanto de sua situação atual, como das tendências mais 
gerais de mudanças detectadas, comparando-as com o contexto nacional. 
(CAMPOS; WANDERLEY, 2004 – XI CBAS, grifos nossos). 
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Ao trabalharmos com famílias, pontuamos ser necessário conhecer as 
famílias usuárias para a qual se destina o trabalho profissional [...] 
Compreender sua inserção social e as atribuições que estão sendo-lhes 
destinadas é outra necessidade percebida por nós como uma forma de 
instituírem-se programas, projetos e serviços que atendam, na 
integralidade, o grupo familiar e suas demandas [...]. (SKOWRONSKI; 
COMERLATTO, 2004 – XI CBAS, grifos nossos). 
 
Desse modo, os usuários e famílias devem ser ouvidos sobre aquilo 
que querem e que necessitam, para que os cursos e demais serviços e 
programas oferecidos tanto pelo Serviço Social como pelas políticas sociais 
possam efetivamente contribuir para qualificar a sua vida. (SILVÉRIO, 2012 
– XII ENPESS, grifos nossos). 
 
Podemos afirmar que, o atendimento individual, grupal e com famílias, 
requer do assistente social conhecimentos a respeito do contexto 
social vivenciado pelos usuários. É necessário um resgate da essência 
do fenômeno social para que se faça uma intervenção profissional, tendo 
como objetivo responder as demandas apresentadas. (DINIZ; SANTOS, 
2010 – XII ENPESS, grifos nossos). 

 
 

Diante disso, constatamos que os autores destacam a importância de 

conhecer as famílias usuárias e expor sua complexidade e dificuldades como um 

passo essencial para garantir um trabalho que vise a atender às suas reais 

necessidades; as quais, dificilmente, são identificadas sem a participação das 

famílias no trabalho profissional. Sobre isso, Mioto e Lima (2009, p. 20) mencionam 

que  

 

Conhecer os sujeitos, explicitar a complexidade e o conjunto de dificuldades 
que permeiam as demandas encaminhadas ao Assistente Social, e refletir 
conjuntamente sobre o objeto da ação profissional, é fundamental para 
garantir um processo na direção da autonomia e da participação.  
 
 

Em complemento a essa ideia, Fraga (2010, p. 61) destaca a relevância do 

assistente social incorporar em suas ações a postura investigativa, isso porque  

 

[...] a atitude investigativa é o que fomenta uma ação do assistente social 
consistente, consequente e vice-versa. Enquanto a atitude investigativa é 
um movimento constante de busca, questionamentos, debruçamentos, 
planejamento para atuar na profissão, a ação profissional é consequência e, 
ao mesmo tempo, subsídio para essa investigação.  
 

Segundo Gueiros (2010, p. 131), as intervenções no âmbito do Serviço Social 

devem ser procedidas de uma  
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[...] análise criteriosa das demandas e do percurso de vida dos sujeitos ou 
das famílias a quem está direcionada a ação profissional, inclusive para 
obter uma compreensão mais apurada das estratégias de enfrentamento 
das vulnerabilidades sociais da população alvo.  
 
 

No que toca a essa questão, Iamamoto (2008b) aponta para a necessidade 

do assistente social buscar um conhecimento aprofundado sobre o modo de vida, de 

trabalho e as expressões culturais das pessoas atendidas, pois, segundo ela   

 

A aproximação à população é uma das condições para impulsionar ações 
inovadoras no sentido de reconhecer e atender às efetivas necessidades 
dos segmentos subalternizados. Caso contrário, o assistente social poderá 
dispor de um discurso de compromisso ético-político com a população 
sobreposto a uma relação de estranhamento perante essa população, 
reeditando programas e projetos alheios às suas necessidades, ainda que 
em nome do compromisso. (IAMAMOTO, 2008b, p. 277- grifos da autora). 
 
 

 Assim, o atendimento às efetivas necessidades das famílias usuárias passa, 

necessariamente, pela participação democrática das famílias no trabalho 

profissional. É, portanto, fundamental para o planejamento das ações profissionais a 

identificação de formas de controle social dos usuários em relação ao nosso 

trabalho, o que significa dizer que o assistente social necessita cotidianamente 

elaborar instrumentos participativos nas suas ações profissionais, conforme preceito 

estabelecido no Código de Ética da profissão (1993), que aponta como dever do 

assistente social na relação com os usuários: “contribuir para a viabilização da 

participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais” e ainda 

“democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 

institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos/as 

usuários/as”.  

Alguns artigos analisados no âmbito dos eventos mencionam a importância 

da participação das famílias no trabalho profissional: 

 

Torna-se necessário traçar novas metodologias de intervenção para que o 
trabalho tenha um enfoque coletivo, a participação efetiva de todos os 
envolvidos no planejamento, implantação e avaliação do projeto é de 
extrema importância para que ele seja efetivo. (CORREIA; TARIJON; 
ARAUJO, 2007 – XII CBAS, grifos nossos). 
 
Uma questão que tem feito parte das discussões oficiais e das 
preocupações das assistentes sociais, é o processo de 
democratização na relação com a população beneficiária das políticas 
públicas. Será que está havendo uma escuta dessas famílias e que 
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mecanismo estamos propiciando para que elas realmente expressem suas 
necessidades. (CARLOTO; OLIVEIRA, 2007 – XII CBAS, grifos nossos). 
 

 

Para Mioto (2009a, p. 491) “[...] o ponto de partida para o conhecimento de 

uma determinada situação vivida por um sujeito no contexto de suas relações 

sociais é a estrutura das relações familiares”. Na visão da autora, o conhecimento 

em torno da estrutura de relações das famílias traz um elemento importante para o 

debate, que é o entendimento das formas pelas quais as famílias se organizam para 

satisfazer as necessidades de seus membros. Para isso, é fundamental que o 

profissional busque  

 
 

[...] entender como as famílias dispõem de seus próprios recursos (o 
trabalho, o afeto) e de outros advindos da rede social primária, da rede 
social secundária (instituições, associações) e de direitos sociais 
assegurados. Nesse processo, se detectam justamente as condições que 
as famílias possuem e os mecanismos de proteção social disponíveis, para 
que exerçam a sua proteção. (MIOTO, 2009a, p. 492-493). 
 

 
 A autora destaca que a compreensão dos processos familiares coloca como 

desafio “[...] conhecer as formas assumidas pelas famílias, isto é, sua estrutura de 

relações tanto dentro de seus limites como fora deles” (MIOTO, 2009a, p. 490-491). 

Assim, o profissional deve analisar as possibilidades e limites das famílias no 

exercício da proteção social de seus membros e como o Estado provê suas 

necessidades. Alguns artigos trazem reflexões sobre esses elementos:   

 

Considerando, assim, as possibilidades históricas atuais, o primeiro 
fundamento do trabalho é o reconhecimento do tipo e intensidade 
possíveis e desejáveis das relações familiares, dentro e fora do grupo. 
Ou seja: a compreensão exata do alcance e dos limites atuais da família, 
tanto do ponto de vista da produção da subjetividade como da estruturação 
da sociedade. (CAMPOS; WANDERLEY, 2004 – XI CBAS, grifos nossos). 
 
Conhecer a família para qual muitas vezes dirige-se o trabalho profissional é 
imprescindível, isso significa compreender sua inserção social e o papel que 
a ela está sendo, atualmente, destinado na sociedade contemporânea. 
Além disso, é necessário, reconhecer e buscar explicações às 
questões pertinentes ao vivenciado pelas famílias: a situação 
particular, condições e modo de vida, como ela pensa, sente, age e 
resiste. (CARRARO, 2007 – XII CBAS, grifos nossos). 
 
 [...] este trabalho tem como objetivo demonstrar a necessidade de se 
conhecer a realidade da população alvo da política, seus limites e 
possibilidades, para que só então sejam propostas ações de 
intervenção participativa. (SILVA, 2007 – XII CBAS, grifos nossos). 
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Por isso, precisamos reconhecer a organização e o modo de vida das famílias 

usuárias relacionando com a inserção de seus membros no mercado de trabalho, o 

nível de acesso e participação da família nos serviços de seguridade social e o 

acesso a bens de consumo. Tais fatores - que se constituem enquanto 

determinações sociais -, incidem sobre os níveis de cuidado e proteção das famílias 

usuárias. Nessa perspectiva, segundo Gueiros (2010) o conhecimento em torno das 

questões apresentadas pela família e do caminho percorrido por ela na tentativa de 

ver suas demandas atendidas, é também essencial para se evitar a culpabilização 

ou responsabilização da família no cotidiano profissional. 

Para Mioto (2009, p. 490-491) isso se configura como um trabalho complexo, 

uma vez que exige clareza teórica para compreender a dinâmica familiar, numa 

perspectiva de totalidade, sem reduzir “[...] o social ao familiar e a proteção social à 

solidariedade familiar.” Sobre isso, a autora Gisele Carraro, em artigo publicado nos 

anais do XII CBAS (2007), menciona que  

 

[...] pensar a intervenção profissional junto às famílias implica em considerar 
que a problemática trazida diariamente pelas pessoas às instituições está 
relacionada ao contexto social no qual estão os sujeitos inseridos, 
implicando em mudanças significativas nas formas de olhar, compreender e 
intervir nesses problemas. (CARRARO, 2007 – XII CBAS). 

 

No geral, Iamamoto (2008b) frisa a importância do conhecimento das 

condições de vida dos sujeitos usuários, neste caso as famílias, uma vez que este 

possibilita ao assistente social dispor de um conjunto de informações que, norteadas 

por uma perspectiva teórica crítica, permitem entender e desvendar os novos 

meandros da questão social, que desafia a cada instante o exercício profissional. 

Em suma, a partir da análise dos artigos e de referenciais teóricos que 

discutem essa questão, é possível constatar a diversidade de elementos que 

justificam a relevância do assistente social fazer uso dos processos de 

conhecimento/investigação/planejamento acerca da realidade familiar durante a 

construção de suas ações profissionais. Isso porque, tais processos, entre outros 

aspectos, possibilitam ao profissional refletir sobre as consequências de sua prática; 

se aproximar das reais necessidades das famílias usuárias e lutar no âmbito dos 

serviços pela garantia do seu atendimento; entender as condições que as famílias 
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possuem e as que necessitam para realizar a proteção social de seus membros; 

bem como evitar a exclusiva responsabilização das famílias por suas condições de 

vida.  

A título de conclusão, Silva em artigo publicado nos anais do XII CBAS (2007) 

demonstra que  

 

[...] a compreensão da realidade familiar da população usuária constitui-se 
requerimento fundamental para a realização de [...] qualquer atividade de 
intervenção que objetive gerar propostas para enfrentamento e superação 
de dificuldades, tendo como ponto central o respeito à liberdade, garantia e 
expansão de seus direitos enquanto cidadãos. (SILVA, 2007 – XII CBAS). 

 

Nessa perspectiva, segundo Iamamoto (2008a, p. 101) o conhecimento da 

realidade social sobre a qual incidirá a ação profissional, de acordo com propósitos 

pré-estabelecidos, “[...] é pressuposto daquela ação, no sentido de tornar possível 

guiá-la na consecução das metas definidas.” Por isso, a não consideração do 

contexto social no qual as famílias estão inseridas, contribui para que o profissional 

deixe de ser sujeito plenamente consciente de suas ações e suas consequências 

para os processos sociais, da mesma forma que contribui para que as famílias sejam 

vistas mais como objetos de intervenção do que sujeitos ativos. 

 

3.3.4 “As condições materiais, institucionais, físicas e financeiras [...] são 

indispensáveis para o exercício profissional”: o debate sobre as dificuldades e 

desafios no direcionamento do trabalho com famílias103 

 

 Observamos, a partir das discussões anteriores, que tanto os autores dos 

artigos publicados no CBAS, quanto os do ENPESS demonstram direcionar o 

debate em torno do trabalho com famílias por caminhos diferentes, dentre os quais 

se encontram aqueles contrários ao direcionamento crítico apontado no projeto 

ético-político da profissão construído nas últimas décadas. Porém, defende-se aqui a 

compreensão de que a construção do trabalho profissional não depende apenas do 

assistente social, mas de diversas condições (políticas, materiais, institucionais...) e 

também de diversos sujeitos.  

                                                           
103

  O trecho grifado foi extraído de artigo publicado nos anais do XIII ENPESS (ABRÃO, 2012). 
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 Isso significa compreender o assistente social enquanto trabalhador 

assalariado, que vivencia mudanças nos espaços socio-ocupacionais de trabalho, 

bem como no lugar ocupado pelo Serviço Social no mercado de trabalho, 

possibilitando ultrapassar a visão limitada às atividades executadas cotidianamente 

pelo profissional, de forma a reconhecer as mudanças atinentes à classe 

trabalhadora como tendências dos processos sociais que atingem também a 

categoria. Tal realidade exige do assistente social um posicionamento crítico e 

atento a tais mudanças para desvendar as novas feições e possibilidades do 

trabalho 

Por isso, não objetivamos neste estudo realizar um julgamento acerca da 

postura, visões e escolhas profissionais no trabalho com famílias, nem tampouco 

justificar, através do debate que se fará a seguir, o não direcionamento da atuação 

numa perspectiva crítica. Na verdade, intenciona-se apresentar e caracterizar o 

debate sobre o trabalho do assistente social com famílias no âmbito do CBAS e 

ENPESS, considerando-o como um processo que não se constrói a priori e, que 

depende também das “[...] condições sociais nas quais se realiza, distintas da 

prática e a ela externas, ainda que nela interfiram” (IAMAMOTO, 2008a, p. 94). 

A discussão aqui defendida parte do pressuposto de que o assistente social é 

um trabalhador assalariado que participa da relação de compra e venda de sua força 

de trabalho e, que por isso, não possui todos os meios e condições para dispor de 

seu trabalho de forma plenamente autônoma. Com base nessa lógica, pode-se 

reverter a interpretação corrente e errônea da prática profissional, a qual segundo 

Iamamoto (2008a) parte do princípio de que 

 

[...] a atividade do assistente social depende, fundamentalmente do 
profissional, como se ele dispusesse da autonomia necessária para acioná-
la e direcioná-la conforme suas próprias e exclusivas exigências, o que se 
choca com a condição de assalariamento. (IAMAMOTO, 2008a, p. 97). 
 
 

A autora ressalta a importância da categoria profissional atentar para as 

condições objetivas de trabalho104, que muitas vezes limitam suas atividades 

profissionais e dificultam a ampliação da autonomia do assistente social nos mais 

                                                           
104

  O Código de Ética Profissional em seu art. 7º ressalta que: “Constituem direitos do Assistente 
Social: a) dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma 
a garantir a qualidade do exercício profissional.” (CFESS, 1993). 
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diversos espaços socio-ocupacionais. Assim, enfatiza a relevância dos assistentes 

sociais se engajaram na luta por melhores condições de trabalho.  

Nesse sentido, a autora ressalta a secundarização dada à dimensão do 

trabalho abstrato105 no âmbito da categoria, não sendo tão debatida a condição de 

assalariamento e as relações de trabalho particulares, que vinculam o trabalho do 

assistente social ao “[...] processo de produção e/ou distribuição da riqueza social” 

(IAMAMOTO, 2009a, p. 371) havendo, portanto, a necessidade de tal dimensão ser 

mais enfatizada/discutida pela categoria. 

Diante disso, pretendemos neste espaço acrescentar à discussão realizada 

sobre o trabalho do assistente social com famílias no debate do CBAS e ENPESS, 

elementos que indiquem as condições objetivas pelas quais se realiza esse trabalho, 

trazendo à reflexão aspectos apontados pelos autores quanto aos 

limites/dificuldades e desafios no cotidiano da atuação profissional com famílias, 

vinculando-os ao processo de produção/distribuição da riqueza na sociedade.  

Seguindo a tendência apontada por Iamamoto (2009a) no que se refere ao 

incipiente debate sobre o trabalho abstrato nas produções teóricas do Serviço 

Social, apenas 33,4% do total de artigos analisados discutem as condições de 

trabalho, limites e desafios com os quais os profissionais se deparam 

cotidianamente no desempenho de suas atividades. Porém, a maioria destes 

autores não realiza uma problematização em torno destes elementos, apenas os 

mencionam pontualmente, como um aspecto a mais no interior do trabalho, com 

exceção do artigo de Abrão (2012) que enfatiza as relações e condições de trabalho 

dos assistentes sociais que atuam nos Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS) do município de Goiânia. 

Na pesquisa realizada pela autora - com dez assistentes sociais que 

trabalham com famílias no interior dos CRAS do município de Goiânia - são 

explicitadas as “queixas” e limitações apontadas pelos profissionais no cotidiano do 

trabalho com famílias. De um modo geral, as principais dificuldades são a falta de 

articulação com a rede de serviços do município - o que limita os encaminhamentos 

do assistente social -, o número restrito de profissionais para atender a demanda, o 

estabelecimento de critérios de seleção muito rígidos pelas instituições, os quais 

                                                           
105

  “Trabalho humano abstrato, substância de valor, é pensado na sua quantidade e medido pelo 
tempo: tempo de trabalho socialmente necessário investido na sua produção (elemento histórico-
social) condicionado pelo desenvolvimento das forças produtivas sociais do trabalho” (IAMAMOTO, 
2009a, p. 347).  



144 

 

desconsideram o parecer técnico do Serviço Social, excluindo grande número de 

usuários e a falta/deficiência de espaço físico adequado para os atendimentos. 

Analisando tais dificuldades apontadas pelos profissionais na pesquisa, Abrão 

(2012) enfatiza que 

 

As condições materiais, institucionais, físicas e financeiras necessárias ao 
planejamento e avaliação das atividades são condições indispensáveis para 
o exercício profissional da assistência social, conforme preconiza o 
CFESS/CRESS. Contudo, o excesso de burocratização e falta de pessoal 
frente à demanda tem dificultado a concretização dessas atividades. Essas 
condições nem sempre podem ser garantidas nos CRAS e, 
consequentemente, inibe o reconhecimento do trabalho profissional na 
perspectiva da efetivação da Política de Assistência Social e na 
materialização do acesso dos usuários aos direitos sociais. (ABRÃO, 
2012 – XIII ENPESS, grifos nossos). 

 

        Diante dessas limitações concretas vivenciadas pelos profissionais 

pesquisados, a autora identificou que “o exercício profissional com qualidade, ética e 

tecnicamente desenvolvido que garanta os direitos dos usuários que buscam a 

assistência social tem sido violado” (ABRÃO, 2012). Sobre isso, Abrão (2012) 

também identificou que a situação torna-se ainda pior, pois os profissionais 

entrevistados demonstram ter uma postura de passividade e pouca autonomia 

diante das adversidades do contexto de trabalho, gerando mais inércia do que ações 

de mobilização e luta em prol de melhorias. Como afirma Iamamoto (2010), ao 

contrário do imobilismo, somente estratégias político-profissionais de união com 

forças sócio-políticas presentes na realidade contribuem para avanços e conquistas 

no interior do trabalho profissional.  

Já em relação aos demais artigos do CBAS e ENPESS que mencionam a 

questão das condições e limites no trabalho com famílias, observamos que as 

principais dificuldades apontadas giram em torno da escassez de recursos 

institucionais e meios de trabalho e das desiguais relações de poder que norteiam o 

modo pelo qual são formuladas as políticas direcionadas à família. Os trechos a 

seguir ilustram claramente esses limites. 

 

Em função do número de pessoas envolvidas nas ações socioeducativas, 
os CRAS nem sempre contam com espaço e infra-estrutura para as 
reuniões, tendo que as técnicas muitas vezes recorrerem às paróquias 
e outras instituições locais o que muitas vezes dificulta a agilização do 
trabalho. Há uma queixa clássica entre os assistentes sociais que 
trabalham diretamente com a população, que é a forma como os programas 



145 

 

e projetos chegam prontos da esfera federal para a municipal para serem 
executados [...]. (CARLOTO; OLIVEIRA, 2007 – XII CBAS, grifos nossos). 

 
São limitados os recursos da rede socioassistencial do município, por isso a 
importância do trabalho interdisciplinar com diferentes olhares e saberes 
para intervir na realidade social das famílias atendidas e acompanhadas no 
CRAS - São José. (LOUREIRO et al., 2010 – XII ENPESS). 
 
Os limites desses municípios no desenvolvimento dos programas, projetos e 
serviços destacam-se pelos poucos recursos financeiros, pela 
desqualificação da equipe técnica e a inadequação dos espaços físicos 
onde são operacionalizadas as ações. (SKOWRONSKI; COMERLATTO, 
2004 – XI CBAS, grifos nossos). 
 
 

            Observamos a partir dos trechos citados as dificuldades enfrentadas pelo 

assistente social durante a atuação com famílias, que muitas vezes, obstaculizam o 

direcionamento do trabalho de acordo com os objetivos profissionais e com o ideário 

do projeto ético-político da profissão. Como exemplo disso, tem-se o fato de que 

estes profissionais trabalham sob a condição de escassez na oferta de serviços, a 

qual influencia, por exemplo, na limitação do atendimento profissional às famílias, 

levando-os a excluir aquelas que não “se adéquam” aos critérios de seletividade dos 

programas, projetos e serviços, conforme já mencionado nesse estudo. 

            Sobre isso, Iamamoto (2008b, p. 292) enfatiza que “as condições e relações 

de trabalho que circunscrevem o exercício profissional condicionam as atribuições, o 

conteúdo e a qualidade do trabalho realizado [...]” Mas, segundo ela, a precariedade 

dos serviços não podem levar os assistentes sociais “[...] ao imobilismo, à 

descrença, à desilusão profissional. Há que superar essa posição fatalista, como 

também aquelas visões idealizadas [...]” (IAMAMOTO, 2008a, p.161). 

 Como afirma Diniz e Santos (2010) em trabalho publicado nos anais do XII 

ENPESS: 

 
 

Os limites são muitos, em contrapartida as possibilidades enchem de 
esperança a categoria profissional do Serviço Social, cuja maioria não se 
cansa de lutar. A estrada é cheia de espinhos, mas a recompensa nos 
permite afirmar que: é possível sim uma prática transformadora, porém a 
tarefa não é simples e tende a ser infinita. (DINIZ; SANTOS, 2010, p. 7 – XII 
ENPESS). 
 

           É necessário, portanto, que o profissional considere as possibilidades de 

união e correlação de forças na própria instituição, da união com forças 

sociopolíticas presentes e a própria força do projeto ético-político da profissão, mas 

também considere os limites envoltos no cotidiano da prática profissional, 
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entendendo que esta é condicionada pela realidade social mais ampla (SOUSA, 

2008) e não somente, pela vontade do assistente social. Um elemento importante 

para auxiliar no processo de atenuação ou até superação de parte das dificuldades 

no trabalho com famílias é a capacitação profissional. 

 Como afirma Mioto (2004c) as formas vigentes de capacitação profissional 

para atuar junto às famílias - geralmente vinculadas à lógica da instituição - 

constituem um dos elementos que podem contribuir para a  

 

[...] persistência da contradição entre conhecimento teórico-
metodológico/ético-político e ações profissionais e das dificuldades de [...] 
realizarem, com competência, as mediações necessárias para 
desenvolverem processos de atenção às famílias numa perspectiva crítica. 
(MIOTO, 2004c, p. 7). 
 
 
 

Em artigo publicado no XII ENPESS, Diniz e Santos (2010) mencionam que a 

falta de capacitação pode levar os profissionais a equívocos no seu cotidiano de 

trabalho, por isso, para garantir um pleno acesso à informação e à democratização 

de informações junto às famílias usuárias, faz-se necessário ao profissional um 

conhecimento apurado da realidade social contemporânea, por meio da inserção em 

processos de capacitação. 

Quanto aos principais desafios da atuação profissional com famílias, ganha 

destaque nos trabalhos a questão da articulação das políticas, como forma de 

auxiliar no processo de efetivação das ações profissionais com famílias, 

possibilitando atender aos seus reais interesses de forma qualificada e ampliada.  

Alguns autores enfatizam também como desafios envolver a família em sua 

totalidade e de forma participativa no interior da ação profissional. Quanto ao 

primeiro desafio apontado, os trechos a seguir demonstram as reflexões 

mencionadas nos artigos: 

 

É justamente, através de um trabalho articulado entre as diversas áreas que 
são possíveis resultados mais significativos frente aos atendimentos 
prestados e serviços ofertados. Assim, o desafio de trabalhar de forma 
articulada e integrada entre as diversas políticas setoriais, coloca-se 
significativo em meio institucional e profissional. [...] Ainda, pontuamos a 
necessidade de ampliação do debate sobre intersetorialidade, rede de 
serviços e atenção integral à família, com vistas a elucidar junto aos 
profissionais conceitos e referenciais teóricos como forma de (re)qualificar o 
fazer profissional e provocar ações inovadoras e efetivas. (SKOWRONSKI; 
COMERLATTO, 2004 – XI CBAS). 
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Indispensável é a necessidade de articulação entre todas as políticas 
setoriais existentes que se somadas podem vir a otimizar tempo e recursos 
humanos e financeiros [...]. (MOREIRA A., 2004 – XI CBAS). 

 
 

 Observamos, a partir dos trechos o interesse profissional com a efetivação da 

intersetorialidade, com vistas a uma melhoria no atendimento às famílias; vê-se 

então o esforço “[...] de articular e integrar as políticas setoriais, para que possam 

facilitar e melhorar a qualidade de vida das famílias” (MIOTO, 1997, p. 127).  

Na visão da autora, um dos principais desafios colocados ao assistente social 

no trabalho com famílias é a necessidade de articulação entre as diversas políticas, 

de modo a atenuar a fragmentação no atendimento aos seus membros 

individualmente, que gera como consequência um processo de constante 

rotatividade das famílias por diferentes instituições em distintas áreas, a partir das 

necessidades específicas de seus “membros-problemas”, não havendo a reflexão de 

que tais problemas fazem parte da mesma estrutura social. 

 Daí, a necessidade de trabalhar a família em sua totalidade e não apenas 

com seus “usuários-problema”, de modo que haja uma aproximação com todos os 

seus membros, visando também sua participação nos processos de construção da 

prática, como mostra os trechos abaixo: 

 
Chamamos a atenção para o que entendemos ser um nó/desafio, que é o 
trabalho com o “todo” da família. (CARLOTO; OLIVEIRA, 2007 – XII CBAS). 
 
Torna-se necessário traçar novas metodologias de intervenção para que o 
trabalho tenha um enfoque coletivo, a participação efetiva de todos os 
[membros das famílias] envolvidos no planejamento, implantação e 
avaliação do projeto é de extrema importância para que ele seja efetivo. 
(CORREIA; TARIJON; ARAÚJO, 2007 – XII CBAS). 
 
Portanto, promover a aproximação dos demais membros da família para a 
composição de uma rede de apoio, eis um dos desafios encampados pelo 
Serviço Social. (TEIXEIRA et al, 2010 – XIII CBAS). 
 
Ainda que consideremos o papel de multiplicador que representa o trabalho 
com um indivíduo, este é limitado, enquanto resultado na família, na medida 
em que há certas relações que somente se evidenciam no trabalho com a 
mesma. (DORNELLE et al, 2004 – XI CBAS). 
 

 

 Sobre essa discussão, Oliveira e José Filho (2009) nos trazem uma 

importante reflexão: 

 

[...] denomina-se ‘trabalho com famílias’ o que, na verdade, é um trabalho 
com ‘representantes de famílias’. Esse fato é comum aos serviços de 



148 

 

assistência social. Há uma apresentação dos trabalhos como se fossem 
executados com famílias, grupos, quando, na verdade, nesses contextos 
estão presentes usuários que representam uma família. Isso não significa, 
porém, que com esses representantes de famílias não seja possível 
trabalhar dentro da perspectiva de totalidade. É possível, ainda que não 
seja o ideal na meta do coletivo, trabalhar com representantes de famílias 
numa perspectiva de totalidade. A dificuldade está no que diz respeito aos 
recursos necessários para desenvolver tais trabalhos. (OLIVEIRA; JOSÉ 
FILHO, 2009, p. 72-73). 
 
 

 Assim, trabalhar a família como um todo e de forma partícipe - de modo que 

os processos deixem de ser decididos por outros - é fundamental para que ela não 

seja tomada como um objeto de intervenção e passe a ser considerada um sujeito 

do processo (BAPTISTA, 2010). Para isso, o assistente social precisa refletir sobre 

as formas “[...] como a própria família define seus problemas, suas necessidades, 

seus anseios” (SARTI, 2003, p. 34). 

 Em termos gerais, inferimos que o trabalho do assistente social é permeado 

por dificuldades, indagações, dúvidas e desafios que tencionam cotidianamente o 

direcionamento da prática. E, quando se fala no trabalho com famílias, a 

complexidade do processo parece avolumar-se, seja pela incipiente produção no 

âmbito do Serviço Social acerca do tema, seja pela contradição e complexidade da 

própria instituição família, seja pelas formas vigentes de capacitação profissional106.  

 Desse modo, a persistência da atuação profissional com famílias, numa 

perspectiva que se diga conservadora, pode estar articulada à “[...] própria natureza 

e complexidade das ações profissionais, fazendo destas um objeto de difícil 

apreensão. ” (MIOTO, 2004c, p. 8). Junto a isso, não podemos esquecer o contexto 

sociocultural, político e econômico contemporâneo, marcado por traços 

conservadores, que se expressam, por exemplo, através do neoconservadorismo, 

da cultura individualista, do pensamento pós-moderno, da homofobia107, do 

racismo108, da xenofobia109, entre outros elementos.  

                                                           
106

 “As trajetórias dos processos de capacitação para atuar junto a famílias [...] revelaram que tais 
processos ocorrem, majoritariamente, nos próprios serviços. A procura que é de fora dos serviços [...] 
visa atender as demandas colocadas pelos locais de trabalho e não as questões relacionadas à 
profissão.” (MIOTO, 2004c, p. 7). 
107

  A homofobia se refere ao preconceito contra pessoas homossexuais, bissexuais, transgêneros e 
intersexuais. 
108

  O racismo foi construído a partir da crença na existência de raças superiores e inferiores, se 
constituindo, portanto, por opiniões pré-concebidas e atitudes que valorizam as diferenças biológicas 
entre os seres humanos, atribuindo superioridade a alguns grupos de acordo com sua raça. Essa 
crença na superioridade de grupos em relação a outros foi utilizada muitas vezes para justificar a 
escravidão e os genocídios que já ocorreram na humanidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Preconceito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
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 Esses traços conservadores atingem a sociedade de um modo geral, 

norteando não só o cotidiano das famílias usuárias como também a própria 

profissão. Como afirma Santos (2007), o conservadorismo permeia o Serviço Social 

desde sua constituição, tornando-se assim, um terreno propício ao espraiamento de 

pressupostos, teorias e atitudes conservadoras. O pensamento pós-moderno, por 

exemplo, tem se inserido na profissão, não só no “campo da prática profissional”, 

como também no universo da produção de conhecimento, se expressando em 

leituras fragmentadas, conservadoras e superficiais da realidade contemporânea. 

Segundo a autora, as influências do pensamento pós-moderno no Serviço Social se 

expressam numa série de elementos, tais como na valorização de análises e 

intervenções a nível “micro”, na negação da universalidade e na consequente crítica 

à universalização das políticas públicas, através do argumento de que ela obscurece 

as diferenças e singularidades dos indivíduos usuários, entre outros aspectos.   

 Além disso, podemos citar os sucessivos investimentos da sociedade, de 

grupos religiosos específicos e da própria mídia em reatualizar valores e crenças 

tradicionalistas em torno das concepções de família. Como exemplo desse contexto, 

podemos citar as inúmeras tentativas de resistência dos representantes políticos à 

aprovação da união estável entre casais homoafetivos, a disseminação de 

proposições conservadoras em relação à família, através da mídia, de campanhas 

públicas e de partidos políticos, tais como o Partido Social Cristão e o Partido Social 

Democrata Cristão, que defendem o compromisso com a família e a defesa de seus 

valores, numa perspectiva a-crítica, a-histórica e conservadora. 

 Junto a tais limites socioculturais mais gerais, há também as dificuldades 

próprias da condição de assalariamento do assistente social, conforme observado 

no âmbito das publicações. Assim, além dos obstáculos já citados para o 

desenvolvimento de um trabalho com famílias numa perspectiva que se considere 

crítica, o profissional “[...] vê-se tolhido em suas ações, que dependem de recursos, 

condições e meios de trabalho cada vez mais escassos para operar as políticas e 

serviços sociais públicos. ” (IAMAMOTO, 2008b, p. 271).   

Num cenário marcado por políticas neoliberais, vivenciamos, enquanto 

trabalhadores assalariados, a precarização das condições e relações de trabalho, 

                                                                                                                                                                                     
109

 A xenofobia se refere ao preconceito étnico contra pessoas de outras nacionalidades, 
expressando-se, entre outros aspectos, no medo de perda de identidade, suspeição acerca de suas 
atividades, agressão e desejo de eliminar a presença dessas pessoas no território. 
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que se expressam nas tendências de contratação temporária, de terceirização dos 

recursos humanos, de cortes nos gastos públicos com o social, entre outros 

aspectos, que de um modo geral constroem um cenário de insegurança quanto ao 

mercado de trabalho, ao emprego, à renda, à contratação do trabalho e à 

representação dos trabalhadores, conforme aponta Behring (2003).   

 Mas, anterior a qualquer sinal de imobilismo e descrença no âmbito da 

prática, é fundamental que o assistente social perceba o importante papel do projeto 

ético-político da profissão, tanto no que toca ao provimento das bases teórico-

metodológicas e ético-políticas para a orientação do trabalho profissional, quanto no 

que se refere ao fornecimento dos instrumentos para enfrentar as dificuldades 

profissionais a partir dos compromissos firmados coletivamente pela categoria. 

(TEIXEIRA; BRAZ, 2009). Isso significa afirmar a relativa autonomia que o assistente 

social dispõe a partir de sua especialização e de seus estatutos legais, tendo a 

possibilidade, inclusive de “redirecionar o sentido de suas ações para rumos sociais 

distintos daqueles esperados por seus empregadores” a partir do “[...] próprio caráter 

contraditório das relações sociais que estruturam a sociedade burguesa” 

(IAMAMOTO, 2008, p. 98). 

 Por fim, isso não significa voluntarismo ou messianismo, significa, 

conscientemente, conhecer as suas condições de trabalho, seu tempo histórico, a 

política social e a instituição na qual desempenha suas atividades, enfim os limites e 

possibilidades de sua ação, para daí encontrar estratégias de ação que possibilite, 

de fato, sua contribuição para a afirmação do projeto ético-político do Serviço Social. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: UMA TENTANTIVA DE SÍNTESE  

 

Analisar o trabalho profissional é por si só um desafio, pois implica considerar 

uma série de elementos e, quando se trata do trabalho com famílias o desafio torna-

se ainda maior, uma vez que a família é uma instituição complexa, construída e 

reconstruída cotidianamente no bojo das relações sociais.  

Diante disso, com essa pesquisa, procuramos nos debruçar sobre o debate 

acerca do trabalho com famílias, tendo por base as publicações do CBAS e 

ENPESS. Nela, tentamos identificar e analisar, dentre outros aspectos, as 

concepções de família defendidas pelos autores, a forma como a categoria 

profissional vem discutindo o trabalho com famílias, diante das transformações 

familiares historicamente em curso e quais os limites, desafios e possibilidades do 

trabalho do assistente social com famílias no cenário atual. 

Foi possível também visualizar algumas diferenças entre as reflexões 

realizadas no âmbito do CBAS e do ENPESS, considerando que no geral, muitos 

trabalhos publicados no ENPESS são resultados de pesquisas110 e, no CBAS é 

muito frequente a presença de trabalhos que trazem relatos de experiências 

profissionais. Esse caráter diferenciado dos dois eventos, refletiu-se, por vezes, na 

tônica particularizada das discussões produzidas em cada um deles.  

Em relação a essas diferenças, observamos no âmbito das discussões dos 

CBAS um maior destaque ao relato de experiência em si, havendo grande descrição 

das metodologias de trabalho. Inclusive, alguns artigos do CBAS se limitam apenas 

ao relato de experiência com pouca ou nenhuma reflexão teórico-metodológica 

sobre as ações profissionais desenvolvidas, o que por vezes, limita o debate dos 

textos a mera reprodução do cotidiano de atuação com famílias no âmbito das 

instituições, em que os autores trabalham, ou a simples apresentação dos 

resultados alcançados durante o trabalho, sendo, por vezes, pouco privilegiado nos 

artigos o diálogo com autores que vêm discutindo atualmente essa temática, o que 

permitiria vislumbrar reflexões mais aprofundadas sobre as possibilidades de 

trabalho com famílias. 

                                                           
110

 O ENPESS é um evento voltado para pesquisadores da área, sejam eles da academia ou não. 
Houve, inclusive, no XIII ENPESS, realizado em 2012, um espaço dedicado à apresentação de 
projetos de pesquisa, na modalidade “Oficina de Projetos”. 
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Por outro lado, no âmbito do ENPESS, observamos que as publicações 

majoritariamente resultam de pesquisas realizadas pelos autores, de modo que 

prevalecem, quanto a natureza dos artigos, as discussões teóricas, relatos e 

projetos de pesquisa. Assim, observamos uma presença mais recorrente de 

reflexões teórico-metodológicas sobre a atuação profissional, ultrapassando a mera 

descrição das ações com famílias.  

De um modo geral, no CBAS a discussão se debruça, principalmente, sobre a 

atuação dos próprios profissionais, autores dos artigos, enquanto que no ENPESS o 

debate se orienta principalmente em torno da atuação de outros profissionais 

pesquisados, sendo visualizado de modo recorrente nos textos, a construção de 

reflexões críticas sobre a atuação destes profissionais com famílias e, sendo, por 

vezes, apontados seus limites bem como sugestões e propostas para melhoria deste 

trabalho.  

 Junto a isso, identificamos no entorno das publicações do CBAS um 

considerável número de artigos que, apesar de apresentarem uma reflexão ampliada 

e crítica no que se refere à concepção de família, especialmente em relação a sua 

composição e estruturação, ainda trazem aspectos em seus discursos que remetem 

a um posicionamento mais tradicional em relação à família e ao que se espera dela 

nas políticas sociais, ao reafirmar a noção dos papéis familiares tradicionais e ao 

demonstrar grande expectativa quanto ao bom desempenho destes, estando ainda 

presente a noção de família desestruturada no interior do debate. Ao contrário, no 

âmbito do ENPESS, observamos, que majoritariamente, os artigos analisados 

apresentam um debate construído com base numa visão crítica de família, 

considerando-a em sua diversidade de configurações e dificuldades cotidianas.  

Nessa perspectiva, os autores dos artigos publicados no ENPESS, de modo 

majoritário, demonstram interpretar as demandas apresentadas pelas famílias 

usuárias de modo crítico, entendendo que as necessidades dessas famílias são 

decorrentes das desigualdades sociais próprias da organização capitalista. 

Norteados por essa compreensão, os autores apontam que a direcionalidade das 

ações profissionais com famílias devem seguir uma perspectiva de compromisso 

com a transformação social e a conquista de direitos. Assim, demonstram, no interior 

do debate, que a atuação do assistente social com famílias deve partir da articulação 

das ações profissionais nos níveis da avaliação e proposição de políticas sociais, 

organização e articulação de serviços e atendimento a situações singulares.  
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Nas publicações do CBAS, observamos que os objetivos e resultados das 

ações profissionais voltam-se para uma intervenção na dinâmica interna das famílias 

usuárias, isto é, na necessidade de mudanças comportamentais no interior das 

famílias e a partir de seus próprios esforços.  Assim, no decorrer do debate, essa 

direção nos aponta que as demandas das famílias são interpretadas, muitas vezes, 

como “casos” ou “problemas de família”, remetendo ao nível individual, questões que 

são expressão das contradições sociais. Dessa forma, a atuação limita-se ao 

atendimento direto às famílias, deixando-se de ser vislumbradas ações profissionais 

em outros níveis.  

Portanto, no âmbito das discussões dos artigos publicados nos anais do 

CBAS, observamos uma prevalência de propostas de atuação voltadas para as 

ações socioassistenciais, reforçando o ideário de que o atendimento direto aos 

usuários é o campo que identifica a intervenção profissional do assistente social, em 

que pese a tradição da profissão na execução das políticas sociais e no atendimento 

direto aos usuários dos serviços sociais. Ações ligadas ao nível da gestão, 

organização e articulação dos serviços são secundarizadas no debate, o que indica 

a necessidade de construção de uma cultura de valorização profissional destes 

níveis, que devem ser compreendidos como parte do fazer profissional do assistente 

social e não como algo deslocado da formação específica. 

Apesar do debate construído no ENPESS seguir de modo mais recorrente 

uma perspectiva crítica de reflexão sobre a atuação com famílias, observamos, 

ainda, uma heterogeneidade no interior das discussões dos dois eventos, isto é, 

tanto nas publicações do CBAS, quanto nas do ENPESS, são desenvolvidas 

reflexões conservadoras e críticas sobre o tema. Assim, enquanto considerável parte 

dos artigos apresenta uma discussão crítica pautada no reconhecimento das 

famílias como sujeitos sociais e no trabalho profissional voltado à defesa de seus 

direitos, outro grupo de publicações traz uma discussão permeada pelo eixo da 

normatividade e estabilidade111, evidenciando propostas de atuação dirigidas às 

famílias que por pobreza ou falimento são diagnosticadas como “patológicas”, de 

forma a refletir em  intervenções que estimulem e propiciem mudanças internas 

nessas famílias.   

                                                           
111

  Para melhor entendimento desse eixo paradigmático, ver: Mioto, 2004a. 
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No geral, constatamos que apesar de grande parcela dos artigos conceber a 

família como uma instituição histórica, plural, contraditória e sujeita a 

transformações, ainda presenciamos discussões, especialmente no âmbito do 

CBAS, que são norteadas por vertentes conservadoras, preconizando uma atuação 

profissional voltada para alterações comportamentais nas famílias atendidas, numa 

perspectiva de reforçar papéis familiares tradicionais e, ao mesmo tempo discipliná-

las e sobrecarregá-las ainda mais em suas funções. 

Assim, observamos no conjunto dos artigos estudados a coexistência de 

trajetórias opostas do trabalho profissional com famílias, demonstrando os caminhos 

e (des) caminhos seguidos pelo assistente social diante do projeto ético-político 

construído pela categoria. Ao voltarem, de um lado, suas ações profissionais para os 

processos familiares em si, considerando-os em nível individual e institucional e, de 

outro, para o atendimento à família como um sujeito social, inserido numa realidade 

mais ampla, os profissionais demonstram seguir caminhos que ora estão em 

contradição com o atual projeto ético-político do Serviço Social, ora em consonância 

com seus princípios.  

Entretanto, para além da competência profissional, diversos aspectos podem 

interferir na dificuldade dos assistentes sociais realizarem as mediações necessárias 

para refletir e atuar com famílias numa perspectiva crítica. Entre eles, podemos citar: 

as formas vigentes de capacitação para intervenção com famílias, a incipiente 

produção da categoria sobre a dimensão técnico-operativa e a própria natureza e 

complexidade das ações (MIOTO, 2004c). Junto a isso, há também as dificuldades 

próprias da condição de assalariamento do assistente social, que depende de uma 

série de condições e recursos para desenvolver seu trabalho. Por isso, defendemos 

aqui a compreensão de que a construção do trabalho profissional não depende 

apenas do assistente social, mas de diversas condições (políticas, materiais, 

institucionais) e também de diversos sujeitos. 

Tal situação pôde ser evidenciada no debate dos eventos, seja pelo próprio 

direcionamento do trabalho com famílias, seja pelas dificuldades, indagações, 

dúvidas e desafios apontados pelos autores dos trabalhos analisados. O que afirma 

a necessidade de capacitação profissional permanente, de sistematização e 

divulgação da atuação com famílias, bem como de união profissional com forças 

sociopolíticas presentes e com a própria força do projeto ético-político da profissão, 
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objetivando lutar por condições de trabalho que influenciem na estruturação do 

exercício profissional de acordo com as reais necessidades das famílias usuárias. 

Partimos, assim, da análise evidenciada na literatura que discute o trabalho 

com famílias, de que ainda são limitadas as discussões sobre família e os processos 

de intervenção com esse público na produção intelectual da categoria e durante a 

própria formação profissional, denotando a permanência de percepções e formas de 

atuação tradicionais. Destarte, foi possível identificar no âmbito da discussão dos 

artigos analisados, o pequeno espaço ocupado pelo trabalho do assistente social 

com família, se comparado a outros temas e ao universo total de artigos publicados 

nos dois eventos. 

 Em termos gerais, podemos mencionar que discutir a intervenção profissional 

envolve considerar a complexidade da inserção do assistente social nos mais 

diversos espaços socio-ocupacionais, no atendimento das múltiplas demandas dos 

usuários e sua prática diretamente relacionada com as mudanças societárias, que 

se expressam no mundo do trabalho, nas políticas sociais e, nas próprias famílias 

usuárias. Tais mudanças desafiam os assistentes sociais no seu cotidiano, pois 

desencadeiam novas requisições, demandas e possibilidades à atuação profissional. 

Junto a isso, entendendo o trabalho como uma atividade dos sujeitos 

profissionais, é essencial considerá-los enquanto pessoas concretas com seus 

valores e representações, estruturados ao longo da vida. Tal consideração permite 

uma melhor compreensão da relação estreita que há entre vida pessoal e 

profissional, uma vez que valores, posicionamentos éticos e conhecimentos 

específicos do assistente social podem influenciar nos discursos e modos de 

atuação profissionais. Em suma, como afirma Iamamoto (2008) refletir sobre o 

trabalho profissional é também pensar os sujeitos que o exercem, nas suas 

condições de vida e de trabalho, bem como nos seus modos de pensar e atuar.  

De modo particular, esta dissertação não teve o objetivo de se debruçar sobre 

a realidade e as características dos sujeitos profissionais, por isso, trabalhamos com 

dados secundários. Porém, a conclusão deste trabalho nos indicou a necessidade 

de construção de estudos que analisem também a trajetória cultural, pessoal, 

familiar, religiosa e intelectual dos assistentes sociais e sua possível influência nas 

concepções de família e formas de atuação com esse público.  

Em suma, no âmbito da profissão e da formação profissional, este trabalho se 

constitui numa pequena contribuição para o fortalecimento e aprofundamento de 
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uma discussão tão complexa e intricada, que é a discussão sobre família e, 

especialmente sobre o trabalho do assistente social com famílias. A complexidade 

do tema nos induz à necessidade de elaboração de novos estudos, que possam 

contribuir com o processo de construção do conhecimento e dos processos de 

intervenção, auxiliando na sustentação do trabalho profissional com famílias numa 

lógica protetiva e articulada ao projeto ético-político do Serviço Social.  
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APÊNDICE A – Roteiro para estudo dos artigos 

 

ROTEIRO  
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TÍTULO: 
AUTORES:  
INSTITUIÇÃO:   
NATUREZA DA INSTITUIÇÃO112:   
ÁREA DE ATUAÇÃO/PESQUISA113:     
FORMAÇÃO DOS AUTORES: 
ORIGEM DO ESTUDO114: 
NATUREZA DO TRABALHO115:  
ORIGEM POR REGIÕES DO PAÍS116: 
EVENTO:  
 
2 PROPOSTA DO TRABALHO 
RESUMO: 
OBJETIVOS: 
RESULTADOS/CONCLUSÕES: 
REFERÊNCIAS USADAS PELO AUTOR: 
 
3 ANÁLISE SOBRE O TRABALHO: 
CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA:  
AÇÕES PROFISSIONAIS PLANEJADAS: 
PROPOSTAS DE ATUAÇÃO COM FAMÍLIAS: 

Natureza das ações: 
Objetivos das ações: 
Instrumentos e técnicas possivelmente apontados: 
Formas de abordagem117: 
Possíveis resultados das ações: 
Dificuldades e desafios sinalizados118: 
Outras categorias apontadas: 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O TRABALHO: 
 

Código de referência do artigo:______ 
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  Pública, privada, filantrópica... 
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  Assistência social, saúde, educação, previdência social, entre outras. 
114

 Resultado de pesquisa, de experiências de trabalho ou de reflexões sobre o tema na formação 
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 Discussão teórica, relato de experiência ou projeto de pesquisa. 
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 Analisar de quais regiões geográficas advêm os trabalhos (sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, 
norte). 
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 Abordagem individual ou grupal. 
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 Refere-se às dificuldades/desafios apontados pelos autores tanto em relação à atuação cotidiana 
com famílias, como em relação ao debate da categoria profissional sobre o tema. 
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   Quadro 1 – Lista das publicações analisadas no CBAS, segundo versão/ano do evento, título e   

autoria.  Fonte: Anais do XI, XII e XIII CBAS. 
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Apêndice C – Lista das publicações analisadas nos ENPESS 

 

 

ARTIGOS ANALISADOS 

X, XI, XII e XIII ENPESS 

 

VERSÃO

/ANO 

TÍTULO AUTORES 
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a partir do projeto de extensão a 

comunidade do curso de Serviço 

Social da FEF denominado “Arte de 

Educar” 
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Valdênia Lourenço de 

Sousa, Thaís Cristine de 

Queiroz Costa, Adriana 

Ferreira Nunes , Maria 
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XII/2010 O TRABALHO PROFISSIONAL DO 

SERVIÇO SOCIAL NO 
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experiência no campo sócio jurídico 

Milane Lima Reis, Antônia 

Cosmo de Oliveira, 

Antônia Lúcia Silva de 
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Vivian Maria Rodrigues 
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Loureiro, Ana Paula 
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XIII/2012 RELAÇÕES E CONDIÇÕES DE 
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FAMÍLIAS NO ÂMBITO DOS CRAS 

NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA: A 
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Social e o trabalho com famílias no 
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Helena Paiva Silvério 
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FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 
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Costa 

     Quadro 2 – Lista das publicações analisadas no ENPESS, segundo versão/ano do evento, título e 

autoria.  Fonte: Anais do X, XI, XII e XIII ENPESS. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    


