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A crítica arrancou as flores imaginárias dos 

grilhões. Não para que o homem suporte grilhões 

desprovidos de fantasia e consolo. Mas para que 

se desvencilhe deles e a flor viva desabroche. 

(Karl Marx) 



 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar e explicitar as múltiplas determinações que 

perpassam o Trabalho Social com Famílias (TSF) na assistência social em sua dinamicidade, 

processualidade e movimento, partindo da perspectiva de que é necessário tensionar o TSF 

em curso, dar vazão as análises mais totalizadoras que demonstrem suas contradições e 

contribuir com as análises que já vem sendo desenvolvidas numa perspectiva 

problematizadora e crítica. Além disso, parte-se do pressuposto de que há uma naturalização e 

idealização do TSF, especialmente nos espaços sócio-ocupacionais, que fundamentado 

essencialmente nos textos e normativas institucionais não contempla a totalidade do Estado 

burguês e suprime as contradições que perpassam a assistência social e as políticas sociais 

como um todo. Para tanto, propõe uma pesquisa de tipo bibliográfica em artigos científicos 

disponibilizados no Portal de Periódicos da Capes, fundamentada no método materialista 

histórico-dialético, contemplando uma análise da produção de pesquisadores da área e uma 

revisão da literatura acerca do Trabalho Social com Famílias na assistência social. A análise 

do TSF para além da perspectiva endógena, traz à tona as contradições que perpassam a 

assistência social na contemporaneidade, cujos reflexos se estendem ao trabalho profissional e 

às normativas institucionais para a realização deste trabalho. Desse modo, traz à tona as 

contradições de uma política que essencialmente familista, também se propõe ser 

desfamilizadora, mas com grandes desafios para a concretização de iniciativas nesta última 

perspectiva. São então desafios identificados por essa pesquisa para o delineamento do TSF 

em uma perspectiva crítica, a necessidade de desmistificação do TSF a partir dos dois vieses 

que o perpassam, o viés familistas e o viés de desfamilização, assim como a necessidade 

urgente de se romper com a noção tradicional de família e dos papéis familiares, pois estes 

tendem a se diversificar a medida que as famílias também se diversificam, ou seja, a 

necessidade de se romper com expectativas relacionadas às famílias, para se trabalhar com 

possibilidades concretas a partir daquilo que as famílias consideram como relevante e 

possível. Por outro lado, no campo das ações desfamilizadoras, há que se destacar a 

potencialidade das ações que se encaminhem para articulações intersetoriais e que promovam 

aquisições às famílias, especialmente aquisições relacionadas à possibilidade de sustentação 

da vida familiar em conciliação com o trabalho e de acesso aos direitos e ao fortalecimento da 

cidadania. Contudo, o cenário adverso à universalização dos serviços e políticas sociais, bem 

como a deterioração desses serviços e políticas sociais na contemporaneidade, tem 

contribuído para que o TSF esteja mais voltado à gestão dos riscos sociais e não ao 

atendimento das necessidades de fato, reforçando a busca de respostas nos intramuros 

familiares. 

 

Palavras-chave: Política Nacional de Assistência Social. Familismo. Desfamilização. 

Trabalho Social com Famílias.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research has as general objective to identify and explain the multiple determinations that 

permeate Social Work with Families (TSF) in social assistance in its dynamism, procedurality 

and movement, starting from the perspective that it is necessary to tension the TSF in 

progress, to carry out the analyzes more totalizing that demonstrate their contradictions and 

contribute to the analyzes that are already being developed in a problematic and critical 

perspective. Furthermore, it is based on the assumption that there is a naturalization and 

idealization of the TSF, especially in socio-occupational spaces, which based essentially on 

the texts and institutional norms does not contemplate the totality of the bourgeois state and 

suppresses the contradictions that permeate social assistance and social policies as a whole. 

To this end, it proposes a bibliographic type research in scientific articles made available on 

the Capes Periodical Portal, based on the historical-dialectical materialist method, 

contemplating an analysis of the production of researchers in the area and a review of the 

literature on Social Work with Families in social assistance. The analysis of the TSF, beyond 

the endogenous perspective, brings up the contradictions that permeate social assistance in 

contemporary times, whose reflexes extend to professional work and institutional norms for 

carrying out this work. In this way, it brings up the contradictions of a policy that is 

essentially “familista”, also proposes to be “desfamilizadora”, but with great challenges for 

the realization of initiatives in this last perspective. There are then challenges identified by 

this research to outline the TSF in a critical perspective, the need to demystify the TSF from 

the two biases that pervade it, the familist bias and the defamilist bias, as well as the urgent 

need to break with the traditional notion of family and family roles, as these tend to diversify 

as families also diversify, that is, the need to break with expectations related to families, to 

work with concrete possibilities based on what families consider as relevant and possible. On 

the other hand, in the field of defamilization actions, it is important to highlight the potential 

of actions that lead to intersectoral articulations and that promote acquisitions to families, 

especially acquisitions related to the possibility of sustaining family life in conciliation with 

work and access to services, rights and the strengthening of citizenship. However, the adverse 

scenario to the universalization of services and social policies, as well as the deterioration of 

these services and social policies nowadays, has contributed to the TSF being more focused 

on the management of social risks and not on meeting the actual needs, reinforcing search for 

answers within family walls. 

 

Keywords:  National Social Assistance Policy. Familism. Defamilization. Social Work with 

Families. 
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INTRODUÇÃO 

 

As inquietações que motivaram o desenvolvimento dessa pesquisa emergem do 

cotidiano profissional da pesquisadora, que é Assistente Social e trabalha em um Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS). 

 A pesquisa trata, assim, de inquietações relacionadas ao Trabalho Social com 

Famílias (TSF), que está previsto nos dois níveis de proteção social propostos pela Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), a Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial 

de Média e Alta Complexidade (BRASIL, 2004). 

Desse modo, ressalta-se que o processo de trabalho com famílias na Assistência Social 

tem como finalidade operacionalizar e efetuar a proteção social de responsabilidade do 

Estado, seguindo os seguintes princípios do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

(BRASIL, 2004):  matricialidade sociofamiliar; primazia da responsabilidade do Estado na 

condução da política de assistência social; descentralização político-administrativa e comando 

único em cada esfera do governo; financiamento partilhado entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios; territorialização; fortalecimento da relação democrática 

entre Estado e sociedade civil; controle social e a participação popular. 

No campo da matricialidade sociofamiliar, a PNAS estabelece a centralidade na 

família para concepção e implementação de programas, benefícios, serviços e projetos, assim 

como para o desenvolvimento de ações que assegurem a convivência familiar e comunitária. 

Para tanto, “a concepção de matricialidade sociofamiliar deve estar conectada a outras 

concepções que orientam e estruturam o SUAS, tais como concepção de território, de 

autonomia, de participação e de integração à seguridade social e às políticas 

socioeconômicas” (BRASIL, 2016, p. 19). 

O viés da Matricialidade Sociofamiliar, reafirma, nesses termos, “a adoção da 

centralidade da família na PNAS como elemento estruturante dos serviços socioassistenciais, 

com absoluto respeito às diferentes formas de organização das famílias” (BRASIL, 2016, p. 

8). 

Em uma perspectiva mais ampla, assinala-se que a centralidade da família no âmbito 

da política de Assistência Social está em consonância com a Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), conforme expresso no artigo 226, que declara que a “família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado”, assim como também está em consonância com a 
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Lei Orgânica de Assistência Social (BRASIL, 1993), o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) (BRASIL, 1990), o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), entre outras legislações. 

Conforme ressalta a PNAS (BRASIL, 2004, p. 41), a centralidade na família na 

Constituição Federal de 1988, endossa, ainda, o artigo 16 da Declaração dos Direitos 

Humanos, “que traduz a família como sendo o núcleo natural e fundamental da sociedade, e 

com direito à proteção da sociedade e do Estado”. 

Diante de tais apontamentos, coloca-se que o TSF no SUAS contempla ações de 

atendimento às demandas das famílias, por meio da inserção de seus membros em serviços, 

benefícios, projetos e programas socioassistenciais, bem como, por meio da articulação com 

outras políticas públicas e serviços sociais, visando o amplo acesso aos direitos de cidadania e 

à ampliação da proteção social provida, primariamente, pelas famílias. O TSF com famílias se 

processa, dessa maneira, por meio de ações de suporte às famílias na proteção de seus direitos 

e da intervenção na vida social desse conjunto de pessoas, “para apoiá-las no desempenho da 

função de proteção e socialização de seus membros, bem como assegurar o convívio familiar 

e comunitário, a partir do reconhecimento do papel do Estado na proteção às famílias e aos 

seus membros mais vulneráveis” (BRASIL, 2012, p. 12). 

Tais objetivos, segundo as normativas da política de assistência social, materializam-

se a partir do desenvolvimento de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, no âmbito 

da Proteção Social Básica, e ações voltadas à reconstrução de vínculos familiares e 

comunitários, a partir da construção de novos projetos de vida e da ressignificação de 

vivências, no âmbito da Proteção Social Especial. Em ambos os níveis de proteção, que 

nortearão o TSF com suas devidas especificidades, estão previstos o reconhecimento das 

famílias e de seus membros como sujeitos de direitos e o reconhecimento das potencialidades 

dos grupos familiares e das potencialidades e vulnerabilidades dos territórios de vivência. São 

consideradas ainda, vivências mais complexas dos grupos familiares, que decorrentes das 

desigualdades sociais vigentes na sociedade, faz com que também sejam reproduzidos 

conflitos e violências nos intramuros familiares, comprometendo a capacidade de proteção e 

socialização dessas famílias. 

Seguindo a premissa da matricialidade sociofamiliar como referência para a 

organização e estruturação de serviços, programas, projetos e benefícios que atendam às 

demandas familiares, a serem disponibilizados e ofertados no território de vivência das 

famílias, pode-se dizer que o TSF contempla, em seus fundamentos, a necessidade de 

desoneração das famílias, especialmente a desoneração de encargos que são incompatíveis 

com o mundo do trabalho. Tais fundamentos coexistem, todavia, com a perspectiva de 
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intervenção na vida social das famílias para apoiá-las no desempenho da função de proteção e 

socialização de seus membros. As famílias são tidas “[...] como espaço privilegiado e 

insubstituível de proteção e socialização primárias” (BRASIL, 2012a, p. 47) pela política, o 

que contribui para que não haja uma cisão clara entre aquilo que é responsabilidade da família 

e aquilo que é responsabilidade do Estado no campo da provisão de proteção social. 

Conforme assinala Goldani (2005), o tipo de política pública que se materializa no 

Brasil, na contemporaneidade, é a “referida à família”, cujo objetivo é fortalecer as funções 

protetivas e sociais das famílias, ao contrário das políticas “para a família”, que remete à 

responsabilização do Estado e da sociedade na execução de serviços e programas voltados 

para a proteção das famílias, permitindo uma maior compatibilidade entre vida familiar e 

trabalho. Não se pode deixar de considerar, contudo, que dadas as condições estruturantes do 

capitalismo, também no campo das políticas “para a família” há limites concretos no que 

tange à total responsabilização do Estado. 

 Nessa perspectiva, há que se considerar ainda, a tendência em escala global, 

especialmente a partir dos anos de 1970 e com o avanço do neoliberalismo, de 

homogeneização das responsabilidades no campo da proteção social/reprodução social com 

fins de desoneração do Estado e controle da crise capitalista. Trata-se, especificamente, da 

tendência ao Pluralismo de Bem-estar Social, ao “triangulo do compromisso pelo bem-estar 

(Estado, mercado e sociedade)” (PEREIRA, 2010, p. 34), que resgata e reatualiza a família 

como um importante agente privado de proteção social no cenário de crise do Estado de Bem-

estar Social. 

 No cenário brasileiro, a partir dos anos 1990 e colocando em cheque princípios e 

conquistas da Constituição Federal de 1988, há o avanço dessa tendência e a materialização 

da (contra)reforma do Estado, que alinhada à ótica da administração pública gerencial, tratou 

de um encolhimento das funções do Estado com grande impacto para a área social, que passa 

a contar com a solidariedade da sociedade civil, ao mesmo tempo em que também se 

transforma em nicho de mercado. 

 Trata-se de uma tendência, enfim, que cada vez mais torna inconcebível para o Estado 

a formatação de políticas e serviços sociais universais e desmercadorizados e que é reafirmada 

por organismos internacionais, os reguladores, em escala global, das relações sociais 

capitalistas. Desse modo, no Brasil e no âmbito da política de assistência social já é possível 

observar impactos, como a focalização na pobreza e na extrema pobreza como critérios para 

acesso a programas de transferência de renda, o reforço à naturalização da função social da 

família e os apelos à comunidade e à sociedade civil na provisão de cuidados e serviços. 
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 Por outro lado, e em que pese a influência da ideologia dominante na manutenção dos 

papéis sociais e patriarcais das famílias, os novos grupos familiares, normalmente menores e 

em alguns casos com um único provedor-cuidador, enfrentam dificuldades crescentes e 

impactantes na conciliação vida familiar e trabalho, que por si podem refletir em conflitos e 

fragilização de vínculos e no aprofundamento da pobreza e das desigualdades. Nesse sentido, 

não basta que as políticas sociais reconheçam as famílias em suas diversidades de arranjos, 

elas precisam incidir de fato nestas diversidades, contemplando, inclusive, políticas 

afirmativas de gênero, “raça” /etnia, geração etc. 

 Além disso, as críticas mais contundentes do TSF nas políticas sociais, “está associada 

à regressão da participação do Estado Social na provisão de bem-estar” (MIOTO, 2010, p. 

170) e fazem referência ao reforço do papel da família como provedora de proteção social, o 

que não se realiza sem uma alta dose de trabalho familiar, que não é pago e tradicionalmente é 

atribuído às mulheres, reforçando desigualdades de gênero e a responsabilização da mulher. 

Mais especificamente, sob essa lógica, o TSF passa a ser pleiteado na perspectiva de incitar as 

famílias usuárias das políticas sociais a “administrarem” as dificuldades sociais vivenciadas e 

relacionadas às expressões da questão social por meio de respostas mínimas do Estado, o que 

configura grandes desafios para a sua operacionalização em bases críticas e na perspectiva de 

desoneração dos encargos familiares. 

São, assim, exemplos de inquietações do cotidiano profissional que foram 

considerados ponto alto para a definição do objeto de estudo dessa pesquisa, o TSF na 

assistência social, desde situações mais simples nas quais as famílias não respondem aos 

insistentes chamados de participação no processo de trabalho com famílias, como situações 

mais complexas, nas quais as famílias, cansadas do excesso de abordagem e incapazes de 

observar o rol de tarefas a seguir, desistem de dar continuidade às ações, mesmo que isso 

possa repercutir, por exemplo, na destituição de crianças e adolescentes do poder familiar, e, 

ainda que nesses casos haja a possibilidade de se repensar o trabalho desenvolvido, evidencia-

se a responsabilização e a sobrecarga das famílias e os limites e desafios para o TSF em 

tempos de precarização da proteção social de responsabilidade do Estado. 

 No que tange à possibilidade de se repensar o trabalho desenvolvido, destaca-se a 

autonomia relativa do profissional que operacionaliza o TSF, que mesmo em tempos de 

precarização acentuada das relações de trabalho, subsiste. “A exploração dessa ‘autonomia 

relativa’ se torna fundamental na condução do TSF no contexto das disputas de projetos 

societários e interesses divergentes presentes no campo da política social, que são mediados 

pelos serviços sociais”. (SCHUTZ, MIOTO, 2012 apud BRASIL, 2016a, p. 17). 
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Nesses termos, há que se destacar também as ações de caráter socioeducativo que 

perpassam todo o processo de trabalho com famílias, mas que adquirem maior expressão nas 

ações coletivas (mediações em grupos, ações comunitárias etc.) e de participação e controle 

social (assembleias, conferências etc.), com possibilidades para o questionamento das 

situações vivenciadas pelas famílias sob bases críticas e não individualizantes, e com 

possibilidades ainda, para questionamentos e proposições acerca do processo de trabalho com 

famílias que vem sendo desenvolvido e acerca da política de assistência social e outras 

políticas públicas como um todo. 

Parte-se então, da perspectiva de que é necessário tensionar o TSF em curso, dar vazão 

às análises mais totalizadoras que demonstrem suas contradições e contribuir com as análises 

que já vem sendo desenvolvidas numa perspectiva problematizadora e crítica. Além disso, 

parte-se do pressuposto de que há uma naturalização e idealização do TSF, especialmente nos 

espaços sócio-ocupacionais, que fundamentado essencialmente nos textos e normativas 

institucionais não contempla a totalidade do Estado burguês e suprimem as contradições que 

perpassam a assistência social e as políticas sociais como um todo. Configurando 

possibilidades para a subserviência dos profissionais, com potencial para indução também, da 

subserviência das famílias. Nesta perspectiva, não se propõe a negação do TSF, mas sua 

apreensão e execução em bases críticas. 

Desse modo, verifica-se a impossibilidade de se analisar o TSF a partir de uma 

perspectiva endógena, voltada exclusivamente para o que está proposto nos documentos e nas 

normativas da política de assistência social e destaca-se, que esta pesquisa estabeleceu como 

objetivo geral identificar e explicitar as múltiplas determinações que perpassam o TSF na 

assistência social em sua dinamicidade, processualidade e movimento, e como objetivos 

específicos: identificar e caracterizar as tensões que emergem no TSF; identificar e analisar 

possibilidades concretas que apontem para a desoneração das famílias no campo da proteção 

social; e compilar estratégias para a reafirmação e/ou ressignificação do TSF na assistência 

social em bases críticas. 

São então questionamentos que nortearam essa pesquisa: Como o TSF na política de 

assistência social vem sendo abordado e refletido por pesquisadores/as da área? Como tem 

sido analisada a intervenção com os grupos familiares, quais estratégias e direcionamentos 

têm sido adotados? Quais os impactos e quais as repercussões do desmonte das políticas e 

serviços sociais no TSF têm sido observadas e como têm sido trabalhadas no cotidiano? Quais 

são as avaliações acerca dos fundamentos teóricos-metodológicos, éticos-políticos e técnicos-

operativos, ou seja, acerca da estruturação do TSF? Quais considerações se tecem a respeito 
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das desigualdades de classe, gênero, “raça” /etnia e suas repercussões para o TSF? Quais 

considerações se tecem acerca das novas configurações familiares e suas repercussões para o 

TSF? Quais são as proposições para o desenvolvimento de um trabalho social crítico, bem 

como quais atualizações ou reafirmações são necessárias? 

Para tanto, foi proposta uma pesquisa qualitativa de tipo bibliográfica em artigos 

científicos, fundamentada no método materialismo histórico-dialético, que contemplasse a 

percepções de pesquisadores da área e uma revisão da literatura acerca do TSF na assistência 

social. Segundo Gil (2008, p. 50), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos e tem como principal 

vantagem o “fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. 

Quanto à estruturação da pesquisa, destaca-se que no primeiro capítulo realizou-se 

uma revisão bibliográfica acerca da Política Social na sociabilidade capitalista, contemplando 

aspectos relacionados à historicidade das políticas sociais, acerca do Estado Social brasileiro 

no capitalismo contemporâneo e das particularidades da política de assistência social, 

considerando, nessa perspectiva, aspectos relacionados à unidade das políticas sociais com a 

política econômica vigente.  

No segundo capítulo, realizou-se uma revisão bibliográfica acerca das particularidades 

da relação família e política de assistência social, que se materializa no TSF, considerando 

como bases de análise a relação família e sociedade capitalista e a contextualização da 

centralidade da família nas políticas sociais. Buscou-se então, apreender as determinações 

sociais, econômicas e históricas da relação família e políticas sociais e as particularidades de 

tais determinações nos fundamentos teóricos-metodológicos, ético-políticos e técnico-

operativos do TSF na assistência social. 

No terceiro e último capítulo apresenta-se a descrição do percurso metodológico da 

pesquisa, a caracterização do material bibliográfico selecionado para a pesquisa, a exposição e 

interpretação dos dados e, nas considerações finais, a síntese integradora resultante da análise 

e reflexão dos artigos.  
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1 – CAPÍTULO I: POLÍTICA SOCIAL E CAPITALISMO  

 

1.1. A historicidade da Política Social na sociedade capitalista 

 

O primeiro apontamento que se faz necessário para essa reflexão é situar que a política 

social surge na formação social e econômica capitalista. Nesse sentido, é engendrada no 

processo de produção e reprodução das relações sociais capitalistas de produção. 

Inicia-se assim, com uma breve exposição acerca da sociedade econômica capitalista, 

de elementos relacionados à sua estruturação e das implicações desse modo de produção e 

reprodução social que designa os indivíduos sociais em classes sociais antagônicas – a classe 

burguesa e a classe trabalhadora -, via processos de alienação e de divisão social do trabalho, 

configurando relações sociais específicas e que adquirem particularidades ao longo do tempo.  

A produção é uma atividade social por meio da qual os homens estabelecem vínculos e 

relações mútuas para transformação da natureza e a reprodução dos meios de vida e de 

produção (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014). A maneira como os homens se organizam na 

produção e na troca de suas atividades varia conforme o nível de desenvolvimento dos meios 

de produção, “[...] Tais relações se estabelecem, portanto, em condições históricas 

determinadas, nas quais os elementos da produção articulam-se de forma específica. Assim 

sendo, a produção social é essencialmente histórica [...]”. (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2014, p. 36, grifo dos autores). 

 Os autores complementam, com fundamento em Marx, que 

 
[...] as relações sociais, de acordo com as quais os indivíduos produzem, as relações 

sociais de produção alteram-se, transformam-se com a modificação e o 

desenvolvimento dos meios materiais de produção, das forças produtivas. Em sua 

totalidade as relações de produção formam o que se chama relações sociais: a 

sociedade e, particularmente, uma sociedade num determinado estágio de 

desenvolvimento histórico, uma sociedade com um caráter particular [...]. O Capital 

também é uma relação social de produção. É uma relação social burguesa de 

produção, relação de produção da sociedade burguesa (MARX, 1977, p. 69 apud 

IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 36). 

 

 Cabem então alguns apontamentos acerca do processo capitalista de produção, suas 

ideias e representações, que expressam um modo historicamente determinado “[...] de os 

homens produzirem e reproduzirem as condições materiais da existência humana e as relações 

sociais através das quais levam a efeito a produção” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 

36). 

  A produção social trata assim da relação entre pessoas e não da produção de bens 

materiais, ainda que o movimento do capital mistifique e provoque a sua identificação 



20 
 

 

imediata com coisas materiais, configurando a reificação do capital (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2014). O capital se expressa assim, “sob a forma de mercadorias: meios de 

produção (matérias-primas e auxiliares e instrumentos de trabalho) e meios de vida 

necessários à reprodução da força de trabalho” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 38, 

grifos dos autores). 

As mercadorias representam os produtos do trabalho, que como objetos úteis, atendem 

as necessidades sociais e são valores de uso. Contudo, na sociedade capitalista não são apenas 

valores de uso, são produtos do trabalho humano geral e que geram valor enquanto 

materialização de força humana de trabalho. Desse modo, “[...] são valores que se medem 

pelo tempo de trabalho socialmente necessário, incorporado na sua produção. É essa 

substância comum que viabiliza que objetos úteis de qualidades diversas sejam trocados numa 

relação equivalente” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 39). Tem-se assim, o 

estabelecimento do valor de troca entre as mercadorias, no qual a exploração do trabalho e a 

redução do tempo de produção mercadorias, aliados ao desenvolvimento das forças 

produtivas, favorecem a acumulação de capital. 

Há que considerar ainda, que o capitalismo concentra os meios de produção e de 

subsistência da sociedade sob monopólio da classe burguesa, em confronto com os 

trabalhadores desprovidos das condições materiais necessárias à materialização de seu 

trabalho. 

O trabalhador supõe, “[...] que, para sobreviver, só tem a vender a sua força de 

trabalho. O capital supõe o trabalho assalariado e este, o capital” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2014, p. 42, grifo dos autores). E aqui, pontua-se também o estabelecimento da 

força de trabalho como mercadoria e a apropriação privada do trabalho e de seu produto pela 

classe burguesa. 

Assim, tanto a força de trabalho como os meios de subsistência podem ser 

compreendidos na esfera da circulação de mercadorias, na qual se “[...] estabelece uma 

relação contratual – de compra e venda – entre possuidores juridicamente iguais de 

mercadorias equivalentes: a força de trabalho e os meios de subsistência sob a forma de 

dinheiro” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 45). Nessa perspectiva, é somente pela 

compra, possibilitada pelo salário advindo com o trabalho assalariado, que o trabalhador terá 

acesso à mercadoria (produzida pelo conjunto dos trabalhadores) e à subsistência na 

sociedade capitalista.  

Mais especificamente,  
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No “modo de produção especificamente capitalista”, tem-se a generalização da 

mercadoria, que se torna a forma geral de toda a riqueza, e a alienação do produto, a 

forma necessária para a sua apropriação. A própria substância da produção torna-se 

mercadoria (e não só o excedente produzido) e as condições da produção se 

mercantilizam, inclusive a força de trabalho (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 

51, grifo dos autores). 

 

 Todo processo de produção capitalista e de acumulação de capital, conforme já foi 

apontado acima, é realizado e viabilizado por meio de relações sociais mistificadas que se 

materializam tanto no caráter misterioso das mercadorias, nas quais relações sociais entre 

pessoas se expressam em relações sociais entre coisas, quanto no trabalho forçado e 

apropriado pela classe capitalista, uma vez que o fruto trabalho não pertence ao trabalhador e 

este satisfaz necessidades estranhas a ele, assim como sua força de trabalho não pertence a si, 

mas a outro (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014). Trata-se assim, de um modo de produção 

que favorece a classe capitalista que se apropria do trabalho e da riqueza socialmente 

produzida ao deter os meios de produção, a produção e a força de trabalho, a partir do 

obscurecimento das relações sociais de produção.  

Pode se considerar ainda e contraditoriamente, que o crescimento da lucratividade da 

classe capitalista por meio da exploração do trabalho reduz as possibilidades da classe 

trabalhadora, como um todo, obter seus meios de vida, “já que, neste mesmo processo em que 

cria riquezas para outros, cria também as condições para que se reproduza uma parcela de 

população excessiva para as necessidades médias do capital, isto é, em proporção à 

intensidade e extensão do processo de acumulação” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p.  

66).  

A existência de um setor da classe trabalhadora condenado à ociosidade forçada, 

pelo excesso de trabalho imposto à outra parte, converte-se em fonte de riqueza do 

capitalista individual e acelera, ao mesmo tempo, a formação do exército industrial 

de reserva em uma escala proporcional aos progressos da acumulação social 

(MARX, 1973, p. 543-9 apud IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 36). 

 

 É no processo de exploração e de pauperização da classe trabalhadora em relação aos 

rendimentos do capital, entre outras expressões da questão social, e da reação política dessa 

classe, que se situa a formulação das políticas sociais pelo Estado. Desse modo, as políticas 

sociais abarcam um movimento contraditório de concessões e atendimento às reivindicações 

da classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que se materializam como um mecanismo 

necessário para a manutenção da força de trabalho e do status quo. 

 Para Behring e Boschetti,  

As políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social “são 

desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento – em geral 

setorizadas e fragmentadas – às expressões multifacetadas da questão social no 

capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração do capital 
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sobre o trabalho. A questão social se expressa em suas refrações (Netto, 1992) e, por 

outro lado, os sujeitos históricos engendram formas de seu enfrentamento. Contudo, 

sua gênese está na maneira com que os homens se organizaram para produzir num 

determinado momento histórico, como vimos, o de constituição das relações sociais 

capitalistas – e que tem continuidade na esfera da reprodução social (BEHRING, 

BOSCHETTI, 2011, p. 52)”. 

 

Pode-se dizer que as políticas sociais decorrem de necessidades sociais da classe 

trabalhadora geradas pelo sistema econômico capitalista, ao mesmo tempo em que é 

necessário considerar que toda política social instituída no âmbito da sociabilidade capitalista 

está também vinculada à necessidade de acumulação do capital.  

Nesse sentido, aponta-se, de acordo com Vieira (2004, p. 141), que tanto a política 

econômica quanto a política social constitui uma unidade e pode “expressar mudanças nas 

relações entre as classes sociais ou nas relações de distintos grupos sociais existentes no 

interior de uma só classe”. Assim, segundo o autor, “não se pode avaliar a política social sem 

se remeter à questão do desenvolvimento econômico, ou seja, à transformação quantitativa e 

qualitativa das relações econômicas, decorrente de processo de acumulação particular de 

capital” (VIEIRA, 2004, p. 142). 

A política social não se põe como totalidade absoluta, nem mesmo “enquanto esferas 

específicas, que levam o nome de política educacional, habitacional, de saúde, previdenciária 

ou assistencial” (VIEIRA, 2004, p. 143), além disso, não existem desligadas dos “reclamos 

populares” (VIEIRA, 2004, p. 144). 

Tal perspectiva de análise também aparece nas considerações de Behring, e, sendo 

assim, complementa-se que “a política social não é uma estratégia exclusivamente econômica, 

mas também política, no sentido da legitimação e controle dos trabalhadores, fato do qual 

decorre uma crise de legitimação política articulada à queda dos gastos na área social” 

(BEHRING, 1998, p. 169, grifo da autora).    

Ressalta-se ainda, que as análises da “política social como direito de cidadania e/ou 

como elemento redistributivo – são insuficientes e, mais, mitificadores da realidade” 

(BEHRING, 1998, p. 174). A autora considera nessa assertiva que a política social não se 

realizou, sob o capitalismo, numa verdadeira redistribuição da riqueza, assim como ocupa 

certa posição político-econômica a depender do período histórico e de condições objetivas e 

subjetivas. O significado da política social “não pode ser apanhado nem exclusivamente pela 

sua inserção objetiva no mundo do capital, nem apenas pela luta de interesses dos sujeitos que 

se movem na definição de tal ou qual política, mas historicamente, nas relações desses 

processos na totalidade” (BEHRING, 1998, p. 174). 
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Cronologicamente, ou seja, acerca do tempo e espaço histórico de surgimento das 

políticas sociais, destaca-se, segundo Behring e Boschetti, que 

[...] não é possível indicar com precisão um período específico de surgimento das 

primeiras iniciativas reconhecíveis de políticas sociais, pois, como processo social, 

elas se gestam na confluência dos movimentos de ascensão do capitalismo com a 

Revolução Industrial, das lutas de classe e do desenvolvimento da intervenção 

estatal. Sua origem é comumente relacionada aos movimentos de massa social-

democratas e ao estabelecimento dos Estados-nação na Europa ocidental do século 

XIX (Pierson, 1991), mas sua generalização situa-se na passagem do capitalismo 

concorrencial para o monopolista, em especial na sua fase tardia, após a Segunda 

Guerra Mundial (pós-1945) (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 47). 

 

As autoras destacam que protoformas de políticas sociais podem ser observadas nas 

sociedades pré-capitalistas que não privilegiavam as forças do mercado, nas quais eram 

assumidas algumas responsabilidades sociais com o intuito de manter a ordem social e punir o 

que se considerava vagabundagem. Assim, iniciativas pontuais e de caráter assistenciais 

podem ser identificadas ao lado da caridade privada e de ações filantrópicas (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011, p. 48). 

São exemplos frequentemente exaltados e citados as leis inglesas que se 

desenvolveram no período que antecedeu a Revolução Industrial, a saber: Estatuto dos 

Trabalhadores, 1349; Estatuto dos Artesãos (Artífices), de 1563; Leis dos pobres elisabetanas, 

que se sucederam entre 1531 e 1601; Lei do Domicílio (Settement Act), de 1662; 

Speenhamland Act, de 1795; e Lei Revisora das Leis dos Pobres, ou Nova Lei dos Pobres 

(Poor Law Amendment Act), de 1834 (POLANYI, 2000; CASTEL, 1998 apud BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011, p. 48). 

“Essas legislações estabeleciam um ‘código coercitivo do trabalho’ (Castel, 1998: 

176) e seu caráter era punitivo e repressivo e não protetor (Pereira, 200: 104)” (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011, p. 48). E tinham como fundamentos, segundo os estudos de Behring e 

Boschetti (2011, p. 48-49), estabelecer o imperativo do trabalho, obrigar o pobre a aceitar 

qualquer trabalho que lhe fosse oferecido, regular a remuneração do trabalho, proibir a 

mendicância de pobres válidos. Algumas leis em específico tinham como função principal 

manter a ordem de castas e impedir a livre circulação da força de trabalho. Quanto às 

concessões, essas estavam associadas ao trabalho forçado e garantiam auxílios mínimos 

(como alimentação) aos pobres reclusos nas workhouses (casas de trabalho), a partir de 

critérios de acesso restritivos e seletivos, além da contrapartida que previa a realização de uma 

atividade laboral para justificar a assistência recebida. Havia ainda a distinção entre pobres 

“merecedores” (os comprovadamente incapazes de trabalhar ou os adultos da nobreza 

empobrecida) e pobres “não merecedores” (todos que possuíam capacidade laborativa, ainda 
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que mínima). Desse modo, apenas aos primeiros era assegurada uma assistência minimalista e 

restritiva, sustentada pelo dever moral cristão e não na perspectiva do direito. 

Retoma-se então à discussão mais específica da historicidade da política social no 

capitalismo. Conforme se observará nas reflexões que seguem e a depender do autor utilizado, 

será falado ora em política social (VIEIRA, 2004; BEHRING, 1998) ora em sistema de 

proteção social (MARQUES, 2015), cuja última expressão- sistema de proteção social- pode 

ser entendida como um conjunto articulado de políticas sociais de um determinado período 

histórico, que deverá ser explicitado. 

Segundo pontua Marques (2015, p. 11), acerca da primeira fase1 dos sistemas de 

proteção, “a formação histórica dos sistemas de proteção social se confunde com a própria 

construção da sociedade capitalista”. Nesse sentido, sua origem compreende a articulação dos 

trabalhadores assalariados na constituição de amparo de tipo “ajuda mútua” para preencher o 

vazio advindo com o fim das antigas formas de solidariedade, associadas às corporações de 

ofícios e à vida no campo, e para servir como garantia mínima aos trabalhadores, de modo 

que eles não ficassem totalmente “à mercê das condições de trabalho e salário oferecidas 

pelos capitalistas” (MARQUES, 2015, p. 11). 

No campo das ações do Estado, estas se resumiam às “casas de trabalho”, que com o 

concurso decisivo da iniciativa privada, “longe de constituírem instrumento de integração ou 

de assistência social, representavam uma poderosa ferramenta para obter o disciplinamento da 

força de trabalho” (MARQUES, 2015, p. 11). Mais tarde, como forma de suprir a omissão do 

Estado, alguns empresários passaram a garantir uma cobertura mínima aos riscos e 

necessidades dos trabalhadores, com a provisão, inclusive, de moradia e educação para os 

filhos dos trabalhadores, o que, contraditoriamente, permitia a fixação e o disciplinamento dos 

trabalhadores (CORIAT, 1982 apud MARQUES, 2015, p. 12). 

Assim, com exceção da Alemanha2, onde a legislação previdenciária data dos anos 80 

do século XIX, o Estado só passa a se responsabilizar pela organização e gestão da proteção 

social no início do século XX, pressionado pela organização independente dos trabalhadores e 

                                                           
1 Marques (2015) classifica os sistemas de proteção social em três fases ao longo do desenvolvimento da 

sociedade capitalista.  
2 Marques aponta a relação existente entre a emergência do Estado em matéria de proteção social e o grau de 

organização dos trabalhadores e exemplifica, com fundamento em Engels, que “a guerra de 1871 e a derrota da 

Comuna tinham, como Marx havia previsto, transferido o centro de gravidade do movimento operário europeu, 

da França para a Alemanha. Na França, é evidente que foram necessários vários anos para a recuperação da 

carnificina de 1871. Ao, contrário, na Alemanha, onde a indústria – favorecida pela entrada de milhares de 

franceses – desenvolvia-se rapidamente, como uma serra quente, cada vez mais rápida, a socialdemocracia 

crescia com uma rapidez e sucesso ainda maior [...] (ENGELS, 1895, não paginado apud MARQUES, 2015, p. 

12). 
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também pelo papel que os sistemas de proteção social assumem na formação do 

assalariamento (MARQUES, 2015). “O trabalho assalariado torna-se atraente somente quando 

os riscos a ele associados passam a ser cobertos” (MARQUES, 2015, p. 13).  

Mais precisamente, acerca dos embates entre a classe trabalhadora e o empresariado e, 

posteriormente, entre a classe trabalhadora e o Estado, que culminaram na instituição da 

política social, Vieira pontua que, 

No século XIX eclodiu o que se tem chamado de “problema da relação capital-

trabalho”, de “questão social” ou de “luta de classes”. Apesar da variação de nome e 

de conceito, a compra da força de trabalho e seu preço pago, principalmente pela 

indústria determinaram respostas muito diversas por parte dos empresários. Em 

certas ocasiões, reagiram através de ameaças e de atos repressivos. Em outras, 

prometeram melhoria de vida e dias risonhos no futuro. Em outros, ainda, pregaram 

a harmonia de interesses entre capital e trabalho, no progressivo crescimento da 

produtividade industrial (VIEIRA, 2004, p. 140). 

 

Nesse sentido, na perspectiva da atuação do Estado, que é chamado a intervir com o 

surgimento das mobilizações operárias no século XIX, o autor pontua o surgimento da 

política social “como estratégia governamental de intervenção nas relações sociais” (VIEIRA, 

2004, p. 140). 

Quanto à materialização da proteção social nesse período, acompanhando o 

desenvolvimento da indústria e da organização dos trabalhadores, “há uma clara precedência 

do acidente de trabalho, da velhice e da invalidez sobre os demais” (MARQUES, 2015, p. 

13). Em relação ao grau de cobertura e forma de financiamento, a primeira fase dos sistemas 

de proteção dirigiu-se apenas aos trabalhadores urbanos e foram utilizadas contribuições de 

empregados e empregadores no seu financiamento (MARQUES, 2015). 

A segunda fase dos sistemas de proteção, situa-se no término da Segunda Guerra 

Mundial, “quando o padrão fordista de acumulação tornou-se hegemônico no mundo” 

(MARQUES, 2015, p. 13). São características básicas desse período, “a ampliação paulatina 

da cobertura para novos segmentos de trabalhadores ou populacionais e a incorporação de 

novos riscos e problemas sociais como objeto de sua ação” (MARQUES, 2015, p. 13-14). 

Esse momento representa o estabelecimento do Estado de Bem-estar Social ou 

Welfare State nos países de economia central, e é considerado um período de expansão e de 

generalização das políticas sociais (BEHRING, 1998). 

Mais especificamente, segundo Behring (1998), as políticas sociais se generalizam 

nesse período em resposta ao período depressivo – a crise de 1929-32- que promove a 

inflexão da burguesia em relação à confiança cega no mercado, e quando também, de um 

ponto de vista global, se consolida a ameaça da experiência soviética. Assim, numa 

perspectiva anticrise ou anticíclica, são adotadas as proposições de Keynes. 
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Behring (1998) ressalta que a crise 1929 deve ser compreendida por dentro dos ciclos 

longos de expansão e depressão e, nesse sentido, assinala que 

O período de expansão notabiliza-se pelo crescimento da composição orgânica do 

capital, pelo aumento da taxa de mais-valia (o que pressupõe o recuo do movimento 

operário) e pela possível baixa dos preços das matérias-primas. Esta situação cria 

seus próprios obstáculos. Com a redução do exército de reserva, tende a se ampliar a 

resistência do movimento operário, baixando a taxa de mais-valia. Há, ainda, uma 

generalização da revolução tecnológica, que está na base de todo ciclo de expansão, 

diminuindo os superlucros extraídos do diferencial de produtividade do trabalho. 

Nesse contexto, impõe-se a queda tendencial da taxa de lucros em relação ao 

conjunto do capital social. A concorrência é acirrada, bem como a especulação. Há 

uma estagnação do emprego e da produtividade, o que gera uma forte capacidade 

ociosa da indústria. Assim, configura-se uma superabundância de capitais e uma 

escassez de lucros (BEHRING, 1998, p. 166, grifos da autora). 

 

 Nessa perspectiva, a política Keynesiana vai indicar a necessidade de intervenção do 

Estado com o objetivo de elevar a demanda global, o que, de acordo com Behring e conforme 

se verá adiante, “em vez de evitar a crise, vai apenas amortecê-la por meios de alguns 

mecanismos, que seriam impensáveis pela burguesia liberal stricto sensu” (1998, p. 166, grifo 

da autora). Alguns desses mecanismos foram, segundo a autora, 

[...] a planificação indicativa da economia, na perspectiva de evitar os riscos das 

amplas flutuações periódicas; a intervenção na relação capital/trabalho por 

intermédio da política salarial e do controle de preços; a política fiscal e, dentro 

dela, os mecanismos de renúncia fiscal; a oferta de crédito combinada a uma política 

de juros; as políticas sociais. (BEHRING, 1998, p. 166, grifos da autora). 

 

 Configura-se assim, e ainda que numa perspectiva anticíclica e adequada à 

acumulação fordista, uma relação diferenciada entre capital e trabalho. De acordo com 

Marques (2015), no âmbito da empresa, garante-se o emprego e o aumento real dos salários, e 

no âmbito social, há a generalização da cobertura da proteção social. 

No entanto, Behring pontua que a continuidade da estratégia Keynesiana com 

resultados favoráveis encontrou limites estruturais, ou seja, a busca de superlucros, associada 

à revolução tecnológica permanente, a ampliação da capacidade de resistência do movimento 

operário e a intensificação do processo de monopolização do capital, “foram elementos que 

estiveram na base do novo período depressivo que se abre em fins da década de 60” 

(BEHRING, 1998, p. 169).  

Passa-se então para a terceira fase dos sistemas de proteção social, que contempla o 

modo de acumulação capitalista contemporâneo, caracterizado pela mundialização do capital 

e pela centralidade do capital financeiro. 

Acerca da mundialização do capital, Marques aponta que esse processo, em 

continuidade ao que vinha sendo observado no período anterior, no campo de acumulação de 

capital, torna-se expressivamente diferente a partir dos anos 1990. “Do ponto de vista 
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geográfico, não há lugar no mundo atual que não seja objeto da ação do capital” e assim, 

funções antes exclusivas do Estado, como as forças armadas, passaram a ser objeto de ação do 

capital (MARQUES, 2015, p. 16). 

Em relação ao capital financeiro, a autora pontua que diferente do período anterior, 

“quando a produção de bens e serviços constituía a prioridade das empresas e os empréstimos 

para financiá-lo eram negócios dos bancos, as atividades financeiras, sem qualquer ou 

longínqua relação com a produção, passaram a ser desenvolvidas por todos [...]”, 

representando a atividade do capital portador de juros, que faz dinheiro sem passar pela 

produção (MARQUES, 2015, p. 17). 

A autora situa que esse processo se dá em resposta ao esgotamento do padrão de 

acumulação anterior, no qual “o crescimento da taxa de lucro começa desacelerar como 

reflexo do arrefecimento do crescimento produtividade e da manutenção dos salários reais”, o 

que ocasionou uma queda do nível de atividade e altas taxas de desemprego (MARQUES, 

2015, p. 17). E, na tentativa de reverter essa situação, 

[...] foi acelerada a introdução de novas tecnologias, promovida a 

desregulamentação de todos os tipos de mercado e fomentado o endividamento das 

famílias (especialmente nos EUA), entre outras iniciativas. No campo financeiro, a 

desregulamentação promoveu a liberalização monetária, a descompartimentalização 

dos mercados financeiros e a desintermediação, criando as condições para que o 

capital fictício se expandisse a níveis nunca vistos (MARQUES, 2015, p. 17-18). 

 

 Soma-se a esse cenário, a expansão do capital fictício “e sua alta rentabilidade que 

drenava parte substantiva dos lucros das empresas para as atividades financeiras, de forma 

que o nível de atividade se mantinha baixo e o desemprego elevado”, configurando uma 

atuação contra a geração de emprego e renda (MARQUES, 2015, p. 18).  

 A política social, nesse quadro, está em um  

[...] “Não lugar”, pois não faz parte da agenda desse tipo de capital. Não se trata de 

dizer que elas não são prioritárias e sim que elas não interessam ao capital. Ao 

contrário, elas são vistas como um obstáculo ao pleno desenvolvimento de sua 

vocação: fazer dinheiro sem se dar ao trabalho de organizar a produção. O único 

interesse do capital em relação às políticas sociais é na transformação dos sistemas 

públicos de aposentadoria (de repartição) em sistemas privados, de capitalização, 

como forma de amealhar mais recursos para suas atividades especulativas” 

(MARQUES, 2015, p. 18). 

 

 Acrescenta-se, de acordo com Behring, que para a política social este conjunto de 

tendências e contratendências traz consequências importantes, “o desemprego estrutural acena 

para o aumento de programas sociais, inclusive de caráter assistencial permanente” 

(BEHRING, 1998, p. 171). Além disso, “o único nível de políticas sociais admitido, 

organizado e financiado pelo Estado, é aquele dirigido à população muito pobre” 

(MARQUES, 2015, p. 19). 
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 Encerra-se essa reflexão pontuando que, salvo particularidades, é nesse chão histórico 

que se materializa a responsabilização do Estado brasileiro na provisão de um sistema de 

proteção social, ou seja, em um momento histórico e mundial bastante adverso à expansão e 

universalização das políticas sociais. 

 

1.2. O Estado social brasileiro no capitalismo contemporâneo 

 

Optou-se por utilizar a designação “Estado social” (brasileiro), seguindo os 

apontamentos e estudos de Boschetti (2016) sobre o termo e outras terminologias (Estado de 

Bem-Estar Social e Welfare State). Boschetti ressalta que passa a utilizar o termo “Estado 

social” para se “referir à regulação estatal das relações econômicas e sociais no capitalismo, 

que têm nas políticas sociais uma determinação central” (BOSCHETTI, 2016, p. 23). E, nessa 

perspectiva, afirma que a escolha de nomenclatura não se deu de maneira aleatória, mas como 

forma de “[...] assumir e explicitar uma posição teórico-política que busca precisar o sentido 

das políticas sociais no capitalismo” (BOSCHETTI, 2016, p. 23). 

Desse modo, 

[...] designar de “Estado social” a regulação econômica e social efetivada pelo 

capitalismo tardio não significa atribuir ao Estado uma natureza anticapitalista, e 

menos ainda lhe atribuir qualquer intencionalidade de socializar a riqueza por meio 

de políticas sociais. Trata-se, ao contrário, de tentar lhe atribuir uma designação ou 

caracterização para demonstrar que o fato de assumir uma “feição” social por meio 

de direitos implementados pelas políticas sociais não retira do Estado sua natureza 

capitalista e nem faz dele uma instância de produção de bem-estar (BOSCHETTI, 

2016, p. 23). 

 

Boschetti descreve que as expressões Estado de Bem-Estar Social, Welfare State, État 

Providence, na maioria das vezes, são utilizadas para designar o “conjunto de políticas sociais 

empreendidas pelo Estado após a Segunda Guerra Mundial, sob a regulação Keynesiana” e, 

enquanto conceitos em si mesmos, “essas expressões explicam o surgimento e 

desenvolvimento das políticas sociais, trazendo em sua designação um sentido já definido 

aprioristicamente e conceitualmente, de bem-estar social” (BOSCHETTI, 2016, p. 29). 

Assim, estabelece-se que o Estado é, inquestionavelmente, de bem-estar social, omitindo a 

verdadeira natureza das ações sociais do Estado capitalista. 

A pretensão de constituição do Estado social brasileiro se dá nos fins dos anos de 

1980, tardiamente, se comparada aos países capitalistas centrais que no pós II Guerra Mundial 

constituíram seus Estados de Bem-estar Social. Contudo, seguindo as premissas observadas 

no tópico anterior, também refletiu um momento de forte mobilização da classe trabalhadora e 

de crise do modo de acumulação capitalista vigente. 
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Acerca das origens da política social brasileira, essencial para se refletir sobre a 

proposição do Estado Social brasileiro em 1988, um primeiro apontamento é que as relações 

sociais tipicamente capitalistas “[...] desenvolveram-se aqui de forma bem diferente dos 

países de capitalismo central, ainda que mantendo suas características essenciais” 

(BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 71), pois “o Estado brasileiro nasceu sob o signo de forte 

ambiguidade entre um liberalismo formal como fundamento e o patrimonialismo como prática 

no sentido dos privilégios das classes dominantes” (BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 75) e 

a política social acompanha a dinâmica própria da conformação do Estado. 

Mais especificamente, acerca da trajetória histórica da política social brasileira, 

ressalta-se que até 1887 não se registra no Brasil nenhuma legislação social. No ano de 1888, 

há a criação de uma caixa de socorro à burocracia pública. Em 1889, ano de proclamação da 

república do Brasil, os funcionários da imprensa nacional e os ferroviários conquistam o 

direito à pensão e a 15 dias de férias, que se estende aos funcionários do Ministério da 

Fazenda no ano seguinte. Em 1891, tem-se a primeira legislação para a assistência à infância, 

que regulamenta o trabalho infantil, mas que nunca foi cumprida, e em 1892, os funcionários 

da Marinha adquirem o direito à pensão (BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 79- 80). 

Na passagem para o século XX há a formação dos primeiros sindicatos na agricultura 

e nas indústrias rurais, e partir de 1907, dos trabalhadores urbanos, e é quando se reconhece o 

direito de organização sindical. Em 1912 se reduz legalmente a jornada de trabalho para 12 

horas diárias, legislação que mais uma vez não é assegurada, e em 1919, regulamenta-se a 

questão dos acidentes de trabalho (BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 80). 

No ano de 1923 aprova-se a lei Eloy Chaves, que institui a obrigatoriedade de criação 

de Caixas de Aposentadoria e Pensão (CPAs) para algumas categorias de trabalhadores, como 

os ferroviários e marítimos. As CPAs e os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) - 

sendo o dos funcionários públicos o primeiro a ser fundado, em 1926-, foram as formas 

originárias da previdência social brasileira. Em 1927, foi aprovado o primeiro Código de 

Menores, de caráter punitivo, orientação que só se modifica substancialmente em 1990, com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 80). 

Acerca da conjuntura em que se dão essas conquistas e de sua representatividade no 

campo dos direitos, ressalta-se que 

O fundamental, nesse contexto do final do século XIX e início do século XX, é 

compreender que nosso liberalismo à brasileira não comportava a questão dos 

direitos sociais, que foram incorporados sob pressão dos trabalhadores e com fortes 

dificuldades para sua implementação e garantia efetiva. Essa situação começa a se 

alterar nos anos 1920 e sofrerá mudanças substanciais a partir dos anos 1930 

(BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 80). 
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Entre os anos de 1930 e 1943, “que podem ser caracterizados como os anos de 

introdução da política social no Brasil” (BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 106), cria-se, em 

1930, o Ministério do Trabalho, e em 1932, a Carteira de Trabalho. A década de 1930 é 

marcada ainda, pela expansão dos IAPs e pelo processo de extinção das CAPs - organizações 

privadas por empresas, até 1953-, e pela criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, 

em 1930 (BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 106-107). 

Desse modo, em relação às políticas trabalhistas, destaca-se que o Brasil “seguiu a 

referência de cobertura de riscos ocorrida nos países desenvolvidos, numa sequência que parte 

da regulação dos acidentes de trabalho, passa pelas aposentadorias e pensões e segue com 

auxílios doença, maternidade, família e seguro-desemprego” (BEHRING, BOSCHETTI, 

2011, p. 106). 

O período de introdução da política social brasileira tem seu desfecho com a 

Constituição Federal de 1937 e, em 1943, promulga-se a Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), “que sela o modelo corporativista e fragmentado do reconhecimento dos direitos no 

Brasil, o que Santos (1987) caracterizou como ‘cidadania regulada’” (BEHRING, 

BOSCHETTI, 2011, p. 108, grifo das autoras). 

 Em relação à assistência social, Draibe e Aureliano (1989 apud BEHRING, 

BOSCHETTI, 2011, p. 107), “consideram que é difícil estabelecer com precisão o âmbito 

específico dessa política no Brasil devido ao caráter fragmentado, diversificado e instável das 

suas configurações”. Contudo, pode-se considerar que com a criação da Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), em 1942, inicia-se uma centralização da assistência social, em âmbito 

federal (BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 107). 

O período de 1943 a 1945 compreendeu a ditadura de Getúlio Vargas, que cai em 

1945 após 15 anos no poder, e é quando se instaura um novo período no Brasil, de intensas 

turbulências políticas, sociais e econômicas. O Brasil torna-se um país mais urbanizado e há 

um amadurecimento do movimento operário e popular que convive com uma burguesia 

fragmentada, cuja maior expressão foram as organizações político-partidárias divididas entre 

a União Democrática Nacional (UDN), o Partido Social Democrático (PSD) e o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB). O PTB expressou um projeto nacionalista de desenvolvimento, 

inspirado na liderança populista de Vargas, que reuniu industriais e segmentos operários e 

populares nacionalistas. Contudo, a maior organização político-partidária dos trabalhadores 

no período é o PCB, cujo período de legalidade foi brevíssimo (BEHRING, BOSCHETTI, 

2011, p. 109). 
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“A disputa de projetos implicou uma certa paralisia no campo da política social no 

contexto da ordem limitada” (Santos, 1987, apud BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p.110). A 

expansão das políticas sociais no período é lenta e seletiva e a década de 1950 é marcada 

então pela separação entre os Ministérios da Saúde e da Educação e pela criação de novos 

IAPs. A Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) e da previdência rural, em pauta desde o 

final da ditadura Vargas, só foram aprovadas no Congresso em 1960 e 1963, respectivamente 

(BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 110). 

Este período é marcado por uma instabilidade decorrente do suicídio de Vargas 

(1954), da renúncia de Jânio Quadros (1961) e do golpe militar de 1964, que “[..] dificultou 

consensos em torno de um projeto nacional, em que se incluía o desenho da política social. 

Assim, esse período ficou marcado pela expansão lenta dos direitos, que se mantiveram ainda 

no formato corporativista e fragmentado da era Vargas (BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 

110). 

São, contudo, outros marcos da década de 1960, “a unificação, uniformização e 

centralização da previdência social no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)” 

(BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 136) em 1966, e a gestão dos acidentes de trabalho pelo 

INPS, em 1967. 

Ainda no período de ditatura militar, tem-se como marcos a criação do Ministério da 

Previdência e Assistência Social em 1974, que incorpora a LBA, a Fundação Nacional para o 

Bem-estar do Menor (FUNABEM, criada em 1965), a Central de Medicamentos (CEME) e a 

Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev). Esse complexo se 

transforma no Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social (SINPAS), em 1977. 

(BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 136 - 137). Na década de 1970 observa-se também a 

ampliação da previdência para os trabalhadores rurais, por meio do Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural (FUNRURAL) em 1971, a cobertura previdenciária para as empregadas 

domésticas em 1972, para os jogadores de futebol e autônomos em 1973, e para os 

trabalhadores ambulantes em 1978. Em 1974, cria-se a Renda Mensal Vitalícia para os idosos 

pobres. 

Tais conquistas refletem, segundo Faleiros (2000 apud BEHRING, BOSCHETTI, 

2011, p. 136), que “no contexto de perda das liberdades democráticas, de censuras, prisão e 

tortura para as vozes dissonantes, o bloco militar-tecnocrático-empresarial buscou adesão e 

legitimidade por meio da expansão e modernização de políticas sociais”.  

Nesse período, há que se considerar ainda, o salto econômico promovido pela ditadura 

militar relacionado ao projeto de intensa internacionalização da economia brasileira, que se 
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abre para os bens fordistas, dando suporte à estratégia de reestruturação internacional do 

capital, pós-Segunda Guerra Mundial. Este é o momento também que a burguesia local 

percebe a liquidez de capitais no contexto de crise e passa a atraí-los para o Brasil, em um 

processo intensivo de substituição de importações, incentivado e conduzido pelo Estado. 

Desse modo, a ditadura militar reedita a modernização conservadora como via de 

aprofundamento das relações sociais capitalistas no Brasil. Contudo, em 1974, já é possível 

observar os primeiros sinais de esgotamento do projeto tecnocrático e modernizador-

conservador, em função dos impactos da economia internacional, que restringe o fluxo de 

capitais, e que somados aos limites internos, fazem com que a crise econômica avance 

(BEHRING, BOSCHETTI, 2011). 

Sendo assim, acerca da década que segue, assinala-se que “os anos de 1980 são 

conhecidos como a década perdida do ponto de vista econômico, ainda que também sejam 

lembrados como período de conquistas democráticas, em função das lutas sociais e da 

Constituição de 1988” (BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 138). 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal e como reflexo das lutas sociais 

do período, passa-se a ter em perspectiva a construção de um padrão público universal de 

proteção social, que institui como direitos a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência social 

(BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 156). 

O Estado Social que se pretende consolidar no Brasil com a Constituição Social de 

1988 contempla  políticas sociais no âmbito da Seguridade Social, mas diferencia-se de um 

sistema de proteção social que configura um conjunto organizado, coerente, de diversas 

políticas sociais e de fundo público, “que garante proteção social por meio de amplos direitos, 

bens e serviços sociais), nas áreas de emprego, saúde, previdência, habitação, assistência 

social, educação, transporte, entre outros bens e serviços públicos” (BOSCHETTI, 2016, p. 

26). 

Segundo Behring (2008), o Brasil adentra aos anos 1980, período no qual já está em 

curso no plano internacional uma reação burguesa à crise do capital iniciada em 1970, num 

ritmo particular no que tange às orientações conservadoras internacionais de combate à crise, 

haja vista estar passando por um processo de transição democrática que no ano de 1985 

colocou fim a 21 anos de ditadura militar. 

É um momento em que também se configura uma crise no Brasil e na América Latina, 

relacionada ao endividamento externo desses países, sendo que no Brasil, por pressões do 

FMI, 70% da dívida externa tornou-se estatal, ainda que a maior parte dessa dívida tenha sido 
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contraída pelo setor privado (BEHRING, 2008, p. 133). Mais especificamente, acerca da 

dívida externa, o endividamento “cresceu vertiginosamente a partir de uma articulação 

exemplar entre a burguesia nacional, o Estado e o capital estrangeiro, que fundou o ‘milagre 

brasileiro’” (OLIVEIRA, 1984: 116-7 apud BEHRING, 2008, p. 135).  

Nesta perspectiva, nos anos 1980, para além das medidas adotadas para conter a crise, 

houve uma redefinição das regras políticas no país, “no sentido da retomada do Estado 

democrático de direito” (BEHRING, 2008, p. 141). Tal redefinição foi impulsionada pelo 

movimento operário e tensionado por expectativas de mudança em outra direção, a da nova 

agenda liberal, configurando um “processo duro de mobilizações e contramobilizações de 

projetos e interesses mais específicos” que culminou na Constituição Federal de 1988 

(BEHRING, 2008, p. 142). 

É nesse contexto, de interesses diversos, que se pretende configurar o Estado Social 

brasileiro e a Constituição Federal de 1988 consagra a expressão Seguridade Social “para 

consignar um padrão de proteção social que se queria abrangente e redistributivo” (VIANNA, 

1998, p. 138).  

O conceito de seguridade, a universalidade da cobertura e do atendimento, a 

uniformidade dos benefícios, a seletividade e a distributividade da proteção, a 

irredutibilidade dos valores pagos, a equidade na forma de participação no custeio, a 

diversificação da base de financiamento, o envolvimento da comunidade nas 

decisões e o caráter democrático e descentralizado da gestão foram princípios 

escritos na Carta que, sem dúvida, responderam aos anseios mudancistas manifestos 

por vários segmentos da sociedade [...] (VIANNA, 1998, p. 138). 

 

Vianna (1998) considera ainda, que as políticas sociais do período se revestiram de um 

caráter salvacionista, e, nesse sentido, faz referência à tendência da literatura produzida nos 

anos 1980, que sugeria que “[...] a atuação do Estado, uma vez depurada de alguns vícios do 

passado, nutrida com maiores recursos, iluminada por influências progressistas, reformada, 

enfim, seria capaz de incidir resolutivamente sobre a questão social, realizando funções 

distributivas e equalizadoras” (VIANNA, 1998, p. 154). 

Acrescenta-se, segundo Behring (2008, p. 143), que o texto constitucional refletiu a 

disputa de hegemonia, contemplando avanços em alguns aspectos, a exemplos dos direitos 

sociais, humanos e políticos, mas manteve fortes traços conservadores, como a ausência do 

enfrentamento da militarização do poder no Brasil e a manutenção de prerrogativas do 

Executivo, como as medidas provisórias. O texto constitucional gerado nos anos 1980 não 

tocou ainda, na propriedade privada e na tributação das grandes fortunas. 
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Cabe ainda especificar, que a Seguridade Social brasileira se constituiu a partir de um 

tripé de provisões: a saúde, de acesso universal; a previdência social, de caráter contributivo; 

e a assistência social, para quem dela necessitar. 

Contudo, o período histórico da promulgação da Constituição coincide, além do 

cenário de crise internacional do capital, com a expansão do neoliberalismo a nível mundial, 

que como se verá, colocaram em cheque os direitos acima referidos e conquistados.  Assim, 

do ponto de vista econômico, tem-se, de acordo com Behring (2008, p. 137), na entrada dos 

anos 1990, um país derruído pela inflação “e que será o fermento para a possibilidade 

histórica da hegemonia neoliberal”. 

Nessa perspectiva, ganham espaço no cenário nacional e internacional reformas, ou, 

como foi descrito por Behring (2008) ao analisar o Plano Diretor da Reforma do Estado de 

1995, contrarreformas, favoráveis ao encolhimento do Estado Social e em consonância com a 

agenda neoliberal. De acordo com autora, são justificativas do plano que o Estado brasileiro 

afastou-se de suas funções precípuas para atuar na esfera produtiva e mais, que a crise dos 

anos 1920-30 esteve fundada num mau funcionamento do mercado, enquanto a dos anos 1980 

estaria fundada no Estado. Assim, a “reforma” do Estado é, então, uma cobrança da cidadania 

e um tema de alcance universal nos anos 1990. A crise do Estado assume a forma de crise 

fiscal, de esgotamento do modelo estatizante de intervenção na economia, e, por fim, a 

administração pública burocrática (BEHRING, 2008, p. 177).  

A Constituição Federal de 1988 

[...] é indicada no governo de FHC, em 1995, especialmente no Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) como "um novo populismo 

patrimonialista [que] surgia no país" (BRASIL, 1995, p. 20), uma verdadeira amarra 

da administração pública, impedindo a sua governança e aumentando o custo da 

máquina administrativa, daí a necessidade da Reforma do Aparelho de Estado 

(BRASIL, 1995 apud GOULART; LACAZ; LOURENÇO, 2017, p. 472, grifo dos 

autores). 

 

Segue-se então, com exposição da trajetória da Seguridade Social brasileira, 

considerando as ações e omissões dos governos que se seguiram à promulgação da 

Constituição Federal de 1988.  

No governo Sarney, tem-se a não regulamentação do financiamento da Seguridade 

Social (LOURENÇO; LACAZ; GOULART, 2017). 

No governo Collor, o veto da regulamentação da Lei Orgânica de Assistência Social, 

(BEHRING, 2008) e, de acordo com Iamamoto (2014), em conferência proferida por ela no 

ano de 1992, a defesa da orientação neoliberal do governo Collor, seguindo tendências dos 

países centrais,  
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[...] vem implicando em drásticas reduções dos investimentos públicos na área do 

‘bem-estar social’. Cortam-se gastos sociais e transferem-se serviços para o setor 

empresarial, condizente com a política mais ampla de privatização, levada a efeito 

pelo Estado. O “enxugamento” e sucateamento dos serviços públicos têm redundado 

não apenas na perda de qualidade dos atendimentos, como têm forçado sua 

progressiva seletividade, o que entra em colisão com uma das principais conquistas 

obtidas na Carta Constitucional de 1988, relativa à universalização dos direitos 

sociais e dos serviços assistenciais, pelo estímulo à participação de entidades 

privadas, a iniciativas do ‘voluntariado’, fortalecendo o jogo de interesses privados 

na implementação dos serviços sociais, afetando o seu caráter público 

(IAMAMOTO, 2014, p. 159, grifos da autora). 

 

Iamamoto faz menção ainda à questão dos aposentados e da autonomia universitária, e 

ressalta que “[...] o discurso governamental passa a espelhar a ‘lógica do contador’, como 

ressalta Menezes: embora direitos sejam legalmente contemplados, não havendo recursos, 

altera-se a lei” (IAMAMOTO, 2014, p. 160, grifo da autora). “A Constituição parece tornar-

se ‘inconstitucional’, na óptica do governo, por ‘inviabilizar o Estado’, o que vem colocando 

em risco algumas conquistas fundamentais obtidas no campo dos direitos sociais” 

(IAMAMOTO, 2014, p. 160, grifos da autora). 

Complementa-se, de acordo com Mustafa, que 

[...] entre os anos de 1988 e 1994, período dos governos de José Sarney, Fernando 

Collor de Melo e Itamar Franco, temos objetivamente no campo da seguridade 

social a aprovação da Lei Orgânica de Saúde (LOS), que cria o Sistema Único de 

Saúde (SUS) em 1990, no entanto, “os gastos sociais per capita em saúde ficam 

praticamente estagnados entre 1988 e 1990, aumentam entre 1991 e 1993 e caem em 

1994” (KERSTENETZKY, 2012). No que concerne à assistência social, somente 

em 1993, cinco anos após a aprovação da CF, é que essa política tem a sua lei de 

regulamentação aprovada – a chamada Lei Orgânica de Assistência Social (Loas)-, 

contudo, apenas em 1996 é iniciada sua implementação por meio da efetivação do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), que garante um salário-mínimo para os 

idosos e às pessoas com deficiência pobres” (MUSTAFA, 2016, p. 64).  

 

No governo FHC, há a contenção de recursos da política social “ou seu desvio 

explícito, como é o caso da transferência de 20% do orçamento da Seguridade Social para o 

antigo Fundo Social de Emergência, que se tornou Fundo de Estabilização Fiscal e hoje 

chama-se Desvinculação de Receitas da União (DRU)”, (BEHRING, 2008, p. 162). Segundo 

Mustafa (2016, p. 65), “[...] com isso, o orçamento social submete-se ao orçamento fiscal, na 

medida em que o orçamento da seguridade social é destinado para o refinanciamento da 

dívida pública e geração do superávit primário”. 

Mustafa (2016) aponta que no período que compreende os dois mandatos de FHC, de 

1995 a 2002, há a predominância das medidas de cunho neoliberal que trouxeram 

consequências no campo do trabalho e das políticas sociais. Registra-se, nesse período, taxa 

crescente de desemprego, aumento do trabalho informal e a diminuição do salário médio. 

Sendo assim, era de se esperar a expansão das políticas sociais, contudo, o que se observa é a 
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redução dos gastos sociais no montante do gasto público total. “Acompanhada da estratégia 

de redução dos gastos sociais, que já eram parcos, se introduz a ideia de ‘recalibragem’ 

(KERSTENETZKY, 2012, p. 221) das políticas sociais, o que significa alcançar maior 

‘eficiência e racionalidade’” (KERSTENETZKY, 2012, p. 221 apud MUSTAFA, 2016, p. 67, 

grifos da autora). 

Nessa perspectiva de recalibragem, o governo FHC propôs a Reforma da Previdência 

Social através da Emenda Constitucional 20, de 1998, “[...] sob o argumento de que esta se 

constituía como uma das principais causas do déficit fiscal e para corrigir o que designava 

como seu caráter ‘corporativo’” (MUSTAFA, 2016, p. 67, grifo da autora). E, por outro lado, 

aumentou o gasto com programas de assistência social, de caráter não constitucional, “[...] são 

os programas de transferência focalizados nos extremamente pobres e por meio do Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), também voltado para a população mais empobrecida” 

(MUSTAFA, 2016, p. 68). Já no que tange à saúde, observa-se um aumento no financiamento 

entre 1994 e 2002, o que de certo modo permite implantação do SUS, contudo, o “[...] 

subfinanciamento do SUS leva a não efetivação desse direito como universal e tampouco 

assegura qualidade dos atendimentos prestados. Ademais, o setor privado, [...] invade o setor 

e passa cada vez mais a explorá-lo, tendo em vista sua alta rentabilidade para o capital” 

(MUSTAFA, 2016, p. 68). 

Em síntese,  

[...] a era FHC, seguindo os preceitos do Consenso de Washington, priorizou 

serviços básicos, voltados para a população mais empobrecida, fortalecendo e 

referendando a focalização como princípio fundamental das políticas sociais, em 

detrimento da universalidade, necessária para a efetivação de um Estado Social 

(MUSTAFA, 2016, p. 69). 

 

Nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), cujos presidentes foram Lula e 

Dilma, houve a elevação do salário mínimo real, que triplicou em 2015. Houve a diminuição 

da extrema pobreza, motivada tanto pela elevação do salário mínimo quanto pelos Programas 

de Transferência de Renda, BPC e Bolsa Família, e um aumento, ínfimo, da formalização do 

trabalho. Além disso, ocorreu no campo da assistência social, a aprovação da Política 

Nacional de Assistência Social em 2004, e a implantação do Sistema Único de Assistência 

Social, em 2005 (MUSTAFA, 2016, p. 71- 72). 

Contudo, apesar de alguns ganhos, a orientação das políticas sociais nos dois 

mandatos do governo Lula e Dilma, segue a linha indicada pelos organismos 

internacionais (FMI e seus economistas), qual seja, políticas orientadas para os mais 

pobres, no intuito de possibilitar que essas pessoas tornem-se consumidores. Dessa 

forma, o programa Bolsa Família e o incentivo ao crédito, realizado por esses 

governos, atendem fielmente a esse quesito (MUSTAFA, 2016, p. 72). 
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 Quanto aos retrocessos, mais especificamente do governo da presidenta Dilma 

Rousself e no âmbito da previdência social, ainda no final do primeiro mandato é possível 

citar cortes realizados no seguro-desemprego, que passa a exigir um período maior de 

carência (18 meses, na primeira solicitação; 12 meses, na segunda; e 6 meses a partir da 

terceira; antes, prevalecia a carência de 6 meses de trabalho); alterações no auxílio doença 

(teto agora é a média das 12 últimas contribuições; antes o benefício era de 91% do salário do 

beneficiado, sem que o valor ultrapasse o teto do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); 

e regressões na pensão por morte (com exigência de tempo mínimo de casamento ou união 

estável – 2 anos-, e tempo mínimo de contribuição do falecido – 2 anos-) (MUSTAFA, 2016, 

p. 73). 

Há que considerar ainda, a concretização da contrarreforma que afetou os 

trabalhadores dos serviços públicos vinculados ao RPPS3, além da preconização do 

fortalecimento da previdência privada sob o pretexto de renda complementar, pelo governo 

Lula (LOURENÇO; LACAZ; GOULART, 2017); a prorrogação da Desvinculação das 

Receitas da União (DRU) para até 2023 e a sua ampliação de 20 para 30%, de autoria da 

presidente Dilma e aprovada sob o governo Temer (GOULART; LACAZ; LOURENÇO, 

2017). 

Ainda sobre o governo PT, cabe uma reflexão acerca dos impactos da crise global 

capitalista no ano de 2008. Tal crise irrompe no contexto de mundialização do capital e seus 

efeitos, nos termos apontados por Chesnais, revelam sua face perversa, “com impactos 

destrutivos no emprego, nos salários, nos sistemas de proteção social, na concentração de 

riqueza e na socialização da política” (CHESNAIS, 1996 apud BOSCHETTI, 2010, 71) e foi 

tomada, com um “otimismo” descabido em torno de seus efeitos no Brasil (BOSCHETTI, 

2010). 

Boschetti (2010) identifica dois antídotos que foram adotados contra a crise no Brasil, 

o controle da dívida pública, no qual os recursos públicos foram direcionados para o 

pagamento dos juros da dívida, e o crescimento econômico, que, na prática “aumentam o 

fosso entre ricos e pobres e agravam a concentração de renda, pois favorecem a manutenção e 

ampliação de lucro para o setor financeiro e provocam contenção de recursos destinados à 

política social, em especial à seguridade social” (BOSCHETTI, 2010,p. 75). 

Pontua-se ainda, de acordo com as reflexões da autora, que 

O cenário que vem se revelando com a crise é de profunda mudança na estrutura do 

emprego e da organização do trabalho, o que não ocorreu na crise de 1929 nem na 

                                                           
3 Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 
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crise de 1969/73. Hoje a tendência mundial é de aumento da terceirização, 

informalidade, prestação de serviços precarizados, com frágil regulação econômica e 

social pelo Estado, destruição de postos de trabalho, menos empregos na indústria e 

na agricultura e manutenção ou leve crescimento no setor de serviços. O crescimento 

deste último vem se dando pela instituição de programas sociais na perspectiva de 

combate à “pobreza absoluta”, orientados pelos organismos internacionais. As 

políticas preconizadas não significam a retomada das medidas Keynesianas 

apontadas anteriormente, mas instituição de “novas” modalidades de garantia de 

renda por meio de programas de transferência de renda, que estão se espalhando em 

toda Europa e América Latina (BOSCHETTI, 2008; Stein, 2008), em detrimento de 

políticas de geração de emprego com direitos. Outra tendência, no âmbito das 

políticas sociais é a mercantilização de serviços públicos como educação, saúde e 

previdência, de modo a criar novos nichos de mercado, como os cursos de 

graduação à distância e os planos privados de previdência e saúde (BOSCHETTI, 

2010, p. 81-82). 

 

 Em relação ao governo Temer, um primeiro apontamento é sobre “a crise brasileira e o 

processo político que levou à ascensão de um conservadorismo e ao impeachment de Dilma 

Rousseff” (BRAZ, 2017, p. 85), em 31 de agosto de 2016, e que elevou Temer, que até então 

era vice-presidente, a presidente. 

O governo Dilma, antes mesmo do golpe forjado por uma farsa parlamentar-judicial 

que usurpou seu mandato, já agonizava desde 2015, inclusive por incompetências e 

erros. Foi sangrado até o último suspiro por seus algozes entrincheirados no 

Congresso Nacional e em amplos setores do Judiciário (com a aquiescência do douto 

STF) que contaram com as armas de uma Polícia Federal completamente 

partidarizada e, sobretudo, com as poderosas armas ideológicas da grande mídia 

burguesa. Criou-se uma situação, deliberada e irresponsavelmente, que afundou não 

apenas Dilma e seu governo, mas o próprio país foi levado a uma crise monumental 

que, para além de seus determinantes econômicos principais, foi piorada 

conscientemente pelas classes dominantes para que atingissem a qualquer custo seus 

objetivos políticos (BRAZ, 2017, p. 88). 

 

 Braz demarca, dessa maneira, uma tendência em curso na qual o “impeachment vem 

se constituindo recentemente, em especial na América Latina, numa forma “democrática” de 

depor governos que, embora já tenham servido aos interesses do grande capital, já não servem 

ou os contrariam em alguma medida” (BRAZ, 2017, p. 39, grifo do autor). Desse modo, o 

motivo alegado para o impeachment de Dilma foi crime de responsabilidade, cujas acusações 

versaram sobre desrespeito à lei orçamentária e à lei de improbidade administrativa na 

realização de operações orçamentárias não previstas na legislação, mas corriqueiras em 

governos anteriores, as chamadas “pedaladas fiscais”.  

 Retomando então ao governo Temer, que compreendeu os anos de 2016 (a partir de 31 

de agosto) a 2018, tem-se a prorrogação da Desvinculação das Receitas da União (DRU) para 

até 2023 e a sua ampliação de 20 para 30%; a aprovação Emenda Constitucional 95, que 

limita os gastos públicos por 20 anos, conforme descreve o artigo 106: “Fica instituído o 

Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que 

vigorará por vinte exercícios financeiros, nos termos dos arts. 107 a 114 deste Ato das 



39 
 

 

Disposições Constitucionais Transitórias”; a aprovação da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467 

de 13 de julho de 2017), que dentre as alterações, destaca-se: fim das horas in itineri, 

alteração no regime de trabalho em tempo parcial, regulamentação do home-office, contrato 

de trabalho intermitente, entre outros, e que somada à Lei das Terceirizações (Lei nº 

13.429/17 de 31 de março de 2017), representam a legalização da precarização do trabalho. 

 Os impactos da ascensão do conservadorismo durante o governo de Temer, que apoiou 

o processo de impeachment, ficam também evidentes nos programas sociais que são 

formulados no período, como é o caso do Programa Criança Feliz (Decreto nº 8.869, de 5 de 

outubro de 2016), que na contramão do reconhecimento de direitos, resgata a mulher como 

cuidadora do lar, subalterna, de boa vontade, sem qualquer capacidade de planejamento, 

execução e gestão de uma ação política, mas sim com um papel secundário, decorativo 

(SPOSATI, 2017, 536).  

 Já no governo recém eleito de Jair Bolsonaro, que assumiu a presidência partir do ano 

de 2019, observa-se uma acentuação do conservadorismo, evidenciado no fundamentalismo 

religioso, na propagação de discursos de ódio contra minorias e em uma ênfase no 

militarismo. Já de início, tal governo também apresentou propostas de contrarreformas, como 

a Reforma da Previdência, que foi aprovada (Emenda Constitucional nº 103, de 12 de 

novembro de 2019), a instituição da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei nº 

13.874 de 20 de setembro de 2019), com alterações na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), e a proposta de Reforma Trabalhista com a Medida Provisória do Contrato Verde 

Amarelo (MP 905/2019) ainda em trânsito. 

 Tal governo também fez cortes no Programa de Transferência de Renda Bolsa 

Família, retirando 1,3 milhão de beneficiários sob a alegação de irregularidade no cadastro, 

conforme tem sido amplamente anunciado pela imprensa brasileira4.  

 É importante considerar, por fim, que tais tendências de contrarreformas presentes em 

todos os governos pós-Constituição Federal de 1988, expressam um movimento mais geral do 

capitalismo internacional em reestruturação e reordenação, e que mudanças nos sistemas de 

seguridade social “[...] ganham destaque no conjunto das reformas, de cunho liberal, surgidas 

nos anos 80 e 90, tendo como principais formuladores os organismos financeiros 

internacionais, os empresários vinculados ao grande capital e a burocracia estatal a elas 

associada” (MOTA, 2015, p. 133). Desse modo, as mudanças se estendem aos países 

                                                           
4 Ver: Bolsa Família fecha 2019 com 1,3 milhão excluídos do programa e vai mudar. Notícias r7, 2020. 

Disponível em: https://noticias.r7.com/cidades/bolsa-familia-fecha-2019-com-13-mi-excluidos-do-programa-e-

vai-mudar-11012020. Acesso em: 12 jan. 2020. 
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desenvolvidos, como Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Japão, dentre 

outros, cujos “[...] sistemas de seguridade social passaram por reformas que se iniciaram na 

década de 70 e se consolidaram no curso dos anos 80” (MOTA, 2015, p. 134). 

 São metas desse programa internacional de reformas: “[...] redução de gastos públicos; 

ampliação da participação do setor privado lucrativo; redução das contribuições sociais das 

empresas; desenvolvimento de políticas focalizadas na pobreza; desenvolvimento de 

atividades voluntárias complementares aos serviços públicos” (Taylor-Gooby, 1991, p. 170-

185 apud MOTA, 2015, p. 135). 

 No caso brasileiro, as reformas na previdência apontam para “mudanças nas regras de 

valorização dos benefícios mediante adiamento das datas de reajuste, fixação arbitrária de 

aumentos a níveis inferiores aos da inflação, supressão da indexação automática [...] alteração 

dos requisitos para aposentadoria” (VIANNA, 1994, p. 25 apud MOTA, 2015, p. 135). Já no 

campo da assistência social, todas as reformas contemplaram a manutenção e/ou ampliação 

dos programas de assistência social voltados para o combate à pobreza (VIANNA, 1994, p. 

24-25 apud MOTA, 2015, p. 135). 

Pontua-se, a partir das observações de Granemann (2007, p. 59, grifos da autora) que 

“as raízes da ‘nova’ perspectiva para as políticas sociais encontram sua expressão rematada no 

documento do Banco Mundial de 1994, intitulado ‘Prevenir a crise do envelhecimento: 

políticas para proteger as pessoas idosas e promover o crescimento’”, que serviu como diretriz 

para implantação das reformas da previdência social em todo mundo e que atualmente norteia 

a reformulação de todas as políticas sociais, fundando um novo parâmetro de intervenção 

estatal.  

Granemann (2007, p. 64) traz também apontamentos referentes aos impactos da 

mercantilização dos serviços sociais e políticas sociais, que aprofundam a segmentação e a 

divisão no interior da classe trabalhadora. Desenha-se na contemporaneidade um cenário que 

diferencia os trabalhadores entre aqueles que podem adquirir no mercado sua “proteção 

social” e aqueles que necessitam da intervenção do Estado para o provimento de suas vidas, 

aprofundando o processo de segmentação e a divisão da classe trabalhadora. Para a autora, 

nesta perspectiva, o atendimento estatal responde aos seguintes propósitos: “assistencialismo 

minimalista e monetarizado para os mais pobres, para os trabalhadores precarizados e para os 

desempregados” (GRANEMANN, 2007, p. 64) e a “mercantilização da ‘proteção social’ 

provida pelo mercado para os trabalhadores que podem comprar a ‘segurança’ da 

aposentadoria, da saúde, da educação, do lazer” (GRANEMANN, 2007, p. 64, grifos da 

autora). 



41 
 

 

Nesta perspectiva, bem como na perspectiva de que contrarreformas tecem-se sob o 

ideário de hegemonia do projeto liberal, retoma-se à discussão de Mota (2015), pontuando 

que forja-se, na atualidade, 

[...] cultura marcada pela necessidade de desqualificação das demandas da luta dos 

trabalhadores, enquanto exigências de classe. O principal instrumento desse 

processo é a tentativa de obtenção do consentimento das classes trabalhadoras em 

torno da ideia de que a crise econômica afeta toda a sociedade e que, por isso, 

necessita da colaboração de todos (MOTA, 2015, p. 182). 

 

O objetivo dessa nova cultura, conforme hipótese levantada por Mota (2015, p. 182), é 

a constituição de “novos atores sociais, objetivados nas figuras do cidadão-fabril, do cidadão-

consumidor e do cidadão-pobre, os quais deverão tornar-se as representações consentidas de 

um ideal de hegemonia da burguesia”.  

Há, dessa maneira, uma desqualificação política e econômica do antagonismo das 

classes, ao mesmo tempo em que se forja um “[...] modo de integração passiva à ordem do 

capital” (MOTA, 2015, p. 120). “Trata-se de uma cultura que se vai construindo na base da 

formação de um novo conformismo social, em que os atuais interesses privados da classe 

dominante devem tornar-se genéricos e universais, via saída conjunta para a crise” (MOTA, 

2015, p. 121, grifo da autora). 

Seguindo tais premissas, destaca-se que são dois os movimentos básicos do processo 

de mudanças na seguridade social, a partir dos anos 1980: “[...] o primeiro deles é de natureza  

molecular e retrata o desenvolvimento histórico da ação do patronato na esfera da proteção 

social, no âmbito da empresa” (MOTA, 2015, p. 183, grifo da autora) e o segundo refere-se à 

“[...] atuação do grande capital e dos trabalhadores, enquanto sujeitos coletivos, extrapolando 

sua condição de patrão e empregado e determinando o que se pode nominar de mecanismos 

formadores das políticas de gestão estatal da força de trabalho” (MOTA, 2015, p. 183, grifos 

da autora).  

Por outro lado, e fora dos muros da empresa, o novo perfil da seguridade social 

brasileira demarcado pelo mix entre empresas privadas lucrativas e Estado, e também por 

outro padrão de desigualdade social, “materializa-se na figura do “cidadão-trabalhador do 

grande capital que, por isso mesmo, pode consumir serviços diferenciados” (MOTA, 2015, p. 

192, grifos da autora). 

Sintetizando, a tendência em voga é, 

Aos trabalhadores mais organizados e empregados na grande empresa são ofertados 

serviços próprios das empresas; aos demais trabalhadores desorganizados, os 

precários serviços públicos, prática esta eminentemente formadora de uma cultura 

do consentimento da privatização e do cidadão-consumidor (MOTA, 2015, p. 195). 
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Quanto à influência dessa cooptação no campo dos direitos e nas políticas sociais, 

ressalta-se, segundo Mota (2015, p. 128), que a burguesia industrial e financeira, “[...] para 

além da sua condição de classe dominante, quer tornar-se classe dirigente, obtendo o 

consentimento ativo de segmentos das classes subalternas em torno do núcleo mais duro do 

seu projeto: o Estado mínimo, subordinado ao mercado máximo”.  Para Mota, 

[...] o núcleo mais inflexível do projeto neoliberal no Brasil, dadas as limitações 

objetivas da base econômica, certamente não seria o do crescimento indeterminado 

do livre-mercado, sem a intermediação do Estado, mas o desmonte dos mecanismos 

de regulação da produção social e a regressão na esfera dos direitos sociais. Em 

consequência, os parcos mecanismos de controle vigentes no Brasil e as conquistas 

sociais estabelecidas na Constituição de 1988 são objeto de acirrada crítica por parte 

do grande capital (MOTA, 2015, p. 128, grifo da autora). 

 

 Assim, considerando os aspectos formais da Seguridade Social brasileira relacionados 

a provisões universais e indutoras da cidadania, e os desafios para a concretização desses 

princípios no cenário atual, explica-se, segundo Viana (1998) que o Brasil fez sua reforma à 

inglesa, eliminando as características segmentares que prevaleceram nos anos 1930 e que 

tinham como fundamento o sistema bismarckiano. Contudo,  

[...] a despeito das britânicas intenções reformistas e da proposta beveridgeana 

sancionada constitucionalmente, o modelo brasileiro de proteção social vem se 

tornando na prática cada vez mais “americano”. Pois ainda que formalmente 

universais e imaginadas como indutoras de cidadania, as provisões públicas se 

resumem a parcos benefícios para os pobres, enquanto ao mercado cabe a oferta de 

proteção àqueles cuja situação permite a obtenção de planos ou seguros privados 

(VIANNA, 1998, p. 138, grifo da autora). 

 

 Vianna (1998, p. 139) ressalta, desse modo, que se trata de uma americanização 

perversa da seguridade brasileira, “[...] não só pelo motivo óbvio do tamanho da pobreza, 

como porque, ao contrário do que acontece nos EUA, no Brasil, o aparente não-planejamento 

da evolução do sistema resultou em total desregulação das relações público-privado”. 

A partir das análises de Pereira (2016), é possível esboçar como essas e outras 

particularidades do modelo de proteção social que se materializa no Brasil, aparecem no 

desenho das políticas sociais contemporâneas. 

 A autora, em sua obra: “Proteção Social no Capitalismo. Crítica a teorias e ideologias 

conflitantes”, faz um estudo analítico, expositivo e em alguns momentos também comparativo 

acerca de três matrizes teóricas e ideológicas conflitantes relacionadas à proteção social na 

contemporaneidade, a Matriz Residual, que engloba a Teoria Funcionalista, incluindo a 

Teoria da Convergência, e a Ideologia da Nova Direita; a Matriz Social-Democrata ou 

Institucional, que engloba a Teoria da Cidadania, a Ideologia da Via Média e o enfoque da 

Administração Social; e a Matriz Socialista, que engloba a Ideologia do Socialismo 

Democrático e a Teoria e a Ideologia Marxista (PEREIRA, 2016, p. 47- 48). 
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Segundo análise da autora, o modelo de proteção social que mais se assemelha ao 

adotado pelo Brasil se encontra na Matriz Residual, que “[...] alude, mais especificamente, a 

um padrão de proteção social mínima, focalizada nos extremamente pobres, descolada do 

status de direito e que se constrói e desenvolve com relutância por parte de governos, 

legisladores, gestores e executores dos países onde ela se processa” (PEREIRA, 2016, p. 91). 

Mais especificamente, este modelo representa o tipo de proteção social que em 

respeito à cartilha ideológica do neoliberalismo e do neoconservadorismo, e aceito atualmente 

pela Nova Direita, “se organiza em redes (nets), conhecido como redes de proteção social 

(safety nets)” (PEREIRA, 2016, p. 148, grifos da autora). 

[...] Nesse modelo, diferentes programas, benefícios e projetos são reunidos em 

torno de um mesmo agente coordenador – em geral, o Estado – que, por meio de 

parcerias com outros componentes da rede, oferece proteção social imediata a 

grupos, famílias e indivíduos em ‘situação de vulnerabilidade’5. O referido modelo 

foi adotado em diversos países, inclusive no Brasil [...] (PEREIRA, 2016, p. 148, 

grifo da autora). 

 

 Outra característica que se verifica nesse padrão de proteção social é a 

responsabilização do indivíduo pela gestão efetiva dos riscos sociais, e, nesse sentido, a autora 

ressalta que “a incorporação da categoria risco ao universo da proteção social vem 

transformando-a em mera técnica administrativa, da qual constam formas esquemáticas de 

prevenir, mitigar, ou enfrentar riscos e não necessidades de fato” (PEREIRA, 2016, p. 159, 

grifo da autora).  

[...] a proteção social como simples gestão de riscos sociais será capaz apenas de, 

por meio de parcerias privadas mercantis ou não tentar postergar a incidência de 

riscos, remediar as suas consequências nocivas quando estes ocorrerem e, 

principalmente, oferecer condições para que os indivíduos, famílias e comunidades 

sejam capazes de lidar com eles por conta própria (PEREIRA, 2016, p. 159). 

 

Trata-se assim, de um avanço da supremacia da ideologia neoliberal, do desmonte e da 

substituição dos direitos sociais pela lógica meritocrática, privilegiando o esforço, a 

inteligência e as capacidades individuais ou grupais, que possam contribuir para a ordem 

prevalecente. Ordem essa que se pauta pelos princípios da hierarquia e da competição, 

supondo-se neutra e isenta de qualquer associação com privilégios na “seleção de pessoas ao 

acesso a posições ou direitos - a despeito da procedência, trajetórias individuais e condições 

sociais delas” (PEREIRA, 2016, p. 64). 

                                                           
5 “Para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ‘a vulnerabilidade pode ser decorrente da 

insuficiência ou ausência de renda, desemprego, trabalhos informais, doenças etc., dificuldades de acesso aos 

serviços das diferentes políticas públicas, ruptura ou fragilização dos vínculos de pertencimento aos grupos 

sociais e familiares’” (SDH, 2010, p. 14 apud PEREIRA, 2016, p. 148). 
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É necessário pontuar ainda, que a precarização das políticas sociais acompanha outro 

processo em curso, o processo de aumento da repressão do Estado. Behring e Boschetti 

(2011) trazem um estudo fundamentado em dados que aponta que o retorno do Estado policial 

- tendência em curso no mundo - no Brasil, está relacionado com o recrudescimento da 

pobreza, que supõe uma falta de recursos do Estado (que, na verdade, são direcionados para o 

pagamento de dívidas), e dos seus impactos para a cobertura das políticas sociais. Configura-

se assim, no Brasil, o “[...] crescimento dos gastos com prisões e polícias, ao passo que o 

gasto social brasileiro experimenta um crescimento vegetativo” (BEHRING, BOSCHETTI, 

2011, p.190).  

Evidencia-se, desse modo, um processo contemporâneo e global de desqualificação 

das políticas e dos direitos sociais, ou seja, do Estado social em si, com vistas à necessidade 

de contenção das crises do capital e do pagamento da dívida pública, sem que isso gere 

maiores expensas ao Estado e principalmente ao mercado, configurando então a espoliação 

mais direta da classe trabalhadora. Tal processo não se dá sem a disseminação de uma cultura 

de que todos têm responsabilidade na contenção da crise do capital, numa perspectiva de 

cooptação dos trabalhadores, de restrição no acesso a direitos e de repressão nos casos em que 

as alternativas anteriores não alcancem o ideal de consentimento almejado. 

 

1.3. A Política de Assistência Social brasileira 

  

As reflexões que seguem, considerando os diferentes aspectos tratados nos tópicos 

anteriores, tratam das particularidades que a política de Assistência Social assume no âmbito 

da Seguridade Social brasileira.  

Optou-se por dividir esse tópico em duas partes: Constituição histórica da Assistência 

Social brasileira e Assistência Social pós-Constituição Federal de 1988. 

 

1.3.1. Constituição histórica da Política de Assistência Social 

Considerou-se uma exposição prévia da constituição histórica da Assistência Social 

brasileira, especialmente para demarcar o avanço representado pela sua instituição enquanto 

uma política social, no âmbito da Seguridade Social, em 1988. Tal exposição permite ainda, 

verificar possíveis continuidades e rupturas no desenho atual da política.  
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Até o ano de 1930, a consciência possível em nosso país não apreendia a pobreza 

enquanto expressão da questão social e, dessa maneira, era tratada como caso de polícia e no 

interior dos aparelhos repressivos do Estado (SPOSATI et al., 2014). “Os problemas sociais 

eram mascarados e ocultados sob forma de fatos esporádicos e excepcionais. A pobreza era 

tratada como disfunção pessoal dos indivíduos” (SPOSATI et al., 2014, p. 60).   

Nessa perspectiva de análise, de pobreza atrelada à disfunção pessoal dos indivíduos, 

“a competência cotidiana para cuidar de tal ‘fenômeno’ era colocada para a rede de 

organismos de solidariedade social da sociedade civil, em especial àqueles organismos 

atrelados às igrejas de diferentes credos” (SPOSATI et al., 2014, p. 61, grifo das autoras). 

Emergiam também ações no campo da saúde, como internações e asilamentos. “[...] os 

pobres eram considerados como grupos especiais, párias da sociedade, frágeis ou doentes. A 

assistência se mesclava com as necessidades de saúde, caracterizando o que se poderia 

chamar de binômio de ajuda médico social” (SPOSATI et al., 2014, p. 61). 

Nos anos de 1930, a partir da crise mundial do capitalismo,  

[...] o Estado gendarme, aparelho de justiça e polícia, reposiciona-se frente a 

sociedade. Insere-se na relação capital-trabalho. De um lado, e principalmente, no 

caso brasileiro, esta inserção é condição fundamental para a acumulação, 

consolidação e expansão do capital. De outro, passa a assumir responsabilidades 

pelas condições de vida da população. Já em 1923 a Lei Elói Chaves (Lei n. 5682, 

de 24/1/1923) criava a Caixa de Aposentadorias e Pensões para os funcionários. 

Antes de 1930 duas outras categorias já recebiam o benefício do seguro social: 

portuários e marítimos, pela Lei 5.109 (20/12/1926), e telegráficos e 

radiotelegráficos, pela Lei n. 5485 (30/6/1928). 

 

Conforme apontam as autoras, ao longo do tempo algumas ações vão sendo 

incorporadas como responsabilidade pública, e com a expansão do capital e a pauperização da 

força de trabalho, a “assistência irá sendo apropriada pelo Estado sob duas formas: uma que 

se insinua como privilegiada para enfrentar politicamente a questão social, outra para dar 

conta de condições agudizadas de pauperização da força de trabalho” (SPOSATI et al., 2014, 

p. 60). 

 Desse modo, pós-1930 é possível falar em uma racionalização da assistência social, 

que passa a ser operacionalizada por profissionais, assistentes sociais, que propunham, 

inclusive, a superação da própria assistência social. “Negava-se a assistência, pela 

dependência nela implícita, que se contrapunha à concepção de autopromoção, como 

resultado da capacitação das potencialidades dos indivíduos” (SPOSATI et al., 2014, p. 60).  

Sob essa ótica, “a concessão de auxílios configura quase que ‘males necessários’, buscando-se 

cada vez mais substituí-los por serviços, programas, atividades educativas, grupais etc.” 

(SPOSATI et al., 2014, p. 66, grifo das autoras). 
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 Quanto às instituições de assistência social que emergem no período, destaca-se: a 

Legião Brasileira de Assistência Social, em 1942, cuja presidência era assegurada às 

primeiras damas da República, e que, “representa a simbiose entre a iniciativa privada e a 

pública, a presença da classe dominante enquanto poder civil e a relação benefício/caridade x 

beneficiário/pedinte, conformando a relação básica entre Estados e classes subalternizadas” 

(SPOSATI et al., 2014, p. 66); o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), 

também em 1942, e que “[...] enquadra-se dentro de um complexo de medidas assistenciais e 

educativas necessárias à adequação da força de trabalho às necessidades da indústria em 

expansão” (SPOSATI et al., 2014, p. 67); e o Serviço Social da Indústria (Sesi), em 1946, no 

pós-guerra. 

A década de 1950 demarca “[...] o esforço de reconstrução pós-guerra, a busca de 

libertação do colonialismo, o combate ao comunismo e as tentativas de expansão do 

capitalismo internacional. Neste quadro será exigido um processo de modernização e 

ampliação das políticas sociais” (SPOSATI et al., 2014, p. 68). Além disso, neste período, 

[...] as atividades de promoção social passam a absorver a prática e a teoria dos 

profissionais de Serviço Social, creditando às mesmas expectativas de 

desenvolvimento social e de concretização do Estado de Bem-Estar Social. O 

cientificismo e a sofisticação técnica permeiam e desenham estas atividades 

(SPOSATI et al., 2014, p. 68).  

 

As atividades assistenciais do período expandem-se, especialmente no intuito de 

promover a integração dos indivíduos ao mercado de trabalho, e são exemplos os programas 

de alfabetização de adultos, formação de mão-de-obra, formação social e desenvolvimento 

comunitário. É nessa década também que “as políticas sociais passaram a ser definidas por 

organismos supranacionais (ONU, Aliança para o Progresso, Convênio MEC-USAID, por 

exemplo), realimentadas por fundos internacionais e orientadas segundo o modelo de Estado 

do Bem-Estar Social” (SPOSATI et al., 2014). 

Importante pontuar aqui, que apesar das expectativas, o Estado de Bem-Estar Social 

não se consolida no Brasil, conforme se viu no tópico anterior. 

A década seguinte, de 1960, é marcada pelo movimento de contradependência e 

denúncia dos modelos e programas importados. São estimulados o nacionalismo e a 

consciência de país terceiro-mundista (SPOSATI et al., 2014, p. 69-70). Ascende a 

perspectiva do desenvolvimentismo e a necessidade de “[...] conhecer a própria realidade, dar 

respostas ‘criativas’, ‘autóctones’, implicava rechaçar os ‘modelos de ação importados’, 

valorizar a cultura nacional do povo e conhecer e reconhecer sua força” (SPOSATI et al., 

2014, p. 70, grifos das autoras). 
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São exemplos dos programas sociais nacionais do período, os programas de 

alfabetização de adultos, realizados pelo método Paulo Freire, de educação de base, realizado 

pelo MEB, programas de desenvolvimento comunitário e as ligas camponesas na zona rural 

(SPOSATI et al., 2014). 

Contudo, com o golpe militar de 1964 há um rompimento com o ideal nacional-

desenvolvimentista, que é substituído pela internacionalização e modernização, e que cria 

condições para a aceleração da ação do capital estrangeiro. Retomam-se as tendências da 

década de 1950, de maior racionalidade e sofisticação técnica, e as políticas públicas retomam 

um enquadramento transnacional (SPOSATI et al., 2014). Nessa perspectiva, e na perspectiva 

de legitimação do Estado, são recriados programas assistenciais “com a intenção de obter 

apoio do regime e despolitizar as organizações dos trabalhadores” e a questão social será 

tratada através da articulação repressão-assistência (SPOSATI et al., 2014, p. 72). 

Este é o direcionamento que prevalece até o início dos anos 1970 e que implicou no 

achatamento salarial dos trabalhadores e no maior empobrecimento da população, elevando as 

desigualdades sociais a níveis intoleráveis para a subsistência da própria população. 

Movimentos populares (luta contra a carestia, movimentos de saúde, movimentos 

habitacionais) passam então a denunciar a miserabilidade da população, em detrimento do 

discurso distributivista das políticas sociais governamentais no pós-75 (SPOSATI et al., 

2014). 

Assim, no que tange às políticas sociais do período, observa-se, a unificação das 

instituições previdenciárias através da criação do Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), o que ocasiona a progressiva exclusão da representação dos trabalhadores na gestão 

da Previdência Social, e a ampliação da cobertura previdenciária à quase totalidade da 

população urbana e parte da população rural. Além da expansão de organismos estatais, como 

a criação do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Ministério da Previdência e 

Assistência Social (MPAS), o Conselho de Desenvolvimento Social (CAS) e a instituição do 

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) (SPOSATI et al., 2014). Aqui, mais uma 

vez pontua-se que a centralização operada “[...] é excludente em relação à qualquer 

possibilidade da população e de suas organizações participarem decisoriamente; é excludente, 

igualmente, à participação das esferas estaduais e municipais” (SILVA, 1984 apud SPOSATI 

et al., 2014, p. 76). 

Na década de 1980, “em nível federal, o aparato primordial para a assistência 

concentra-se no Ministério da Previdência e Assistência Social, através da Secretaria de 

Assistência Social e da Fundação Legião Brasileira de Assistência” (SPOSATI et al., 2014, p. 
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116).  As autoras salientam ainda, que “embora este delineamento seja genérico, o que se 

constata é que mesmo sem um suporte administrativo explícito, órgãos governamentais no 

campo da saúde, educação, trabalho, transporte, habitação, agricultura, enfim, em várias áreas 

sociais, mantêm programas sociais” (SPOSATI et al., 2014, p. 116). 

Esse delineamento genérico e a execução da assistência social nos mais diversos 

órgãos, bem como a sua indefinição setorial, são questões fundamentais que apontam que 

apesar do Ministério da Previdência Social e Assistência ser o eixo de coordenação desses 

órgãos, não havia, naquele momento, “[...] um sistema hierarquizado entre os diferentes níveis 

governamentais para a prestação dos serviços de assistência social, ou sequer uma política 

explícita, orientadora dos órgãos estaduais ou municipais” (SPOSATI et al., 2014, p. 120). 

Há, contudo, no período considerado, a iniciativa da Secretaria de Assistência Social 

(SAS) que apresentou uma proposta para o estabelecimento de uma política nacional de 

assistência social. Documento no qual, “[...] o secretário da SAS apresenta ao ministro do 

MPAS a proposta de organização do Sistema Nacional de Assistência Social, através da 

articulação dos três níveis: federal, estadual e local” (SPOSATI et al., 2014, p.122). Segundo 

as autoras, ainda que o documento aborde a grave situação do país no que tange ao 

empobrecimento da população e a outros dados sociais, 

[...] as propostas de revisão da SAS se apresentam como simples racionalização 

sistêmica. O sistemismo acentua o fenômeno da organização, do planejamento 

racionalização das funções, das ações e das decisões. A superação proposta da 

política nacional de assistência não passa, pois, de um avanço reformista de cunho 

administrativo, não foge da análise anteriormente feita em 1975, onde os auxílios 

eram prestados aos carentes. Os agravantes ocorridos na década (1974-84) não são 

analisados como indicativos de uma mudança política e não só de gerência 

(SPOSATI et al., 2014, p.123). 

 

 Este é o período e a conjuntura que antecedem o estabelecimento da Assistência Social 

enquanto uma política social de Seguridade Social, conforme ocorre com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 

 

1.3.2. Política de Assistência Social pós-Constituição Federal de 1988 

A Assistência Social foi instituída como política pública, mais especificamente, como 

política social de Seguridade Social, pela Constituição Federal de 1988. Tal 

institucionalidade, conforme apontado no subitem anterior,  

[...] é fruto de um longo processo que se desenvolve na sociedade brasileira. Se 

formos recuar mais no tempo, encontraremos o pesado legado de uma área que não 

foi concebida como campo de definição política dentro do universo das políticas 

sociais, constituindo-se num mix de ações dispersas e descontínuas de órgãos 
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governamentais e de entidades assistenciais que, gravitando em torno do Estado, 

construíram relações ambíguas e contraditórias (BRASIL, 2008, p. 14). 

 

Desse modo, é a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica de Assistência Social 

– LOAS6, “que alteraram o panorama da assistência social, definindo um arcabouço legal e 

conceitual que institui um novo paradigma a partir de sua inscrição no tripé da Seguridade 

Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social” (BRASIL, 2008, p. 15). 

É necessário considerar, contudo, que o processo que vai da promulgação da 

Constituição Federal em 1988 à regulamentação da assistência social por meio da LOAS, em 

1993, ocorre no contexto político de avanço do neoliberalismo e de contrarreforma do Estado.  

A Constituição brasileira “navegou contra o instituído” quando da sua definição e 

aprovação, que ocorreram em um contexto de esgotamento da agenda universalista 

antes mesmo dela ser implantada no Brasil, em função do ciclo de reformas 

conservadoras em curso no cenário internacional, de crise do Estado do Bem Estar 

Social e do avanço do ideário neoliberal de reforma gerencial do Estado (BRASIL, 

2008, p. 15). 

 

Além disso,   

 
[...] o reordenamento institucional da assistência social, assim como das demais 

políticas sociais, se desenvolveu em um ambiente político institucional de avanço do 

ideário neoliberal dos anos de 1990, de redução dos órgãos estatais, desgaste da 

burocracia pública, cortes nos gastos sociais, privatização de empresas e serviços 

públicos, restrição e implosão da legitimidade dos direitos e da esfera pública 

(BRASIL, 2008, p. 16). 

 

 Outras repercussões para a assistência social no período, foram a difusa reorganização 

ministerial, a extinção e o remanejamento de órgãos da administração federal e a criação do 

Programa Comunidade Solidária7, que “vieram reiterar o paralelismo e a tradição de 

fragmentação e superposição existente na área, além de reforçar a sua associação ao campo do 

solidarismo voluntário e do primeiro-damismo, dissociando a política de assistência social do 

leito da cidadania e dos direitos sociais [...]” (BRASIL, 2008, p. 17) 

 Nesse sentido, Raicheles (1998, p. 269 apud BRASIL, 2008, p. 17, grifo da autora) 

aponta que “desde então, a assistência social vive um movimento reformador continuado, 

porém de alcance restrito, em permanente tensão e convivência com uma pesada herança, 

permanecendo com enormes dificuldades para ‘constituir-se como política e realizar-se como 

pública’”. 

                                                           
6 Lei n. 12.435 de 06/07/2011 que altera a Lei n. 8742 de 7/12/1993. 
7 Programa proposto pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, no início de sua gestão, que tinha como alvos os 

segmentos mais pobres do país, inseridos em patamares inferiores a condições dignas de vida. “Para administrar 

este programa, foi criada uma Secretaria Executiva e um Conselho Consultivo vinculado à Casa Civil, composto 

pelos ministros das áreas sociais e econômicas e 21 membros da sociedade civil. Não possui prerrogativas 

executivas, e suas finalidades estão mais voltadas à mobilização da sociedade civil, de entidades governamentais 

e não-governamentais, e à integração entre os níveis federal, estadual e municipal, visando a ações conjuntas no 

ataque aos problemas da fome e da pobreza” (NETO, SUPLICY, 1995, p. 41). 
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É somente a partir de 2004, com a aprovação da Política Nacional de Assistência 

Social – PNAS e em 2005, com a regulação do Sistema Único de Assistência Social 

– NOB-SUAS, tornou-se possível a retomada do movimento reformador, agora 

dirigido para a (re)definição do conjunto de regulações necessárias para fazer 

funcionar a assistência social como um sistema nacional (BRASIL, 2008, p. 17). 

 

 Retoma-se então à discussão acerca da LOAS, que contém elementos para se 

especificar o conjunto de regulações proposto pela PNAS e que será analisado posteriormente. 

 A LOAS, aprovada em 1993 e alterada em 2011, define a Assistência Social como 

direito do cidadão e dever do Estado e como política não contributiva que provê os mínimos 

sociais, e que deve ser realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Para tanto, 

estabelece como objetivos da Assistência Social, a Proteção Social, a Vigilância 

Socioassistencial e a Defesa de Direitos (BRASIL, 2011a). 

Assim, no âmbito da Proteção Social, tem como objetivo a garantia da vida, a redução 

de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente: a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e aos adolescentes 

carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação das 

pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; e a garantia de 1 

(um) salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família (BRASIL, 2011a).  

No âmbito da Vigilância Socioassistencial tem como objetivo analisar territorialmente 

a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de 

vitimizações e danos (BRASIL, 2011a).  

E, no âmbito da Defesa de Direitos, tem como objetivo garantir o pleno acesso aos 

direitos no conjunto das provisões socioassistenciais (BRASIL, 2011a).  

De acordo com Couto, Yazbek e Raichelis (2012, p. 56), a LOAS apresenta um novo 

desenho institucional para a assistência social, “ao afirmar seu caráter de direito não 

contributivo [...], ao apontar a necessária integração entre o econômico e o social, a 

centralidade do Estado na universalização e garantia de direitos e de acesso a serviços sociais 

e com a participação da população”. Desse modo, contempla avanços no campo da 

democracia e da cidadania e inova também “ao propor o controle da sociedade na formulação, 

gestão e execução das políticas assistenciais e indicar caminhos alternativos para a instituição 

de outros parâmetros de negociação de interesses e direitos de seus usuários” (COUTO, 

YAZBEK, RAICHELIS, 2012, p. 56). 
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Como forma de consolidar esses objetivos e a assistência social como política pública, 

no ano de 2004 é aprovada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), que implantou 

o Sistema Único de Assistência Social – SUAS como modelo de gestão da política, no ano de 

2005.  

A PNAS-2004 vai explicitar e tornar claras as diretrizes para efetivação da 

Assistência Social como direito de cidadania e reponsabilidade do Estado, apoiada 

em um modelo de gestão compartilhada pautada no pacto federativo, no qual são 

detalhadas as atribuições e competências dos três níveis de governo na provisão de 

atenções socioassistenciais [...]. À PNAS seguiu-se o processo de construção e 

normatização nacional do Sistema Único de Assistência Social- Suas, aprovado em 

julho de 2005 pelo CNAS (por meio da NOB n. 130, de 15 de julho de 2005). O 

Suas está voltado à articulação em todo território nacional das responsabilidades 

vínculos e hierarquia, do sistema de serviços, benefícios e ações de assistência 

social, de caráter permanente ou eventual, executados e providos por pessoas 

jurídicas de direito público sob o critério da universalidade e de ação em rede 

hierarquizada e em articulação com iniciativas da sociedade civil (COUTO, 

YAZBEK, RAICHELIS, 2012, p. 60). 

 

 São objetivos da PNAS, considerando a necessidade de articulação com outras 

políticas no enfretamento das expressões da questão social: “prover serviços, programas 

projetos e benefícios de proteção social básica e/ou especial para as famílias, indivíduos e 

grupos que dela necessitem”; “contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 

específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em 

áreas urbana e rural”; e “assegurar que as ações no âmbito da Assistência Social tenham 

centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária” (COUTO, 

YAZBEK, RAICHELIS, 2012, p. 61 apud MDS/PNAS, 2004, p. 27).  

 Para o cumprimento de tais objetivos e considerando o enfrentamento a “situações 

geradas por condições multicausais”, a PNAS propõe alguns caminhos, como a 

intersetorialidade, a abordagem territorial e a matricialidade sociofamiliar (COUTO, 

YAZBEK, RAICHELIS, 2012, p. 61). 

A intersetorialidade  

[...] deve expressar a articulação entre as políticas públicas, por meio do 

desenvolvimento de ações conjuntas destinadas à proteção social básica ou especial 

e ao enfrentamento das desigualdades sociais identificada em distintas áreas. Supõe 

a implementação de programas e serviços integrados e a superação da fragmentação 

da atenção pública às necessidades da população. Envolve a agregação de diferentes 

políticas sociais em torno de objetivos comuns e deve ser princípio orientador da 

construção das redes municipais (COUTO, YAZBEK, RAICHELIS, 2012, p. 61). 

 

A abordagem territorial, “[...] implica no tratamento da cidade e de seus territórios 

como base de organização do sistema de proteção social básica ou especial, próximo ao 

cidadão” (COUTO, YAZBEK, RAICHELIS, 2012, p. 63). Trata-se de uma dimensão 

inovadora que entende o território: 
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 Como “espaço usado” (Milton Santos, 2007), fruto de interações entre os 

homens, síntese de relações sociais; 

 Como possibilidade de superação da fragmentação das ações e serviços, 

organizados na lógica da territorialidade; 

 Como espaço onde se evidenciam as carências e necessidades sociais mas 

também onde se forjam dialeticamente as resistências e as lutas coletivas 

(COUTO, YAZBEK, RAICHELIS, 2012, p. 63). 

Já a matricialidade sociofamiliar “[...] desloca a abordagem do indivíduo isolado para 

o núcleo familiar, entendendo-o como mediação fundamental na relação entre sujeitos e 

sociedade” (COUTO, YAZBEK, RAICHELIS, 2012, p. 66). 

 Acerca da matricialidade familiar, tendência que se observa também em outras 

políticas sociais, cabe ainda outro apontamento das autoras de que a abordagem familiar no 

contexto das políticas sociais “[...] requer, portanto, cuidados redobrados para que não se 

produzam regressões conservadoras no trato com as famílias, nem se ampliem ainda mais as 

pressões sobre as responsabilizações que devem assumir, especialmente no caso das famílias 

pobres” (Capacita Suas, 2008, v.1, p. 59 apud COUTO, YAZBEK, RAICHELIS, 2012, p. 

66). 

É importante ainda, especificar a lógica de estruturação da Proteção Social a ser 

ofertada pela Assistência Social, que se apresenta em dois níveis de atenção: a Proteção Social 

Básica e a Proteção Social Especial (de média e alta complexidade), haja vista as diferentes 

modalidades de desproteção social inerentes à sociedade capitalista e que exigem atenção 

estatal diferenciada para o seu enfrentamento (COUTO, YAZBEK, RAICHELIS, 2012). “A 

Proteção Social Básica apresenta caráter preventivo e processador da inclusão social” 

(COUTO, YAZBEK, RAICHELIS, 2012, p. 64) e a Proteção Social Especial, destina-se “ao 

enfrentamento de situações de risco em famílias e indivíduos cujos direitos tenham sido 

violados e ou em situações nas quais já tenha ocorrido o rompimento dos laços familiares e 

comunitários” (COUTO, YAZBEK, RAICHELIS, 2012, p. 64). 

 A Proteção Social ofertada prevê ainda as seguranças de acolhida, de renda, de 

convívio, de desenvolvimento de autonomia, e de acesso a benefícios materiais ou em 

pecúnia; (COUTO, YAZBEK, RAICHELIS, 2012, p. 65-66). 

Desse modo, é sob as postulações da PNAS que se estrutura o SUAS, que  

[...] rege-se pelos princípios democráticos consoantes com a LOAS e chancela a 

matricialidade sociofamiliar dentre as suas diretrizes, ao lado de outras como: a 

primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência 

social; a descentralização político-administrativa e o comando único das ações em 

cada esfera de governo; o financiamento partilhado entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios; a territorialização, o fortalecimento da relação 

democrática entre Estado e sociedade civil; o controle social e a participação popular 

[...] (BRASIL, 2016, p. 13). 
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É preciso considerar ainda, nesta análise, como estes elementos que reestruturam a 

Assistência Social se inserem no contexto mais amplo, ou seja, no contexto conjuntural de 

reforma do Estado brasileiro e de avanço global do neoliberalismo. 

 Desse modo, a análise crítica da política de assistência social desvela vários 

elementos para problematização.  

A começar pela Matricialidade Sociofamiliar - discussão central para se pensar o 

objeto de estudo dessa pesquisa e que será aprofundada no próximo capítulo -, ressalta-se que 

tal direcionamento materializa “a centralidade da família com vistas a superação da 

focalização, tanto relacionada a situações de risco como a de segmentos” (MIOTO, 2004). 

Conforme contextualização de Mioto,  

O reconhecimento da importância da família no contexto da vida social está 

explícito no artigo 226 da Constituição Federal do Brasil, quando declara que “a 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, endossando assim o 

artigo 16 da Declaração dos Direitos Humanos, que toma a família como sendo o 

núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e 

do Estado. No Brasil tal reconhecimento se reafirma no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no Estatuto do Idoso e na própria Lei Orgânica da Assistência Social. 

Embora haja o reconhecimento explícito sobre a importância da família na vida 

social e, portanto, merecedora da proteção do Estado, tal proteção tem sido cada vez 

mais discutida, à medida em que a realidade tem dado sinais cada vez mais 

evidentes de processos de penalização e desproteção das famílias. Esse paradoxo 

não é novo e não foi resolvido nem com a estruturação do Estado de Bem-Estar 

Social, no qual foi definido o reconhecimento da responsabilidade coletiva no 

enfrentamento das “dependências” individuais e familiares (MIOTO, 2004, p. 3, 

grifos da autora). 

  

 Acrescenta-se que em consonância com a Constituição Federal de 1988, a perspectiva 

de Matricialidade Sociofamiliar considera ainda, a família “como espaço privilegiado e 

insubstituível de proteção e socialização primárias” (BRASIL, 2012a, p. 47). Desse modo, a 

família destaca-se na política como elemento fundamental na provisão de cuidado e proteção 

aos seus membros, cabendo ao Estado proteger seus direitos, apoiá-la no desempenho da 

função de proteção e socialização de seus membros, bem como lhe assegurar o convívio 

familiar e comunitário (BRASIL, 2012b). 

Evidencia-se assim, o processo de compartilhamento de responsabilidades entre 

Estado e Família no âmbito da proteção social provida pela assistência social e é necessário 

atentar, conforme apontou Mioto (2004, p. 3), que “a realidade tem dado sinais cada vez mais 

evidentes de processos de penalização e desproteção das famílias’. 

No âmbito da Intersetorialidade e da territorialidade, ressalta-se que é fundamental 

que a assistência social funcione como articuladora das outras políticas sociais e dos serviços 

do território, para que as ações não sejam fragmentadas e para se garantir o acesso e a 

qualidade dos serviços para as famílias. 
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 Desse modo, a PNAS propõe o trabalho em rede e, segundo Silva e Teixeira (2016, p. 

139), “a intervenção em rede, sobretudo na perspectiva da intersetorialidade, tem sido 

preconizada em vários elementos legais e operacionais como o grande desafio no campo das 

políticas sociais”.  

 As autoras acrescentam que as discussões sobre o trabalho em rede são permeadas por 

posições favoráveis e contrárias, que evidenciam, por um lado, o trabalho em rede como um 

avanço no âmbito das políticas sociais, que assegura à sociedade um canal de participação na 

gestão democrática das políticas sociais, tanto através do controle social quanto “atuando na 

esfera da implementação de políticas, de programas e de projetos sociais e da prestação de 

serviços sociais” (SILVA; TEIXEIRA, 2016, p.139).   

Além disso, “a atuação em rede, na medida que envolve diversos agentes sociais 

mobilizados para promoção de proteção social, permite o atendimento integral das demandas 

dos usuários da política pública” (SILVA; TEIXEIRA, 2016, p.139). E ainda, “a ação em rede 

também é vista como positiva para a política social, do ponto de vista da otimização dos 

recursos disponíveis para o enfrentamento das múltiplas expressões da questão” (SILVA; 

TEIXEIRA, 2016, p.140). 

 Por outro lado, o trabalho em rede é visto com desconfiança, como retrocesso no 

processo de enfrentamento da questão social pelo Estado via políticas sociais. “Na concepção 

de seus críticos, constitui parte das estratégias que vêm sendo implementadas pela política 

neoliberal, visando o retraimento do Estado no campo social e à contenção dos gastos sociais 

públicos” (SILVA; TEIXEIRA, 2016, p.140). 

 Mais especificamente, 

O trabalho em rede, fundamentado no apelo à solidariedade familiar e comunitária e 

no incentivo à participação social, seria um mecanismo de transferência do papel 

outrora assumido pelo Estado na proteção social dos indivíduos para o setor privado 

e o setor não governamental, pois embora a ideia de rede suponha parceria e 

complementariedade de papéis entre os agentes sociais, o Estado tende a se 

especializar cada vez mais apenas na sua coordenação e regulação. Novamente a 

proteção social ficaria a cargo da família, das organizações da sociedade civil e do 

mercado para aqueles que pudessem pagar por ela, de modo que o Estado atuaria 

apenas de forma subsidiária e para os estritamente pobres (SILVA; TEIXEIRA, 

2016, p. 140). 

 

Em relação à segurança de renda ofertada no âmbito da Assistência Social, esclarece-

se que esta contempla uma segurança complementar à política de emprego, mediante a 

concessão de bolsas-auxílios financeiros sob determinadas condicionalidades, e por meio da 

concessão de benefícios continuados para cidadãos não incluídos no sistema contributivo e 

que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida e/ou incapacidade para a vida 

independente e para o trabalho (COUTO, YAZBEK, RAICHELIS, 2012).  
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 Um apontamento fundamental em relação a esta segurança afiançada pela assistência 

social são os critérios de renda per capita para acesso aos benefícios sociais, que apontam para 

a focalização nas situações de pobreza e extrema pobreza. 

 A esse respeito, destaca-se, segundo Pereira (2010), a criação do “Plano Brasil sem 

Miséria” no governo Dilma, e a “ultrafocalização, ou o princípio da minimalíssima 

elegibilidade” que rebaixou, formalmente, “os critérios preexistentes para a definição da 

pobreza e da miséria no Brasil, conseguindo, desse modo, diminuir estatisticamente um bom 

número de pobres e miseráveis” (PEREIRA, 2010, p. 747, grifos da autora). Para tanto, 

seguiu-se o critério internacional, mais especificamente, o critério da Organização das Nações 

Unidas (ONU) sobre a pobreza e a indigência, o qual, “por ser o mais restrito entre os 

possíveis disponíveis, considera pobre a família com renda mensal até 120,00 reais e 

indigente a que ganha mensalmente até 70,00 reais (1,25 dólares/dia)8” (PEREIRA, 2010, p. 

747). 

 Cabem ainda, apontamentos relacionados às condicionalidades dos programas de 

transferência de renda. Silva (2016a) em sua reflexão acerca da “pobreza enquanto categoria 

teórica de fundamentação e foco de intervenção dos programas de transferência de renda na 

América Latina” destaca, 

Em síntese, os PTRC9 em desenvolvimento na América Latina tem os seus 

fundamentos teóricos e suas orientações interventivas fundamentados num conceito 

de pobreza focado no indivíduo, tendo suas capacidades desenvolvidas numa relação 

com as estruturas de oportunidades disponibilizadas, quer pelo Estado, quer pela 

sociedade. Orientam-se por uma concepção multidimensional da pobreza, originada 

no Enfoque do Desenvolvimento Humano, construído pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), cuja referência maior é o enfoque de 

capacidades formulado por Sen, sendo as oportunidades capazes de criar 

possibilidades que garantam a liberdade para que os indivíduos, por si, possam 

superar sua situação de pobreza (SILVA, 2015 apud SILVA, 2016a, p. 198). 

 

Segundo Silva (2016a, p. 196), “[...] os PTRC passaram a constituir as denominadas 

Redes de Proteção Social, cujo foco de intervenções compensatórias e focalizadas é as 

famílias em situação de pobreza e extrema pobreza intergeracional”.  

Há uma seleção dos pobres mediante teste de meio e a partir do ingresso no programa, 

os beneficiários passam a ser submetidos a processos de acompanhamento e controle, com 

emprego de modernas tecnologias da informação (SILVA, 2016a). 

                                                           
8 Atualmente, com os valores reajustados, considera-se família pobre as famílias com renda até R$ 178,00 per 

capita, e famílias em extrema pobreza, as com renda até R$ 89,00 per capita. Ver: BRASIL. Ministério da 

Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. Bolsa Família. Disponível em: 

http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/bolsa-familia/beneficios/beneficiario. Data de 

acesso: 01 jan. 2019. 
9 PTRC: Programa de Transferência de Renda Condicionada. 
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Essa nova forma de gestão dos programas sociais tem submetido o campo 

assistencial a um amplo processo de tecnificação, considerado pelos idealizadores e 

gestores dos programas forma de garantir objetividade e eficiência para separar os 

pobres dos não pobres. Por conseguinte, os beneficiários são submetidos ao controle 

de suas vidas e de seus ambientes, além da exigência do cumprimento de 

condicionalidades, sob a justificativa de elevação dos níveis de escolaridade, 

principalmente de crianças e jovens e o nível de saúde e nutricional das famílias 

(SILVA, 2016a, p. 196). 

 

Outra questão a ser abordada está relacionada à segurança de desenvolvimento da 

autonomia afiançada pela assistência social, que 

[...] exige ações profissionais que visem o desenvolvimento de capacidades e 

habilidades para que os indivíduos e grupos possam ter condições de exercitar 

escolhas, conquistar maiores possibilidades de independência pessoal, possam 

superar vicissitudes e contingências que impedem seu protagonismo social e 

político. O mais adequado seria referir-se a processos de autonomização, 

considerando a complexidade e a processualidade das dinâmicas que interferem nas 

aquisições e conquistas de graus de responsabilidade e liberdade dos cidadãos, que 

só se concretizam se apoiadas nas certezas de provisões estatais, proteção social 

pública e direitos assegurados (COUTO, YAZBEK, RAICHELIS, 2012, p. 66, 

grifos das autoras). 

 

Em texto “sobre o ecletismo da política de assistência social”, Mustafa (2013) analisa 

como se manifesta a teoria das capacidades na política de assistência social no atual contexto 

de fragilidade das políticas sociais e de precarização das relações e condições de trabalho, e 

questiona quais capacidades são possíveis de serem desenvolvidas para uma maior autonomia 

dos usuários da política de assistência social na sociedade atual, pois, segundo a PNAS, é 

necessário “[...] entender que a população tem necessidades, mas, também possibilidades ou 

capacidades que devem e podem ser desenvolvidas”, acrescida de “[...] identificar forças e 

não fragilidades que as diversas situações de vida possua” (BRASIL, 2005, p. 15 apud 

MUSTAFA, 2013, p. 185).  

A análise da autora passa então a considerar, criticamente, a Teoria das Capacidades 

presente nas reflexões do autor Amartya Sen, a saber,  

Sen, em seu livro Desenvolvimento como Liberdade, coloca como uma de suas 

ideias centrais, a complementariedade existente entre as condições sociais e a 

“condição de agente individual”, o que significa dizer que é preciso verificar o 

alcance da liberdade individual em um determinado contexto. Decorre daí sua noção 

de desenvolvimento: “[...] consiste na eliminação de privações de liberdade que 

limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua 

condição de agente” (SEN, 1999, p.10 apud MUSTAFA, 2013, p. 185, grifos da 

autora). 

 

A autora acrescenta que para haver desenvolvimento como liberdade, segundo Sen, é 

preciso que se eliminem as “[...] principais fontes de privação da liberdade: pobreza e tirania, 

carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos 

serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos” (SEN, 

1999, p. 31 ap. MUSTAFA, 2013, p. 186). Nesse sentido, segundo a autora, “toda 
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argumentação de Sen caminha na direção de suprimir as privações de liberdade dos 

indivíduos para que esses possam desenvolver capacidades, o que lhes permitiria serem 

agentes ativos [...]”, no sentido de conseguirem cuidar de si e do mundo (MUSTAFA, 2013, 

p. 186).  

Por fim, a autora ressalta que não se pode acreditar que a população brasileira (ou a 

sua maioria) sairá da pobreza, do desemprego, do trabalho desprotegido por suas próprias 

forças ou pela força de suas famílias, e complementa, “[...] sem condições objetiva favoráveis, 

como é possível desenvolver capacidades, desfrutar de real liberdade? Não se nega, contudo, 

o campo da subjetividade, das práticas educativas, mas apenas salientam-se seus limites” 

(MUSTAFA, 2013, p. 187). 

 No âmbito dessa análise cabe ainda, uma reflexão acerca das categorias riscos sociais 

e vulnerabilidade na PNAS, que propõe uma “visão social de proteção, o que supõe conhecer 

os riscos, as vulnerabilidades sociais a que estão sujeitos, bem como os recursos com que 

conta para enfrentar tais situações com menor dano pessoal e social possível. Isto supõe 

conhecer os riscos e as possibilidades de enfrentá-los” (BRASIL, 2004, p. 15). 

Segundo Pereira (2016, p.159, grifo da autora) “a incorporação da categoria risco ao 

universo da proteção social vem transformando-a em mera técnica administrativa, da qual 

constam formas esquemáticas de prevenir, mitigar, ou enfrentar riscos e não necessidades de 

fato”.  

Mais especificamente, Pereira assinala que o Banco Mundial apresenta três estratégias 

para a gestão dos riscos: “1 preventivas, que reduzem a probabilidade dos riscos, 2) de 

mitigação, que diminuem o potencial destrutivo de um futuro risco, 3) de enfrentamento, que 

aliviam o impacto de um risco quando já tiver ocorrido” (PEREIRA, 2016, p. 159, grifos da 

autora). A autora acrescenta que cada uma dessas estratégias pode ser executada desde o nível 

mais informal (casais, famílias, vizinhos), passando pelo serviços privados e bancos até os 

regimes públicos e governamentais (assistência social, seguros e serviços públicos) 

(PEREIRA, 2016). 

Desses sujeitos, porém, um em especial é o mais responsabilizado pela gestão 

efetiva dos riscos sociais: o indivíduo. Mesmo atuações mercantis ou público-

estatais visam capacitar os indivíduos para o cuidado próprio, para permitir e criar 

condições necessárias para que assumam o controle da vida pessoal e administrem 

os riscos sociais que os ameaçam com habilidade. Em outras palavras, o papel 

central dos demais atores da proteção social – entendida, tal qual a concebem os 

organismos internacionais, como sinônimo de gestão de riscos – é “empoderar” os 

indivíduos, termo, aliás, apropriado pelos neodireitistas e que vem ocupando espaço 

no âmbito teórico e prático da proteção social (PEREIRA, 2016, p. 157).  
 

Complementa-se, de acordo com Silva, que 
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[...] a “teoria do risco social”, forjada racionalmente para lidar com as camadas 

extremamente pobres, é reeditada pelos organismos internacionais (BID, ONU, entre 

outros) tendo como foco a necessidade de compor “novas” políticas comprometidas 

em eliminar o “escândalo ético” da pobreza exacerbada (SEN, 1999, e SEN; 

KLIKSBERG, 2010). A fórmula básica consiste em oferecer políticas pontuais para 

gerenciar a situação em que se inserem os mais pobres, retirá-los desta condição, 

“incluí-los socialmente” por meio do empoderamento, da “valorização de suas 

capacidades” e de certo empreendedorismo calcado em dotes e esforços pessoais [...] 

(SILVA, 2014, p. 22, grifos do autor). 

 

Para Silva, a teoria do risco social descarta “exatamente o que não poderia jamais 

descartar: as classes sociais antagônicas e suas frações, a luta necessária e atual entre elas, 

reeditando fórmulas do ‘velho’ positivismo comprometidas com a detecção das ‘patologias 

sociais’, hoje sistematicamente tratadas” (SILVA, 2014, p. 21, grifos do autor). 

Cabe problematizar, dessa maneira, até que ponto a incorporação da categoria risco 

social pela política de assistência social representa uma proteção social voltada à mera gestão 

de riscos sociais ou a uma promoção mais ampla de proteção social alinhada às expressões da 

questão social. Sem deixar de considerar, contudo, que a promoção mais ampla de proteção 

social está também relacionada com a efetivação de uma intersetorialidade entre as políticas 

sociais e, desse modo, com o alcance e a qualidade das outras políticas sociais. 

Acerca da categoria vulnerabilidade social, destaca-se, segundo a PNAS (2004, p. 33), 

que no âmbito da assistência social, ela se refere as seguintes situações: vulnerabilidade social 

“decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de 

pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre 

outras).” 

Dessa maneira, “[...] uma definição econômica de vulnerabilidade social é insuficiente 

e incompleta, mas deve ser a base material para seu enquadramento mais amplo, pois nela, 

sem nenhuma dúvida, encontram-se representadas todos os grupos vulneráveis da sociedade 

brasileira” (YASBEK, 2008 apud TEIXEIRA, 2017, p. 95). 

Nesses termos, problematiza-se a possibilidade de não apreensão da vulnerabilidade 

social no campo dos “[...] processos estruturais geradores de exploração, pobreza, opressão, 

subordinação, dentre outras subjugações” (TEIXEIRA, 2017, p. 95). 

 É necessário também fazer algumas considerações acerca da esfera mais ampla que se 

insere a política, ou seja, no campo da Seguridade Social e na conjuntura sócio-política 

brasileira. 

[...] as políticas que integram a seguridade social brasileira longe de formarem um 

amplo e articulado mecanismo de proteção, adquiriram a perversa posição de 

conformarem uma unidade contraditória: enquanto avançam a mercantilização e 

privatização das políticas de saúde e previdência, restringindo o acesso e os 
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benefícios que lhes são próprios, a assistência social se amplia, na condição de 

política não contributiva, transformando-se num novo fetiche de enfrentamento à 

desigualdade social, na medida em que se transforma no principal mecanismo de 

proteção social no Brasil (MOTA, 2010, p. 134-135). 

 

 A autora prossegue em sua análise e entre outros apontamentos, destaca a “[...] 

propensão de uma clivagem da política social em termo de dois polos: a privatização e a 

assistencialização da proteção social, instituindo, ao mesmo tempo, as figuras do cidadão-

consumidor e do cidadão pobre, este último objeto da assistência social” (MOTA, 1995 apud 

MOTA, 2010, p. 135, grifos da autora). Destaca-se ainda, acerca dos apontamentos da autora, 

que 

Situamos a seguridade social na dinâmica da reprodução social e aventamos a 

hipótese de que está em processo de consolidação uma nova estratégia de dominação 

política: uma reforma social e moral da burguesia, reveladora da sua pedagogia da 

hegemonia, e que se realiza através do atendimento de algumas necessidades 

objetivas das classes trabalhadoras, integrando-as à sua lógica reprodutiva. Essa 

reforma implica numa passivização da “questão social”, que se desloca do campo do 

trabalho para se apresentar como sinônimo das expressões da pobreza e, por isso 

mesmo, objeto do direito à assistência social e não ao trabalho (MOTA, 2010, p. 

142, grifos da autora). 

  

Boschetti (2016) faz apontamentos semelhantes aos de Mota (2010), considerando a 

centralidade da assistência social no âmbito da proteção social atual e a integração de seus 

usuários à lógica reprodutiva do capital. Assim, complementa-se, segundo Boschetti (2016), 

que no contexto atual de crise do capital, a assistência social participa mais ativamente do 

processo de reprodução ampliada da força de trabalho, não mais na condição de política 

subsidiária aos direitos do trabalho e demais políticas sociais, mas como política de recursos 

mínimos para assegurar o consumo e a reprodução da força de trabalho e daqueles que não 

podem trabalhar. 

Diversas outras considerações podem ser tecidas acerca da política de assistência 

social na contemporaneidade, inclusive, de forma a demonstrar seus impactos positivos, haja 

vista as contradições que perpassam as políticas sociais e, mais ainda, que a política de 

assistência social foi também uma conquista da classe trabalhadora e, portanto, deve ser 

defendida em meio ao avanço de sua precarização. Conforme lembram Sposati et al. (2014, p. 

98) “há que se ter presente que esses serviços atendem a necessidades concretas da 

população”. Contudo, nessa reflexão optou-se por buscar elementos que ajudassem a refletir 

sobre o TSF, a partir da exposição dos objetivos e diretrizes da política, e de seu movimento 

na realidade concreta. A demarcação da descaracterização do sistema de Seguridade Social, 

no qual a assistência social vem assumindo a centralidade da proteção social, ao mesmo 

tempo em que se precariza e se reatualiza enquanto mecanismo de integração social, é 
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fundamental para se pensar o TSF, haja vista que é no âmbito desse trabalho que deve se dar 

as ações propostas de desenvolvimento de capacidades, de empoderamento, ainda que outras 

possibilidades e perspectivas também possam ser desenvolvidas.  

 Encerra-se esse tópico com a seguinte reflexão, mesmo que se possa e se deva 

reconhecer que, contraditoriamente, a assistência social e seus programas possam ser 

assegurados como direito social, “[...] não se pode esquecer sua histórica função e 

potencialidade de manter a coesão, a integração e o controle social sobre uma parcela dos 

pobres, enquanto para outros prevalece a criminalização, repressão e punição” 

(WACQUANT, 2007 apud BOSCHETTI, 2016, p. 25). 

2. CAPÍTULO II: FAMÍLIA E POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

As reflexões que seguem, apresentam uma revisão bibliográfica acerca das 

particularidades da relação família e política de assistência social, que se materializam no 

TSF, considerando como bases de análise a relação família e sociedade capitalista e a 

contextualização da centralidade da família nas políticas sociais capitalistas. Buscou-se então 

apreender as determinações sociais, econômicas e históricas dessa relação família e políticas 

sociais, e as particularidades de tais determinações nos fundamentos teóricos-metodológicos, 

ético-políticos e técnico-operativos do TSF na assistência social. 

 

2.1. A família na sociedade capitalista   

 

Segundo Netto (1993), no campo da teoria marxiana não há uma elaboração teórica 

especificamente centrada na família, “[...] Marx não explorou com igual intensidade os vários 

níveis e instâncias da sociabilidade na ordem burguesa, compelido que foi a lançar os suportes 

elementares da crítica da economia política” (NETTO, 1993, p. 84), o que não significa, 

contudo, “que não encontremos na obra marxiana determinações e excursos que tematizem a 

família ou que forneçam elementos histórico-analíticos para o seu estudo e compreensão” 

(NETTO, 1993, p. 84).  

 Há, para Netto (1993, p. 84), nas reflexões de Marx, um riquíssimo repertório de 

indicações indispensáveis para o trato histórico-sistemático da família que vão desde 

passagens substanciais a insights e que se articulam em três eixos temáticos: a relação entre 

indivíduo e gênero humano; a relação entre divisão social do trabalho e formas de 
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propriedade; e a relação entre formas de socialização elementares e tipos determinados de 

organização de controle e poder. “É desnecessário aduzir que estes eixos temáticos estão 

intimamente vinculados e que tiveram desenvolvimentos diferenciais e diferenciados ao longo 

da reflexão marxiana” (NETTO, 1993, p. 85).  

Desse modo, para tematização da família na sociedade capitalista, essencial para se 

pensar o objeto de estudo dessa pesquisa, serão utilizadas obras de autores marxistas 

buscando e atentando-se nessa discussão aos eixos temáticos indicados por Netto (1993). 

Engels (1984) faz um regaste histórico e crítico acerca da origem e da constituição da 

família moderna patriarcal e monogâmica, padrão vigente na sociedade capitalista, 

contextualizando os seguintes estágios de organização social: o estado Selvagem, a Barbárie e 

a Civilização. Considera, assim, em sua análise, elementos relacionados à centralidade do 

trabalho nos diferentes estágios de organização social, à reprodução biológica e social dos 

seres humanos e os cuidados associados, à evolução dos modos de apropriação da natureza 

para a subsistência e o desenvolvimento social, as relações sociais e de poder que se 

estabelecem nos períodos considerados, demarcando a constituição e a dinamicidade das 

organizações familiares ao longo desses processos.  

É a partir da capacidade teleológica dos indivíduos e das relações sociais que se 

estabelecem nos diferentes estágios de organização social para a produção e a reprodução 

social que a família transita, de modo geral, de família comunal e matriarcal para a família 

monogâmica e patriarcal, representando um movimento racional que inaugura a família como 

uma construção social e não mais como uma organização natural e espontânea de cooperação 

social. Engels (1984), ao demonstrar a origem histórica da família, aponta a funcionalidade da 

família em sua estrutura moderna - monogâmica e patriarcal - na manutenção da propriedade 

privada e outros ideais burgueses que se encontram em latência no período civilizatório. 

Nesse sentido, assinala-se, segundo Engels (1984, p. 59), que a família matriarcal, de 

direito materno, estava associada à garantia que só a mulher tinha de reconhecer seus filhos e 

assim garantir os direitos de herança a partir da segurança da consanguinidade. Este é, 

contudo, um momento no qual os bens têm pouca importância e passam como herança aos 

parentes de uma mesma gen.  

A família antiga e matriarcal tinha ainda um caráter público, comunal, e se organizava 

socialmente em união com outras famílias. “[...] A direção e os cuidados da família era 

incumbência das mulheres, daí se ‘constituía uma ocupação de caráter público, socialmente 

necessária’, aos homens em igual valor correspondia a atender as necessidades de ‘conseguir 

os meios de sustento’” (GUERRA, 2017, p. 93, grifos da autora). 
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Com as alterações do modo de produção e reprodução que perpassam as sociedades, e 

que, entre a fase média e superior da Barbárie já permitem ao homem produzir para além de 

sua subsistência, tem-se a possibilidade do acúmulo de riquezas e há a emergência de uma 

nova organização familiar. 

[...] as riquezas, à medida que iam aumentando, davam, por um lado, ao homem uma 

posição mais importante que a da mulher na família, e por outro lado, faziam com 

que nascesse nele a idéia de valer-se dessa vantagem para modificar, em proveito de 

seus filhos, a ordem da herança estabelecida [...] (ENGELS, 1984, p. 59). 

 São essas as circunstâncias que impulsionam o surgimento, ou melhor, a transição da 

família matriarcal, de direito materno, para a família patriarcal, de direito paterno.  

 Neste novo modelo de família a paternidade deve ser indiscutível, ou seja, só o 

homem pode romper e repudiar sua mulher e só o homem tem o direito à infidelidade 

conjugal, para que seja mantida a garantia da consanguinidade no espaço doméstico. 

Estabelece-se assim, o modelo de família monogâmica, ainda que historicamente a 

monogamia só tenha sido exigida das mulheres. Esse modelo de família representa, portanto, 

não uma “[...] conciliação entre o homem e a mulher e, menos ainda, como forma mais 

elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de um sexo pelo 

outro, como proclamação de um conflito entre sexos, ignorado, até então, na pré-história [...]” 

(ENGELS, 1984, p. 70). 

 A família monogâmica patriarcal “[...] 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” (ENGELS, 1984, 

p. 70).  

Mais especificamente, complementa-se que  

Sem exceção, em todas as sociedades fundadas em uma das modalidades de trabalho 

alienado (as sociedades escravista, feudal, capitalista ou asiática), isto é, em todas as 

sociedades de classe, a exploração do homem pelo homem impôs a família 

monogâmica como substituta da antiga família comunal. E, em todas elas, 

novamente sem nenhuma exceção, essa alteração se deu pela conversão, de coletivas 

a privadas, das tarefas imediatamente relacionadas com a reprodução biológica 

(LESSA, 2012, p. 26). 

 

A imposição da família monogâmica patriarcal impõe a exploração do homem pelo 

homem também no espaço doméstico, e traz a marca da escravidão e da servidão que 

historicamente estavam associadas às constituições familiares nas diferentes sociedades de 

classe. 

 [...] em sua origem, a palavra família não significa o ideal – mistura de 

sentimentalismo e dimensões domésticas – do filisteu de nossa época; a princípio, 

entre os romanos, não se aplica sequer ao par de cônjuges e aos seus filhos, mas 

somente aos escravos. Famulus quer dizer escravo doméstico e família é o conjunto 
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dos escravos pertencentes a um mesmo homem [...] (ENGELS, 1984, p. 61, grifos 

do autor). 

 

Para Marx (apud Engels, 1984, p. 62, grifos do autor), a família moderna “contém, em 

germe, não apenas a escravidão (servitus) como também a servidão, pois, desde o começo, 

está relacionada com os serviços da agricultura. Encerra, em miniatura, todos os 

antagonismos que se desenvolvem, mais adiante, na sociedade e em seu Estado”. 

 Desse modo, conforme esclarece Engels, na sociedade civilizada já é possível estudar 

a natureza das contradições e dos antagonismos que atingem seu pleno desenvolvimento na 

sociedade capitalista. Para o autor, “[...] cada progresso é simultaneamente um retrocesso 

relativo, e o bem-estar e o desenvolvimento de uns se verificam às custas da dor e da 

repressão de outros. É a forma celular da sociedade civilizada [...]” (ENGLES, 1984, p. 71).  

Outros apontamentos que ganham destaque nessa reflexão é que, segundo Lessa, “[...] 

a história humana não é a evolução biológica do Homo Sapiens – é a história de como as 

relações sociais se desenvolveram para, com um esforço cada vez menor, transformar a 

natureza naquilo que se necessita” (LESSA, 2012, p. 26, grifo do autor). Daí a importância de 

se demarcar também, considerando o dinamismo das relações sociais, que a família é 

elemento ativo, nunca permanece estacionária (Morgan apud ENGELS, 1984, p. 30). 

Nessa perspectiva, Lessa chama a atenção para o fato de que a humanidade já foi 

diferente e isso demonstra como o patriarcado que acompanha a sociedade de classe não é 

insuperável. Assim como, para o autor, “[...] a família monogâmica e a propriedade privada 

não são traços insuperáveis da vida humana, afinal das contas já fomos diferentes” (LESSA, 

2012, p. 105).  

 Ao trazer a reflexão acima para o campo de análise dessa pesquisa é possível situar 

que a responsabilização da família pelo sustento e cuidado de seus membros está relacionada 

com a privatização das tarefas imediatas de reprodução social, que persiste na organização 

social capitalista, sendo inclusive reforçada e até certo ponto regularizada pelo Estado. 

  As tarefas de reprodução social no espaço doméstico são quase que exclusivamente 

desempenhadas por mulheres também na contemporaneidade e nessa perspectiva é necessário 

sinalizar os impasses para a emancipação da mulher, ainda que política10e na sociabilidade 

                                                           
10 Adota-se aqui o conceito de emancipação política conforme elaboração de Marx em 1843 (ver MARX, 2005), 

que se refere à qualidade de cidadão na sociedade capitalista e, portanto, a certa liberdade dos indivíduos 

fundamentada nos direitos liberais. Desse modo, refere-se ao campo dos direitos que, historicamente, 

contemplou conquistas diferenciadas aos diferentes segmentos populacionais, seja por questão de classe, sexo 

e/ou raça e etnia, seja por questões macrossociais de desenvolvimento econômico. Pode-se considerar assim, que 

a emancipação política, a luta por cidadania, é luta e disputa constante na sociedade capitalista, especialmente 

nos países pobres ou “em desenvolvimento” e para os segmentos mais pauperizados e marginalizados da 

população. 
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capitalista, seja pela sua exclusão do trabalho produtivo, ou por sua inclusão muitas vezes 

precária, seja pela manutenção do trabalho doméstico como trabalho privado e não 

remunerado, e tradicionalmente atribuído às mulheres. Desse modo, refletir sobre a família na 

sociedade capitalista em uma perspectiva crítica, implica, necessariamente, em abordar a 

condição da mulher neste espaço social e a naturalização do processo de atribuição de 

diferentes papéis aos homens e às mulheres, que conforma a reprodução de uma relação 

desigual e de opressão também no espaço doméstico, com impacto para toda a família. 

Segundo Saffioti (1987, p. 9), a naturalização do processo de atribuição de diferentes 

papéis aos homens e às mulheres se consolida, seja tentando difundir que a atribuição do 

espaço doméstico à mulher decorre de sua capacidade de ser mãe, seja pela desvalorização 

social dada ao espaço doméstico e a devida inferiorização da mulher.  

[...] para a solidificação desta crença, nada melhor do que retirar desta atribuição de 

papéis sua dimensão sócio-cultural. Ao afirmar-se que sempre e em todos os lugares 

as mulheres se ocuparam do espaço doméstico, eliminam-se as diferenciações 

históricas e ressaltam-se os característicos “naturais” destas funções (SAFFIOTI, 

1987, p. 11, grifos da autora). 

 A divisão sexual do trabalho tida como natural “[...] é, portanto, um produto da 

história da relação entre o espaço reprodutivo e o produtivo, que seleciona e organiza as 

diferenças biológicas e funcionais entre homens e mulheres, legitimando e institucionalizando 

essas diferenças como base para a organização social” (SCOTT, 1994: 444-446 apud 

NOGUEIRA, 2011, p. 115). 

 Sendo assim, na contramão da perspectiva de naturalização da divisão sexual do 

trabalho, Kergoat discorre sobre as “relações sociais de sexo”, que são e foram construídas 

socialmente. Mais precisamente,  

[...] a divisão sexual do trabalho deve ser compreendida como uma conscientização 

na qual “as situações dos homens e das mulheres não são o produto de um destino 

biológico, mas são antes de tudo construções sociais”. Isso porque “homens e 

mulheres são mais que uma coleção de indivíduos biologicamente distintos. Eles 

formam dois grupos sociais que estão engajados em uma relação social específica: 

as relações sociais de sexo”. Enquanto tal, as relações sociais de sexo, “como todas 

as relações sociais, têm uma base material”, dada pelo trabalho, e se expressam 

através da divisão social do trabalho entre sexos, chamado, de forma mais concisa: 

divisão sexual do trabalho (KERGOAT, 2000, p. 35 apud NOGUEIRA, 2011, p. 16, 

grifos da autora). 

 

 Seguindo essas premissas é importante ressaltar que a divisão sexual do trabalho não 

se limita ao espaço doméstico, se dá também no âmbito do trabalho produtivo. Assim como é 

importante ressaltar que, ainda que a mulher historicamente tenha se dedicado ao trabalho 

reprodutivo, muitas mulheres também estiveram envolvidas com o trabalho produtivo. 

Segundo Saffioti (1976, p. 32), “a mulher das camadas sociais diretamente ocupadas na 
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produção de bens e serviços nunca foi alheia ao trabalho. Em todas as épocas e lugares tem 

ela contribuído para a subsistência da família e para criar a riqueza social [...]”. Todavia, a 

autora assinala que o processo de expulsão da mulher do sistema produtivo, “já está esboçado 

na forma subsidiária assumida pelo seu trabalho”. (SAFFIOTI, 1976, p. 34). 

 O trabalho feminino desempenha um relevante papel econômico, mas menos relevante 

que o do homem, sendo subsidiário, e enquanto o processo de criação de riqueza social é 

extremamente lento, não se impõe à sociedade a necessidade de excluir as mulheres do 

sistema produtivo, pois ainda é necessário para garantir a ociosidade das camadas dominantes 

(SAFFIOTI, 1976, p. 19). Além disso, “[...] a valorização da força física do homem serve de 

justificativa à hierarquização dos sexos” (SAFFIOTI, 1976, p. 47). 

A condição da mulher na sociedade de classes tem sido vista por numerosos 

estudiosos como o resultado da injunção de fatores de duas ordens diversas: de 

ordem natural e de ordem social. Dentre os primeiros, o mais sério diria respeito ao 

fato de a capacidade de trabalho da mulher sofrer grande redução nos primeiros 

tempos que se seguem ao parto. O aleitamento tornaria ainda insubstituível a mãe 

junto à criança pequena. Estes fatos biológicos são, muitas vezes, utilizados para 

justificar a inatividade profissional da mulher durante toda a sua existência, o que, 

por vezes, tem consequências extremamente desastrosas quer para o equilíbrio da 

personalidade feminina, quer para a socialização dos filhos, quer ainda para as 

relações conjugais (SAFFIOTI, 1976, p. 50, grifos da autora). 

  

 Nessa perspectiva, são destaques de Saffioti (1976): as funções desempenhadas pela 

mulher na família (sexualidade, reprodução e socialização dos filhos) vinculadas tanto à sua 

condição de trabalhadora produtiva, quanto à sua condição de inativa, e que a expulsa da 

estrutura de classes ou lhe permite uma integração periférica (SAFFIOTI, 1976, p. 53); o 

desempenho da maternidade exclusivamente pelas mulheres, ainda que seja de interesse da 

sociedade como um todo a reprodução e a socialização de novas gerações para a sua própria 

sobrevivência (SAFFIOTI, 1976, p. 50); considerações de cunho estrutural relacionadas às 

crises cíclicas da economia capitalista e à devida incompatibilidade com o pleno emprego e 

com a socialização total dos custos da maternidade, que somadas à apropriação privada do 

excedente econômico e a condição singular da mulher, interferem negativamente na sua vida 

de trabalhadora nas sociedades capitalistas (SAFFIOTI, 1976, p. 130); além de análises de 

cunho histórico relacionadas à privação do exercício do direito à propriedade pelas mulheres 

no Brasil e na sociedade colonial, às repercussões da industrialização e da urbanização na 

organização da família, que embora no ângulo moral ainda seja nuclearmente tradicional, 

ajustou-se aos novos papéis que as transformações econômicas impuseram às mulheres 

(SAFFIOTI, 1976, p. 175). 
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 Saffioti (1976, p. 205) também aborda o baixo nível da educação feminina, defendido 

em nome da necessidade moral e social de preservação da família. Desse modo, as 

possibilidades pioneiras de educação da mulher, estavam relacionadas às instruções com 

prendas domésticas e à coeducação, com certos artifícios de segregação social.  

Tais processos evidenciam os entraves e os artifícios utilizados para a não 

emancipação das mulheres, mobilizados tanto pela igreja quanto pelo liberalismo, cuja 

resistência formal, no Brasil, é mais expressiva no século XX, com a insurgência dos 

movimentos feministas tanto liberal quanto de esquerda. A mobilização advinda com o 

movimento feminista acarretou conquistas importantes, como o direito ao voto e à 

participação política das mulheres, o direito de acesso à educação formal (e não só a educação 

elementar) e conquistas trabalhistas (licença maternidade remunerada, licença para 

amamentação, instalação de creches etc.), mas que não revertem, contudo, a histórica 

subalternidade da mulher no âmbito doméstico e produtivo e a inclusão precária das mulheres 

economicamente ativas no mercado de trabalho.  

Tais conquistas não rompem ainda com os privilégios de classe e raça/etnia e, desse 

modo, representam alcances diferenciados para mulheres brancas e negras, assim como para 

mulheres ricas e pobres. 

Acerca da inclusão das mulheres da classe trabalhadora no espaço produtivo, mais 

especificamente das mulheres pertencentes aos segmentos mais pauperizado da classe 

trabalhadora, destacam-se as obras de Assunção (2011) “A precarização tem rosto de mulher” 

e o estudo de Nogueira (2011) “O trabalho duplicado. A divisão sexual no trabalho e na 

reprodução: um estudo das trabalhadoras de telemarketing”, que abordam, além dos desafios 

vivenciados na inclusão precária das mulheres no mercado de trabalho a interface com o 

campo da reprodução social.  

Assunção (2011) busca reconstruir a história da luta de trabalhadoras e trabalhadores 

terceirizados da limpeza na Universidade de São Paulo, e traz elementos para se pensar a 

condição de trabalho das mulheres na contemporaneidade, a divisão sexual do trabalho e a 

organização social dessas trabalhadoras e trabalhadores, cuja luta repercutiu também no 

espaço doméstico. 

De acordo com Assunção (2011, p. 47), a partir da década de 1970 as mulheres 

passam a ocupar mais postos de trabalho, mas esse avanço é acompanhado de uma enorme 

precarização que relega as mulheres aos piores postos, a péssimas condições de trabalho, ao 

assédio moral, a jornadas extenuantes, à retirada de direitos trabalhistas, além do trabalho 

doméstico. “Ao mesmo tempo, a ideia de que são as mulheres as ‘naturalmente’ aptas aos 
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trabalhos de limpeza e asseio tem contribuído para que sejam elas a esmagadora maioria de 

trabalhadoras terceirizadas da limpeza, um dos ramos onde a terceirização mais avançou 

mundialmente [...]” (ASSUNÇÃO, 2011, p. 47, grifo da autora).  

Destaca-se então a fala de uma das trabalhadoras em luta acerca da divisão sexual do 

trabalho no âmbito produtivo e da naturalização dos papéis de homens e mulheres, coletada 

por Assunção (2011, p. 47), 

As mulheres pegam o serviço mais pesado da limpeza, os homens fazem mais a 

limpeza de vidros e a varredura de folhas. Nunca achamos isso justo. Os homens 

deveriam fazer a mesma coisa que nós, e muitas vezes tínhamos que limpar o 

banheiro masculino porque os homens não podiam limpar (Trabalhadora do ramo de 

Limpeza). 

 

 Destaca-se ainda, outro apontamento de Assunção (2011, p. 47) que capta a seguinte 

fala de uma das trabalhadoras: “nesta luta, eu aprendi que não podia ter um patrão dentro de 

casa”. Segundo Assunção (2011, p. 53) “a organização política das mulheres é um respaldo 

não apenas para os enfrentamentos nos locais de trabalho, mas também para a libertação das 

amarras domésticas, da opressão vivida cotidianamente no ambiente familiar [...]”.  

Nogueira (2011) aborda a questão da divisão sexual do trabalho tanto no espaço 

produtivo quanto no espaço reprodutivo, buscando compreender a relação que existe entre a 

divisão de tarefas na esfera doméstica das trabalhadoras e as suas funções no mundo 

assalariado no ramo do telemarketing, por meio de uma pesquisa empírica, demonstrando as 

dificuldades que essas mulheres enfrentam tanto para sua emancipação quanto para garantir a 

subsistência de suas famílias.  

Tal estudo, traz considerações importantes como intenso controle do trabalho no ramo 

considerado (ex: controle do tempo, produtividade e qualidade do trabalho realizado) e o 

consequente adoecimento físico e mental das trabalhadoras; os desafios para a conciliação do 

trabalho produtivo com o trabalho doméstico, que configura uma dupla (e até mesmo tripla 

jornada de trabalho, como no caso das tarefas produtivas levadas para o espaço produtivo) e 

que compromete o tempo livre das trabalhadoras; a importância do salário das trabalhadoras, 

inclusive, para a subsistência da família em alguns casos; a dependência financeira e 

emocional de algumas trabalhadoras em relação aos seus companheiros e familiares; e a 

consciência dessas trabalhadoras acerca da condição de gênero que lhes é imposta, que 

demonstra tanto criticidade por parte de algumas trabalhadoras, quanto a naturalização dos 

papéis de gênero, inclusive, a partir de uma visão religiosa (NOGUEIRA, 2011).  

Destaca-se assim, dois relatos bastante emblemáticos e relacionados à descrição acima 

coletados por Nogueira (2011, p. 186 e 187, respectivamente), em sua pesquisa: 
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Me manter financeiramente é muito complicado, eu até me sujeito a certas coisas, 

não ir ao banheiro quando estou trabalhando na Mark, não tirar as minhas folgas, 

porque realmente eu preciso do emprego. Eu tenho que manter a minha casa, lá em 

casa eu sou o homem e a mulher. Eu tenho a pensão que eu recebo pelo meu filho, 

então agrega com o meu salário que dá pra gente viver, não dá para ter o padrão que 

a gente tinha antes, mas dá para estar mantendo um bom alimento, vestuário etc. 

(Trabalhadora do ramo de Telemarketing).  

 

Eu já sofri muito com o meu marido. Teve uma época que ele estava desempregado, 

bebia, eu sofri muito, mas desde o mês passado a minha vida deu, graças a Deus, 

uma reviravolta. Agora a gente está bem, apesar dele ter ficado desempregado. Ele é 

uma pessoa assim, muito amorosa, a gente sempre conversa. Ele ficou um ano 

desempregado. Ele só fazia bico e isso não é a mesma coisa, principalmente porque 

eu estava trabalhando, estudando e ele parado. Nossa, eu chorava tanto. Eu sabia que 

ia chegar em casa, ele ia estar alterado. Muitas vezes, não vou negar, meus amigos 

foram me socorrer. Da última vez ele chegou a me agredir mesmo. D’eu nem poder 

voltar para a casa no dia seguinte. Ai, não gosto nem de lembrar! Depois que ele 

conseguiu um emprego, a agressividade foi acabando aos poucos. Mas, apesar de 

tudo, eu não queria ficar sem ele. Eu não sei explicar. Acho que é por causa da 

maneira de ele ser muito carinhoso comigo, parece que eu dependo dele. Eu não 

consigo, por exemplo, ir ao supermercado sem ele estar junto. Parece que fica 

faltando alguma coisa. E, além do mais, eu ganho mais do que ele e, por isso, eu 

procuro não tocar nesse assunto! Eu sei que esse é um ponto que, se eu tocar, vai 

incomodar muito a ele e eu posso voltar a passar toda aquela situação horrível de 

novo (Trabalhadora do ramo de Telemarketing). 

 

Em Saffioti (1987), é possível verificar uma análise bastante pertinente às situações 

expostas e relacionadas às repercussões da divisão sexual do trabalho e da submissão da 

mulher ao homem para a família como um todo. 

  Para a autora, no campo teórico, “a família é constituída de um homem e uma mulher 

que se amam e que, através do ato de amor, se reproduzem, oferecendo à sua prole não apenas 

os meios materiais de subsistência, mas também e sobretudo carinho, no qual a criança possa 

desenvolver sua dimensão afetiva” (SAFFIOTI, 1987, p. 36).  

Todavia, na prática, são muito raras as famílias que cumprem essas funções, os 

homens são compelidos à competição permanente (por emprego, salário, promoções e atenção 

da mulher), ao desempenho do papel de macho, à agressividade (componente básico da 

personalidade competitiva), e à posição ofensiva. Às mulheres cabe exercício do oposto, de 

docilidade, passividade, submissão, hesitação e, de modo algum, ela deve se deixar sobressair 

ou questionar a autoridade do homem (SAFFIOTI, 1987, p. 36 - 37). 

 Um exemplo citado pela autora do que pode representar o exercício desses papéis no 

espaço doméstico e no que tange à relação dos genitores com os filhos, é que ainda que a 

educação dos filhos fique sob responsabilidade da mulher, nas ocasiões de traquinagem dos 

filhos, a autoridade para uma correção ou castigo é do pai. “A autoridade, assim, permanece 

nas mãos daquele que não educa” (SAFFIOTI, 1987, p. 37).  
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A autora avança e tece considerações acerca da cumplicidade entre genitores e filhos, 

que pode também se dar exclusivamente entre mães e filhos, ou entre pais e filhos, e a 

decorrente prática da chantagem. “A chantagem pode situar-se no terreno material, levando a 

criança a aderir ao genitor capaz de dar-lhe o maior número de presentes. Estando ou não 

presente a chantagem material, a chantagem emocional reina nestas situações” (SAFFIOTI, 

1987, p. 37). A autora demarca então a não-inocência das crianças e a desnaturalização de 

toda idealização que envolve a família e questiona: “E poderia ser de outra forma, se as 

relações entre homem e mulher são de dominação-exploração? A criança percebe que, mesmo 

quando a mulher ganha na argumentação, é sempre o homem que tem razão, porque ele é o 

chefe, é ele que manda” (SAFFIOTI, 1987, p. 37). 

Cabe, a esta altura, perguntar: quais são os elementos que unem a família? A 

dependência financeira, a dependência emocional, os sentimentos de culpa, as 

cumplicidades estabelecidas entre uns contra outros, as chantagens, constituem 

traços de união em geral muito mais fortes do que os laços de amor, de carinho, de 

solidariedade. E por que são estes, muito mais que os afetivos, os laços que unem os 

membros da família? Porque homem e mulher não são socialmente iguais, não 

gozam na prática, dos mesmos direitos. O homem domina a mulher, que por sua vez, 

domina os filhos, ameaçando-os ainda com a autoridade paterna (SAFFIOTI, 1987, 

p. 37-38). 

 

 A condição de supremacia é sempre garantida ao homem adulto, e conforme os filhos 

vão adentrando à idade adulta, estabelece-se o domínio do irmão sobre a irmã, tal qual o 

modelo parental. “[...] Como poderia um grupo constituído desta maneira cultivar a alegria de 

viver, o prazer? Parece claro que o gosto bom da vida advém, sobretudo, da relação entre 

iguais (SAFFIOTI, 1987, p. 38). A autora complementa que, 

Os subalternos podem proporcionar conforto e tempo livre aos superiores, mas não o 

verdadeiro prazer, que é sempre partilhado, dividido com alguém. E este alguém 

precisa, necessariamente, ser um igual. Entre desiguais não pode haver senão a 

partilha do desprazer, das rivalidades, da amargura de viver. Assemelhando-se muito 

mais a um vespeiro do que a um ninho de amor, a família torna, com frequência, 

inviável o prazer. Tal como está constituída, com base na relação de dominação-

subordinação, a família não reúne as condições fundamentais para educar as novas 

gerações para o desfrute do prazer (SAFFIOTI, 1987, p. 38). 

 

 Sendo assim, pai e mãe contribuem para a perpetuação do poder masculino e adulto. E 

é através do medo dos homens serem considerados menos machos e das mulheres serem 

consideradas menos femininas, ou seja, da força dos estereótipos de gênero, que as inovações 

são temidas (SAFFIOTI, 1987, p. 39). 

 Há ainda, nas abordagens da autora, considerações sobre a supremacia masculina na 

perspectiva de classe social e de discriminação de raça.  

Ainda que a supremacia dos ricos e brancos torne mais complexa a percepção da 

dominação das mulheres pelos homens, não se pode negar que a última colocada na 
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‘ordem das bicadas’ é uma mulher. Na sociedade brasileira, esta última posição é 

ocupada por mulheres negras e pobres. (SAFFIOTI, 1987, p. 16). 

 A autora complementa que,  

O poder do macho, embora apresentando várias nuances, está presente nas classes 

dominantes e nas subalternas, nos contingentes populacionais brancos e não-

brancos. Uma mulher que, em decorrência de sua riqueza, domina muitos homens e 

mulheres, sujeita-se ao jugo de um homem, seja seu pai ou seu companheiro. Assim, 

via de regra, a mulher é subordinada ao homem. Homens subjugados no reino do 

trabalho por uma ou mais mulheres detêm o poder junto a outras mulheres na 

relação amorosa (SAFFIOTTI, 1987, p. 16). 

 Não se pode deixar de considerar ainda, as alterações ocorridas nas composições 

familiares e a coexistência da família patriarcal (modelo dominante) com outros modelos de 

família, como a  família monoparental, a ampliada (na qual não há necessariamente laços de 

consanguinidade), a homoafetiva, a pluriparental, a anaparental, a eudomista, as que se 

constituem nas repúblicas formadas por grupos de idosos ou de adolescentes egressos do 

acolhimento institucional, as recompostas, as paralelas, as por laço de compadrio e 

afetividade, as que se constituem nas casas de acolhimento institucional etc. (GUERRA, 

2017). 

 Contudo, a existência de um padrão hegemônico e burguês de família é essencial para 

manutenção do status quo e ainda que se tenham realizadas conquistas constitucionais11 

importantes e que até certo ponto importunaram e ainda importunam a moral e os costumes 

propagados por liberais e alguns segmentos religiosos, a contraofensiva de setores 

conservadores da sociedade é contínua. 

Um exemplo recente e emblemático de enfrentamento às famílias homoafetivas ou até 

mesmo as famílias extensas/ampliadas no Brasil, é a resposta conservadora advinda com o PL 

6583/13, que descrevia “entidade familiar o núcleo social formado a partir da união entre um 

homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. Tal projeto de lei tramitou até 

08/10/2015 na Câmara dos Deputados, onde é aprovado e passa tramitar nas comissões de 

Direitos Humanos e Minorias; Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; 

Educação; Seguridade Social e Família e Constituição e Justiça e de Cidadania. No entanto, 

desde novembro de 2015 não há movimentação desse PL na Câmara dos Deputados (CFESS, 

2017). 

                                                           
11 Podem ser citados como exemplos os avanços constitucionais que permitiram a possibilidade do divórcio; o 

reconhecimento da união estável; o reconhecimento das famílias monoparentais; os direitos e deveres referente à 

sociedade conjugal, que passam a ser exercidos igualmente pelo homem e pela mulher; a promulgação da Lei 

Maria da Penha, estabelecendo o que configura violência doméstica e familiar, entre outros. 
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 Um apontamento importante acerca das novas configurações familiares é que sob 

influência da ideologia dominante, estas também tendem a perpetuar a família enquanto um 

espaço privado, com as mesmas atribuições das famílias compostas por um homem e uma 

mulher e/ou por um pai e uma mãe, bem como os mesmos valores sociais. Uma análise 

bastante pertinente a esse respeito é a elaborada por Falquet (2006),  

A pesar de la diversidad de familias existentes, la mundialización neoliberal tiende a 

imponer en todas partes el ideal de lo que llamaré la familia “neonuclear”12, en 

algunos casos (re)compuesta alrededor de personas del mismo sexo. Esto, 

contrariamente al modelo de familia extensa de tipo campesino por ejemplo, 

significa una familia 1) que no tiene autosuficiencia material (no produce lo que 

come ni viste), 2) que sería la única protección posible frente a la “sociedad global”, 

en vez de ser vista como base para otros tipos de asociaciones, comunidades o 

estructuras sociales de resistencia al sistema, y 3) basada en valores profundamente 

patriarcales, burgueses y “occidentales”, en especial, cierta idea del “amor” centrado 

en la pareja (FALQUET, 2006, p. 57). 

 

 Além disso, sob a ótica do Estado, os sistemas de proteção social têm sido organizados 

a partir da família nuclear burguesa (pai provedor e mãe dona de casa e cuidadora), “[...] 

apesar das famílias terem se distanciado do ideal burguês na sua conformação, ainda são 

mantidas as mesmas expectativas sobre o seu papel e suas responsabilidades enquanto um 

grupo/arranjo de proteção social e cuidados dos indivíduos” (MIOTO; CAMPOS, 

CARLOTO, 2015, p. 8). 

Contudo, é necessário pontuar, que para além das expectativas convencionais e 

normativas relacionadas ao papel das famílias em suas diferentes configurações na atualidade, 

o tensionamento desse papel tem se tornado cada vez mais evidente, seja pela condição de 

pobreza de algumas famílias, seja pelas mudanças que essas novas configurações familiares 

representam de fato. 

En las familias reinventadas13, el llamado “contrato familiar implícito” se redefine y 

obliga a un ajuste, tanto de las expectativas individuales como de las fuentes sociales 

de soporte. Visto de forma convencional, este contrato informal se mantendría por 

los lazos de afecto, los sentimientos de reciprocidad, los incentivos económicos, las 

                                                           
12Falquet (2006, p. 55) descreve o que adota com o conceito de “neonuclear”: “Propongo la expresión 

“neonuclear” para subrayar que ha habido ciertos cambios en la familia nuclear clásica, por ejemplo, al poder 

dos mujeres con sus posibles hijas-os conformar dicho tipo de familia en algunos países. Sin embargo, aunque 

ésta no sea una familia nuclear clásica, heterosexual, no deja de tener mucho en común con ella, 

conceptualmente;”. 

 
13 Goldani (2005) descreve famílias reinventadas como famílias que passaram por um processo de reorganização 

e diversificação em suas estruturas e adquiriram não só novas formas e tamanhos, mas também novos 

significados, tanto para seus membros como para a sociedade. Desse modo, a autora assinala que não existe uma 

família e um único tipo de união conjugal, mas várias novas famílias e arranjos familiares e, sendo assim, a 

noção de família reinventada é mais apropriada para as políticas públicas do que de família reconstruída, 

conceito cada vez mais utilizado e que remete ao modelo nuclear tradicional e estabelece limites convencionais 

para a família, o que limita o desenho das políticas públicas. Para a autora, é certo que as famílias, ao refazerem-

se, incorporam características das famílias anteriores, mas os afetos que as sustentam são inteiramente novos. 
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sanciones negativas y los valores culturales. La prevalencia de una solidaridad 

familiar incondicional es asumida y no se cuestionan las tensiones. Lo que se 

advierte, sin embargo, es que el contrato familiar cambia y puede fallar en 

circunstancias históricas específicas y en diferentes momentos del ciclo vital 

familiar. Recursos limitados y la ausencia de hijos han estado entre las principales 

razones para explicar por qué estos contratos se rompen y hacen, por ejemplo, que 

algunos de los miembros de la familia, con algún tipo de deficiencia, enfermos o 

ancianos, puedan ser ignorados, olvidados o abandonados. Recientemente, la masiva 

entrada de las mujeres al mercado de trabajo se señala como la mayor responsable 

de los cambios y de la ruptura del contrato familiar tradicional. En Brasil, se 

constata que el cuidar y el ser cuidado en las familias brasileñas aún acompaña el 

equilibrio entre afectos y reciprocidades en una estructura normativa. Las mujeres, 

más que los hombres, y los parientes más que los no parientes, son los preferidos en 

el proceso de intercambio intergeneracional y en la provisión de cuidados 

(Camarano, 2004; Debert, 1999; Saad, 2004 apud Goldani, 2005, p. 321). 

  

Desse modo, é importante ressaltar no âmbito de análise dessa pesquisa, que mais do 

que a divisão sexual de papéis, são reforçadas, inclusive legalmente, as atribuições da família 

na provisão de subsistência de todos os seus membros, além dos cuidados em relação aos 

membros que não possuem independência ou autonomia, seja pela idade ou por outras 

eventualidades. Tudo isso, independente do desgaste advindo com a necessidade da venda da 

força de trabalho, configurando, muitas vezes, uma dupla (ou tripla) jornada de trabalho, cujo 

trabalho familiar não é pago e tradicionalmente é atribuído às mulheres.  

 Passos (2018), traz considerações relevantes acerca do cuidado enquanto uma 

necessidade ontológica do ser social na perpetuação da espécie e na reprodução de um 

determinado modo de produção e sua sociabilidade. Todavia, a autora assinala, que 

historicamente, “[...] as metamorfoses dos modos de produção e da sociabilidade 

transformaram o cuidado em algo privado, invisível e vinculado ao sexo feminino, 

naturalizando-o como uma atribuição exclusiva das mulheres” (PASSOS, 2018, p.66). 

 Entendendo que há uma diferenciação entre o cuidado enquanto necessidade 

ontológica do ser social e o trabalho de cuidado gratuito da mulher no âmbito doméstico na 

sociedade capitalista, Passos (2018) trabalha com a diferenciação de dois conceitos: o de care 

e o de cuidado, e faz o seguinte apontamento, 

[...] o care é aqui compreendido como relação direta de um indivíduo com outro, a 

fim de promover a manutenção e perpetuação da vida (amamentando, alimentando, 

dando banho, abrigando, etc.). Ele tem sido um trabalho executado por mulheres e 

que ainda se encontra vinculado à generificação de atributos considerados 

femininos, o que inviabiliza o seu reconhecimento como trabalho e 

consequentemente sua profissionalização. Já o cuidado aqui, é identificado como 

necessidade ontológica do ser social e que vem sofrendo transformações de acordo 

com as mudanças nos modos de cooperação. Ele faz parte das necessidades 

universais do ser social e o care é sua particularização nos cenários do capitalismo 

contemporâneo (PASSOS, 2018, p. 99). 
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 O care é ainda diferente do trabalho doméstico, dos afazeres domésticos (lavar e 

passar roupa, arrumar casa, etc.) e se dá na relação direta com o outro indivíduo (no 

amamentar, no alimentar, dar banho, abrigar). Tanto o care quanto o trabalho doméstico 

localizam-se na esfera reprodutiva e apesar do entrelaçamento existente entre ambos, eles se 

diferenciam na origem (PASSOS, 2018, p. 98). Para Passos,  

[...] reconhecer estes trabalhos tem sido um grande avanço nas Ciências Sociais, em 

especial na Sociologia do Trabalho, o que possibilita o desvendamento da 

naturalização e o questionamento da sua essencialização. A mercantilização destes 

tem sido um ponto de partida importante para ultrapassar a relação capital e 

trabalho, a fim de adentrarmos na esfera reprodutiva problematizando a 

invisibilidade e a subalternidade do cuidado feminino (PASSOS, 2018, p. 99). 

O trabalho familiar (care + trabalho doméstico), em última análise, contribui para a 

manutenção das relações sociais capitalistas de produção e reprodução social, para exploração 

da mulher e seu enclausuramento no espaço doméstico, e cabe, portanto, explicitá-lo e 

defendê-lo enquanto tal, ou seja, enquanto trabalho, que deve ser remunerado e publicizado 

por meio da provisão de serviços sociais. 

O reconhecimento do trabalho de cuidado e sua inserção no campo das políticas 

públicas possibilitam a mudança do enfoque da visão funcionalista de cuidadora da 

mulher, no âmbito da família. Percepção já apreendida por quem tem acesso 

financeiro aos serviços de care no mercado, podendo avançar para o reconhecimento 

do care social e implantar o debate sobre as responsabilidades coletivas do trabalho 

de cuidados para a reprodução social (ZOLA, 2016, p. 245). 

 

 Já em relação ao trabalho doméstico, que também compõe o trabalho familiar, destaca-

se, segundo Assunção,  

A exigência de restaurantes públicos, lavanderias e creches em tempo integral, 

financiados por impostos cobrados sobre a grandes fortunas e lucros capitalistas, 

apontam no sentido de fazer com que o Estado se responsabilize pelos serviços 

necessários à manutenção da vida dos trabalhadores, e não descarregue esses 

afazeres sobre as costas das trabalhadoras (Assunção, 2011, p. 51). 

 

Retoma-se então os eixos temáticos propostos por Netto (1993) no início deste texto, 

“indispensáveis para o trato histórico-sistemático da família”, destacando os desafios para a 

relação entre indivíduo e gênero humano em uma sociedade dividida em classe, sexo, 

raça/etnia e onde prevalece a propriedade privada; a divisão sexual do trabalho e os papéis 

distintos destinados a homens e mulheres na produção e reprodução social, no trabalho pago e 

no trabalho não pago, garantindo uma relação de dominação-subordinação de um sexo pelo 

outro, que rebatem ainda diretamente nas modalidades de posse e propriedade ao longo do 

tempo, como vimos em Engels (1984); e as alterações históricas nas formas de socialização e 

de organização de controle e poder, que trazem tanto a figura do Estado como regulador das 
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relações sociais quanto do homem dominador e que alteram substancialmente as relações 

humanas, familiares e a forma de socialização em geral. 

 

2.2. A constituição histórica da família brasileira 

 

Neste tópico, propõe-se abordar, brevemente, a constituição histórica da família 

brasileira, demarcando suas particularidades até o advento da família moderna patriarcal, 

como modelo central. 

Guerra (2017), ao estudar as famílias no Brasil em uma perspectiva histórica, aponta 

que o modelo de família patriarcal, apesar de ser o padrão dominante, sempre coexistiu com 

outros tipos de organizações familiares. “A sociedade colonial nestes 300 anos esteve 

composta de duas partes: uma familiar (a patriarcal) e outra não-familiar que reunia a maioria 

da população, a ‘massa anônima dos socialmente degradados’” (Correa, 1993: 19 apud 

GUERRA, 2017, p. 106, grifo da autora). Desse modo, Guerra assinala que compõem a parte 

não-familiar no período considerado, os lavradores, os empregados urbanos, as prostitutas, os 

aprendizes, os peões da fazenda de gado, os pequenos produtores e os posseiros, cujas formas 

de sobrevivência e trabalho se diferenciavam substancialmente das famílias patriarcais. 

 Quanto às famílias patriarcais, essas se concentravam em grandes regiões territoriais e 

se dedicavam à produção agrária, como os engenhos de açúcar e as fazendas de café. “[...] A 

estrutura da família segue o modelo europeu, sob influência da colonização portuguesa, de 

pai, mãe e filhos, podendo ter alguns agregados, da família extensa, e principalmente de 

escravos que estão em total submissão e exploração” (GUERRA, 2017, p. 105). 

 Havia ainda no período considerado as compilações jurídicas que ordenavam a vida 

civil, política e religiosa tanto na Europa quanto em suas colônias - com repercussões para a 

família, as chamadas Ordenações Filipinas (1969). Tal regulamento, no Brasil, perdura até 

1916, ou seja, inclusive após a independência de Portugal (GUERRA, 2017, p. 104). 

 O livro IV das Ordenações tratava do direito de família, que regulava as relações entre 

os cônjuges e garantia, entre outros fatores, a submissão da mulher - seja pelo uso da 

violência, seja pelo controle. Cabia, por exemplo, ao homem, autorizar a mulher a exercer ou 

não uma profissão, além disso, o uso da violência estava previsto nos casos de adultério e 

desobediência, e nesse último caso, poderia ser também estendida aos filhos (GUERRA, 

2017, p. 105). 
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 Tem-se então, até a proclamação da república brasileira e o advento da modernidade, o 

predomínio do modelo de família patriarcal extensiva, de origem rural. Com a 

industrialização e a urbanização, surge e se fortalece o modelo de família nuclear (patriarcal) 

no Brasil. As famílias burguesas e seus hábitos tornam-se referência às famílias operárias, 

independente das condições desiguais de existência entre as classes. E o trato da questão 

social assume um caráter higienista (e eugenista) e de responsabilização das famílias 

pauperizadas pelas dificuldades vivenciadas (GUERRA, 2017). 

 

2.3. A centralidade da família nas políticas sociais 

 

 Inicia-se esse tópico com considerações a respeito do processo de separação do 

trabalho e da família, ou seja, da esfera da produção e da esfera da reprodução social no 

capitalismo, ainda que tal separação não seja possível de fato, pois trata-se de esferas da vida 

em sociedade que são contínuas entre si e interdependentes. Contudo, na sociedade capitalista, 

a aparente separação das funções sociais de produção e reprodução social contribui para a 

invisibilização do trabalho familiar e a decorrente não remuneração (ou publicização) desse 

trabalho. 

  Como viu-se anteriormente, antes da instituição do modelo de família monogâmica e 

patriarcal, as tarefas de cuidado, ainda que também atribuídas às mulheres, eram socializadas 

e de interesse e reconhecimento coletivos, assim como a busca por alimentos, realizada pelos 

homens. “[...] Com a família individual monogâmica, o controle do lar perde o caráter de 

produção social e transforma-se em serviço privado, sem remuneração, que é acompanhado 

da opressão econômica da mulher, perpetuada nas várias esferas das relações sociais” (ZOLA, 

2016, p. 11). 

 Traçar esse percurso é importante para evidenciar as circunstâncias e o momento em 

que a ação reguladora do Estado passa a ser uma exigência para apoiar, por meio das políticas 

e serviços sociais, a proteção social das famílias. Segundo Mioto (2015), considerando tanto 

as transformações do trabalho quanto as da família, a incorporação do trabalho familiar pela 

política social se efetiva de diferentes formas no contexto de crise atual do capitalismo.  

[...] Historicamente, a mudança fundamental ocorrida com o advento da família 

burguesa foi o rompimento com uma família profundamente identificada — tanto na 

aristocracia como na burguesia mercantil — com uma intensa e visível atividade 

econômica. Nessa época, tratados econômicos consideravam a economia doméstica, 

a comercial e a financeira como contínuas para a configuração de uma família 

“separada” da economia empresarial e financeira. Assim, nasce uma família 

identificada como “instância privada”, isenta de responsabilidades públicas e, ao 

mesmo tempo, com disponibilidade de recursos privados com base na criação e no 
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controle de um capital privado. Em outras palavras, sem a obrigação de responder às 

consequências sociais e coletivas do próprio processo de circulação e de acumulação 

de capital; consequentemente, cortando os vínculos de reciprocidade. Isso marca 

uma assimetria entre as famílias detentoras do capital privado e as famílias que para 

essas trabalhavam. Essa separação provocou o estabelecimento de uma visão da 

família desvinculada do trabalho e das relações econômicas (MIOTO, 2015, p. 701). 

 

 O processo de separação do trabalho e da família não se dá de forma igual para todas 

as classes, seja considerando as famílias vinculadas à produção agrícola e artesanal, ou as dos 

trabalhadores assalariados. As famílias continuam, ao longo do tempo, sendo uma unidade 

econômica na qual os ganhos, particularmente os salariais, são individuais, mas a 

administração e os gastos são direitos da família, e desse modo, coletivos. Tal situação, que 

num primeiro momento pode ser identificada como de solidariedade, na realidade aprofunda 

as desigualdades entre os membros da família, que recebem ou não o salário, além de gerar 

desiquilíbrios e tensões entre os membros que ganham dinheiro de forma direta e os membros 

que ganham de forma indireta, através do valor adjunto do trabalho doméstico (SARACENO, 

1996, apud MIOTO, 2015). 

 A separação mais nítida da família e do trabalho ocorre no capitalismo industrial, 

contudo, a abordagem teórica da complexidade dessas relações é tardia e passa acontecer 

somente nos anos de 1970 e sobretudo no espoco dos estudos feministas marxistas. Tais 

estudos possibilitam a compreensão das relações da família não só com o mercado de 

trabalho, mas também com o Estado (MIOTO, 2015). “[...] Além do mais, deu visibilidade, 

inclusive, ao fato de que a família, por meio do trabalho não remunerado da mulher, 

estruturou-se como um dos pilares do Estado de bem-estar social em muitos países” (MIOTO, 

2015, p.703). 

 Heinen (2009) detalha esse processo a nível dos países que vivenciaram o Estado de 

bem-estar social, 

Percebe-se que o desenvolvimento do welfare contribuiu para incrementar o poder 

das mulheres na sociedade, na medida em que elas aproveitaram a oportunidade de 

expressar sobre questões que as tocam muito diretamente. Como mostrou Siim 

(1996), isso permitiu que elas pudessem influenciar a configuração e o conteúdo de 

políticas sociais e familiares. Mas aparece também – como sublinhado nas análises 

de Lewis (1998) ou de Leira (1992) – que o Estado muitas vezes preservou, quando 

não acentuou, as desigualdades de sexo por meio de sua intervenção ou sua não 

intervenção em medidas discriminatórias relativas às mulheres – como as licenças 

para a educação de filhos, definidas como licença-maternidade, antes de serem 

reclassificadas como licença parental; ou o trabalho em tempo parcial, “reservado” à 

mão de obra feminina (HEINEN, 2009, p. 193). 

 

Heinen assinala ainda, que abordar as políticas sociais e familiares do ponto de vista 

das relações sociais de sexo é importante diante da crise do Estado de bem-estar social e de 

suas restrições orçamentárias que abalaram o desemprego e os sistemas de aposentadoria. Tais 
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retrocessos impactam de forma diferenciada um ou outro sexo, haja vista a hierarquia dos 

salários e das aposentadorias e também que “[...] em função das tarefas cotidianas que 

desempenham no lar, as mulheres – como grupo – pagam o preço mais alto da deterioração 

dos serviços de bem-estar (HEINEN, 2019, p. 193). 

 As mulheres são ainda atingidas de forma desigual segundo sua origem social e o nível 

de educação, as assalariadas enfrentam dificuldades no que se refere às suas carreiras ou como 

usuárias de serviços coletivos, e as pouco qualificadas ou não qualificadas, muitas vezes tendo 

perdido o emprego, enfrentam obstáculos de uma ou outra ordem como usuárias da 

assistência social: “para elas e para quem depende delas, são problemas de sobrevivência que 

em geral decorrem tanto do rebaixamento das prestações assistenciais como da desagregação 

ou privatização dos serviços públicos” (HEINEN, 2019, p. 194). Constata-se também 

discriminações de origem étnica, as mulheres imigrantes e as mulheres pretas, [...] que sofrem 

problemas específicos (dependência em relação ao marido, superexploração nos serviços 

domésticos ou trabalho informal na economia subterrânea) (HEINEN, 2019, p. 194). 

 Há, ainda, as diferenciações sociais e de interesse que separam as mulheres entre si,  

[...] especialmente quando as de alto nível de escolaridade, desejosas de se manter 

no mercado de trabalho, recorrem ao trabalho doméstico de outras mulheres, 

provenientes de categorias mais desfavorecidas. Esse último fenômeno tem sido 

bastante agravado pela mudança das políticas de Estado em relação aos serviços 

públicos (negligenciados ou relativizados), parcialmente substituídos pelo “emprego 

doméstico” (HEINEN, 2019, p. 194, grifo da autora). 

 

 Entre as diferenciações sociais que separam as mulheres entre si, é importante 

considerar também, a particularidade da imigração. Falquet (2008), ao estudar a 

internacionalização do trabalho de reprodução social, aponta que tanto o trabalho doméstico 

quanto o trabalho de cuidar (care), vêm sendo realizados por imigrantes (ilegais ou não) na 

Europa. A autora faz então apontamentos acerca de estudos no âmbito da evolução dos 

estados de bem-estar social e destaca estudos que abordam “os laços entre a organização da 

reprodução social em cada estado, o tipo de care requerido e o tipo de migração feminina 

‘peneirada’ para responder às necessidades de care de diferentes Estados” (FALQUET, 2008, 

p. 8, grifo da autora), ou seja, que descrevem, por exemplo, “a gestão sexuada das migrações 

internacionais na Europa em função das evoluções das políticas de Welfare” (ELEONORE 

KOFMAN et al., 2001 apud FALQUET, 2008, p. 128). 

Desse modo, segundo a autora, “estas análises devem ser inseridas numa reflexão 

geral sobre a reorganização do trabalho conduzido pela plataforma neoliberal do Estado, que 

consiste em não mais assegurar uma grande parte dos serviços, principalmente do trabalho de 

reprodução social” (FALQUET, 2008, p. 128). A autora acrescenta ainda, que 
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[...] não se trata somente de constatar que as mulheres são margem de manobra 

sonhada pelo sistema, amortecendo a crise por meio de seu sobretrabalho mal-pago 

(ATTAC, 2003; BISILLIAT, 2003; FALQUET et alli., 2006; HIRATA & LE 

DOARÉ, 1998; TGS, 2001; WICHTERICH, 1999), mas de saber como o sexo, a 

“raça” e a classe são mobilizadas e reorganizadas para construir uma nova divisão 

social do trabalho ao nível da família, de cada Estado e do conjunto do globo 

(FALQUET, 2008, p. 128, grifo da autora). 

 

Verifica-se, dessa maneira, que o Estado de bem-estar social não rompe com o 

trabalho familiar, que acaba por adquirir novos contornos com a crise que o procede. Segundo 

Mioto (2009, p. 135), inúmeros autores já assinalaram que na maioria dos países que 

vivenciaram o Estado de bem-estar social, “a família nunca deixou de ter papel significativo 

na organização e desenvolvimento dos diferentes sistemas de proteção social”. 

Assim, ressalta-se de acordo com Pereira (2010) que desde o final dos anos de 1970, 

com a crise mundial, a família vem sendo redescoberta como um importante agente privado 

de proteção social e que há, portanto, na atualidade, um amplo arco de políticas articuladoras 

de um expressivo contingente de atores e recursos, contemplando a família. Todavia, 

acrescenta-se, “[...] que a instituição familiar sempre fez parte integral dos arranjos de 

proteção social brasileiros (PEREIRA, 2010, p.29). 

É o que também afirma Zola, “o foco sobre a família, pela política pública, não é fato 

isolado e nem inovador (Zola, 2016, p.11)”.  

A estratégia de intervenção na família como unidade e forma de potencializar os 

feitos entre seus membros já era observada na Lei dos Pobres inglesas, para fins de 

cálculo financeiro e de organização do serviço, por considerar que na família 

estavam as condições que haviam conduzido à pobreza (Marshall, 1967 apud 

ZOLA, 2016, p. 11). 

 

 Mais especificamente, ressalta-se que as sociedades sempre desenvolveram algum tipo 

de proteção social para o enfrentamento dos riscos naturais ou sociais, configurando sistemas 

que mobilizaram diferentes formas de alocação de recursos, de bens e de serviços, além de 

serem permeados por relações de poder (DI GIOVANNI, 1998 apud TEIXEIRA, 2016). 

“Dentre as modalidades históricas de agentes que promovem essa proteção, destacam-se: os 

privados tradicionais (famílias, comunidades, igrejas, filantropia); privados mercantis 

(mercado com ofertas de serviços); e o público (políticas públicas de caráter social)” 

(TEIXEIRA, 2016, p. 28). 

 Cronologicamente, mas pontuando que o processo não é linear, Teixeira destaca que 

no capitalismo concorrencial, com a predominância do Estado Liberal, “[...] a proteção social 

era provida pela família e pela sociedade civil, com as organizações religiosas, as 

filantrópicas, as de patronato e as de mutualismo e com uma esporádica e pontual intervenção 

do Estado” (TEIXEIRA, 2016, p. 28). Com o capitalismo monopolista, instaura-se o Estado 
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Democrático de Direito ou Estado de Bem-estar Social, reflexo das lutas dos trabalhadores e 

do projeto de hegemonia capitalista  e é “quando o Estado legitima-se como gestor, regulador 

e produtor de proteção social pública, apesar da variedade de regimes de proteção pública 

decorrentes de determinantes econômicos, políticos e culturais, dentre outros” (TEIXEIRA, 

2016, p. 28). 

 Acerca da realidade brasileira, a autora pontua que, 

Entre as décadas de 1930 e 1980, o Brasil desenvolveu um sistema de proteção 

social com características peculiares, marcado por fragmentações, corporativismo, 

clientelismo e assistencialismo nos moldes da “cidadania regulada” e, 

posteriormente, da “cidadania invertida”, à medida que incluía os novos sujeitos 

com benefícios, nivelando por baixo – ou seja, abaixo do salário mínimo oficial. A 

formação e a característica brasileiras sempre deixaram à margem enorme 

contingentes de trabalhadores não regulamentados, não reconhecidos e/ou informais, 

carga que recai sobre a família, pois, onde nem o mercado consegue incluir via 

mercantilização da força de trabalho ou dos serviços nem o Estado é capaz de 

alcançar com políticas públicas sociais, resta à família a proteção, a assistência e os 

cuidados (TEIXEIRA, 2016, p. 32). 

 

Desse modo, tratava-se de um sistema de proteção social que se beneficiava da 

intervenção voluntária e informal da família e da sociedade civil. Configurando uma 

intervenção clientelista e assistencialista, centrada no governo federal e com forte ênfase no 

privado e sem participação popular (TEXEIRA, 2016). 

Pereira (2010) contextualiza que a tendência mais forte de responsabilização das 

famílias no âmbito da proteção social torna-se mais pronunciada e legitimada no Brasil, com a 

expansão do conservadorismo e com o encaminhamento do ideário neoliberal hegemônico 

nos Estados Unidos e na Europa desde os anos 1980, “de que a sociedade e a família 

deveriam partilhar com o Estado responsabilidades antes da alçada dos poderes públicos. 

Assim, o que era uma tradição corriqueira na experiência brasileira de proteção social 

assumiu laivos de modernidade” (PEREIRA, 2010, p. 29). 

 Mais especificamente, a autora contextualiza “o triangulo do compromisso pelo bem-

estar (Estado, mercado e sociedade)” (PEREIRA, 2010, p. 34), que se configura no chamado 

pluralismo de bem-estar social.  

[...] Como diz Mishra (1995: 104), o pluralismo de bem-estar contemporâneo “é 

muito mais do que uma simples questão de decidir quem pode fazer o melhor 

[Estado ou Sociedade] em termos de vantagens comparativas na produção de 

serviços de bem-estar”. É também, e principalmente, uma estratégia de 

esvaziamento da política social como direito de cidadania, já que, como 

“desvanecimento das fronteiras entre esferas públicas e privada”, se alarga a 

possibilidade de privatização das responsabilidades públicas, com a consequente 

quebra da garantia de direitos (PEREIRA, 2010, p. 33, grifos da autora).  

 

 Ainda acerca do Estado brasileiro e considerando os impasses da relação família- 

Estado na provisão de proteção social na contemporaneidade, ressaltam-se as atribuições 
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legais da família demarcadas pela Constituição Federal de 1988. De acordo com a autora 

Gueiros (2010), 

[...] a partir da Constituição Brasileira de 1988, a legislação regulamentou ou 

imprimiu aspectos que mostram estas duas faces: uma protetiva e outra que denota 

ingerência na vida dos indivíduos. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - 

Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990), por exemplo, de um lado reforça a 

importância da convivência familiar (artigo 4º), iguala os direitos dos filhos nascidos 

fora da sociedade conjugal ou dos adotivos aos dos filhos nascidos dessa sociedade 

conjugal (artigo 20) e equipara o poder familiar do pai e da mãe (artigo 21); de 

outro, introduz a noção de proteção legal da criança em relação a seus familiares e 

evidencia a possibilidade de suspensão e perda do poder familiar (artigo 22) nos 

casos previstos na legislação civil (GUEIROS, 2010, p.127). 

Complementa-se, segundo a autora, que “o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002), por sua vez, entre os tantos aspectos relativos à família, expressa também 

nos artigos 1.583 e 1.584, a igualdade de direitos do pai e da mãe no que se refere à guarda 

dos filhos” (GUEIROS, 2010, p.127). E, “outras legislações, como a Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS - Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e o Estatuto do Idoso 

(Lei n. 10.741, de 1 de Outubro de 2003) apresentam igualmente aspectos que interferem 

diretamente no cotidiano da família” (GUEIROS, 2010, p. 127).  

Gueiros sinaliza que há, assim, uma efetiva intervenção do Estado na família, 

[...] por meio de medidas jurídicas (legislações relativas ao casamento e à sua 

dissolução, à proteção da criança, do adolescente e do idoso, entre outras), 

econômicas (normatizações relativas ao trabalho e à previdência social, por 

exemplo) e institucionais (referentes à saúde e à escolarização etc.) (GUEIROS, 

2010, p.126). 

 Observam-se, a partir dos apontamentos da autora, regulações jurídicas da relação 

Estado – família tanto no que tange à reprodução social quanto à esfera produtiva. Tais 

regulações são permeadas de contradições, pois ao mesmo tempo em que asseguram direitos 

para as famílias e indivíduos, garantem a ingerência e o controle das relações sociais pelo 

Estado e suas instituições.  

O Estado ajudou e ajuda a diminuir os laços de dependência: da família em relação à 

solidariedade da parentela e da vizinhança; da mulher em relação ao homem; da 

criança em relação a seus pais. As transformações desses antigos laços de 

dependência têm um reverso: uma menor autonomia da família e de seus membros 

vis-à-vis os representantes do Estado, juízes, psicólogos, professores, sociólogos etc. 

(SINGLY, 2007, p. 64 apud GUEIROS, 2010, p. 126).  

 

 As políticas públicas viabilizadas por serviços e instituições estatais e paraestatais, 

mediatizam, dessa maneira, as regulações e os ordenamentos que perpassam a relação Estado-

família. Como vimos acima com Pereira (2010), a função de proteção social também passa a 

ser realizada pelo mercado, configurando uma relação mercado – família, a qual também não 
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escapa de certa ingerência, ainda que diferenciada e sob regulações específicas elaboradas 

pelo Estado. 

Propõe-se então uma reflexão mais específica acerca de como os Estados nacionais 

têm se organizado na proposição de políticas sociais buscando compreender quais são as 

repercussões e o impacto para as famílias. 

 Mioto (2009), partindo das observações do autor Esping-Andersen (1991) no âmbito 

da proteção social provida pelos Estados de Bem-estar Social, traz os conceitos chaves de 

desfamilização e familismo e descreve que a desfamilização “refere-se ao grau de 

abrandamento da responsabilidade familiar em relação à provisão de bem-estar social, seja 

através do Estado ou do mercado” (MIOTO, 2009, p. 135-136). Já o familismo, ao contrário, 

está presente nos sistemas de proteção social “em que a política pública considera - na 

verdade insiste- em que as unidades familiares devem assumir a principal responsabilidade 

pelo bem-estar de seus membros” (ESPING-ANDERSEN, 1991, p. 5 apud MIOTO, 2009, p. 

135-136). 

Na perspectiva do familismo, complementa-se que a crítica mais contundente acerca 

da adoção da família como referência das políticas públicas, “está associada à regressão da 

participação do Estado Social na provisão de bem-estar” (2010, p.170). E que, 

A ideia central da proposta familista reside na afirmação da tradição secular que 

existem dois canais naturais para satisfação das necessidades dos indivíduos: a 

família e o mercado. Somente quando esses falham é que a interferência pública 

deve acontecer e, de maneira transitória. Então a ideia que vem embutida no campo 

da incorporação da família na política social é a ideia de falência da família. Ou seja, 

a política pública acontece prioritariamente, de forma compensatória e temporária, 

em decorrência da sua falência no provimento de condições materiais e imateriais de 

sobrevivência, de suporte afetivo e de socialização de seus membros. Isso 

corresponde a uma menor provisão de bem-estar por parte do Estado. O fracasso das 

famílias é entendido como resultado da incapacidade de gerirem e otimizarem seus 

recursos, de desenvolverem adequadas estratégias de sobrevivência e de 

convivência, de mudar comportamentos e estilos de vida, de se articularem em redes 

de solidariedade e também de serem incapazes de se capacitarem para cumprir com 

as obrigações familiares (MIOTO, 2010, p. 169-170). 

    

 Segundo as análises da autora, o modelo de desfamilização evidencia-se nos Estados 

da social democracia, que é o caso dos países escandinavos. Já nos Estados de Bem-estar de 

caráter familista, no quais “o quantum de proteção assumido pelo Estado e pela família é que 

caracteriza maior ou menor grau de familismo”, estão os países da Europa do Sul que 

“configuram um modelo próprio de bem-estar, denominado ‘modelo mediterrâneo’ ou 

‘modelo católico’, à medida que a ênfase institucional na regulação e na organização da 

proteção social recai muito mais na família que no mercado ou Estado” (MIOTO, 2009, p. 

136, grifos da autora). 
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 No caso dos sistemas de proteção social dos países latino-americanos e 

particularmente do Brasil, verifica-se o alinhamento desses países ao denominado Estado 

familista, o que pode “ser verificado tanto nas definições legais quanto operacionais das 

políticas sociais brasileiras ao longo do tempo” (Campos e Mioto, 2003; Mioto, Campos e 

Lima, 2006 apud MIOTO, 2009, p. 136). 

 A autora observa que em tempos de pluralismo de bem-estar social, influências do 

processo de “familiarização” fazem com que a satisfação das necessidades das famílias passe 

a depender cada vez mais da participação de seus membros na esfera mercantil e, em segundo 

lugar, que a definição de papéis no âmbito da família incide preponderantemente nas 

possibilidades de inserção dos indivíduos nas outras esferas, particularmente no mercado de 

trabalho (MIOTO, 2009). “Dessa forma, as políticas familiares, de caráter familista, tendem 

também a reforçar os papéis tradicionais de homens e mulheres no mercado de trabalho” 

(MIOTO, 2009, p. 140). 

 Complementa-se, que há uma supervalorização da família no âmbito das políticas 

públicas, processo decorrente de um projeto neoliberal instaurado em escala global, que, nos 

países pobres e tradicionalmente marcados por desigualdades estruturais e por sistemas de 

proteção social de caráter familista, é incrementado sob os auspícios de organismos 

internacionais, especialmente a partir da década de 1990, “que direcionam as políticas sociais 

com base nos critérios da focalização, da privatização e da participação da sociedade civil na 

execução de programas e serviços sociais (PEREIRA, 2004 apud MIOTO, 2009, p. 141). 

 Há, com o incremento da ideia de família como centro de proteção social, o 

desenvolvimento do voluntariado, das entidades não-governamentais e o delineamento de 

novas profissões no interior das políticas sociais, que favorece não só a ideia liberal da 

responsabilidade da família em relação à proteção social, como também a “reativação das 

práticas disciplinadoras tão comuns nos séculos anteriores, principalmente em relação às 

famílias pobres” (MIOTO, 2009, p. 141). 

 Cabe ainda, alguns apontamentos acerca do Trabalho com Famílias, que presente no 

âmbito das políticas sociais, deverá ser melhor explorado o próximo tópico, especialmente no 

âmbito da política de assistência social. De acordo com Mioto (2015), as instituições tendem a 

se apropriar do trabalho familiar por meio de práticas administrativas e de participação, e tais 

práticas, por um lado, “impõem-se independentemente de avaliação sobre os recursos de 

diferentes ordens (financeiros, de tempo e emocionais) das famílias para efetuá-las; por outro 

lado, estão “alheias” ao conflito entre vida laboral e vida familiar que acomete seus membros” 

(MIOTO, 2012 apud MIOTO, 2015, p. 708).  
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Nesta perspectiva, de sobrecarga da família impulsionada pelas políticas sociais, 

complementa-se que,  

Os países mais familistas ou de regime conservador, que cobrem prioritariamente os 

inseridos no mercado de trabalho e os grupos específicos marcados pela 

vulnerabilidade e pelo risco social, têm uma política subdesenvolvida, pobre na 

oferta de serviços e benefícios capazes de cobrir as necessidades das famílias. Essas 

políticas sobrecarregam as famílias de funções, cada vez mais renovada e atualizada, 

independente de seus formatos, vulnerabilidades ou mudanças culturais 

(TEIXEIRA, 2016, p. 31). 

 

 Desse modo, a autora pontua que, “quanto mais subdesenvolvida for a política em 

serviços e em benefícios aos indivíduos e às famílias, quanto mais apostam, incentivam e 

valorizam as funções protetivas das famílias, mais sobrecarga, expectativa e culpabilizações 

promove e mais familista é a política social” (TEIXIERA, 2016, p. 31). 

 Considerando as políticas públicas e a proteção social na realidade brasileira, Teixeira 

(2016) pontua conquistas advindas com a Constituição Federal de 1988, que se propunham a 

romper com o formato de políticas públicas sociais que se beneficiavam das ações informais e 

voluntárias da família, assumindo ainda uma perspectiva universalista, e que refletiram 

também a conjuntura movimentista dos anos de 1980, na qual os movimentos de reforma 

sanitária, psiquiátrica e de lutas pelos direitos das crianças e dos adolescentes, levantam a 

bandeira da desinstitucionalização, da participação popular, entre outros. 

 Todavia, a autora pontua que “[...] as leis infraconstitucionais e as normas 

operacionais foram elaboradas nos anos de 1990, numa conjuntura adversa, com mudanças na 

correlação de forças e avanço de reformas neoliberais” (TEIXEIRA, 2016, p.32). O sistema 

de proteção social brasileiro passa então a conviver com forças contrárias, mobilizadas pelo 

discurso de redução do gasto social, de distribuição de responsabilidades com a sociedade 

civil, de focalização e de seletividade dos grupos mais pobres. 

A retomada da família, sua valorização e a potencialização de suas funções 

protetivas são retratadas em todas as políticas sociais contemporâneas e, com isso, as 

funções clássicas do cuidado, da assistência e da educação. O apelo geralmente é 

mais moral do que fundamentado nas reais condições das famílias de exercerem 

esses papéis. Essa retomada é apontada como a materialização dos direitos de 

cidadania dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas portadoras de deficiências 

físicas ou transtornos mentais, dentre outros sujeitos, em oposição aos modelos 

institucionalizantes (TEIXEIRA, 2016, p. 33). 

 

 Nessa perspectiva, Teixeira não descarta a importância dos movimentos de 

desinstitucionalização e ressalta que, embora esses movimentos tenham defendido a noção de 

parceria entre Estado/Família, o contexto dos anos 1990 e 2000, foi marcado pelo 

desinvestimento em equipamentos públicos, tanto em quantidade quanto em qualidade, em 

equipes profissionais e em serviços sociais para indivíduos e famílias, gerando confusão de 
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identidade entre cuidado comunitário, como o cuidado familiar, conforme ocorre com a saúde 

mental. “[...] Há uma confusão em considerar o cuidado familiar como alternativa ao cuidado 

institucionalizante, com os destaques de que a família, pós-reforma psiquiátrica, deixou de ser 

um sujeito extra no cuidado, apenas como visitante, para tornar-se parte do cuidado a ser 

prestado” (TEIXEIRA, 2016, p. 33). 

 Teixeira destaca então a relação Estado – família na política de assistência social, e 

ressalta que, 

Na política de assistência social, a lógica da proteção social básica – portanto, a 

prevenção – é fundamentada na potencialização de funções de cuidado, de 

assistência, de socialização e de educação, dentre outras, das famílias vulneráveis, 

ou seja, é uma lógica que aposta na capacidade e nos recursos existentes no interior 

das famílias (TEIXEIRA, 2016, p. 33). 

 

A autora assinala ainda, que o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF), principal serviço da proteção social básica ofertado nos Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), tem atuação preventiva, protetiva e proativa e a função de “[..] 

apoiar a família no desempenho de sua função protetiva, num dado território, caso as famílias 

tenham o desejo de fortalecer sua capacidade protetiva’ (Brasil, 2012a, p. 13 apud 

TEIXEIRA, 2016, p. 34). 

 Complementa-se essa reflexão com a exposição de alguns dados relativos à provisão 

pública de direitos sociais e socioassistenciais, de modo a demonstrar possíveis violações de 

direitos e descompromissos do Estado no campo da proteção social que lhe é de competência. 

No campo dos direitos relacionados à renda, tem-se no âmbito do direito ao trabalho 

que “o indicador que mede a parcela da população ocupada em relação à população em idade 

de trabalhar (nível da ocupação) foi estimado em 54,4% no 3º trimestre de 2018”; (IBGE, 

2018, p. 6). Em relação à divisão sexual do trabalho, as mulheres eram maioria na população 

em idade de trabalhar, todavia, entre as pessoas ocupadas, verificou-se a predominância de 

homens (56,3%) (IBGE, 2018, p. 11). Quanto à regulamentação do trabalho, 74,1% dos 

empregados no setor privado tinham carteira de trabalho assinada (IBGE, 2018, p. 15).  Entre 

os trabalhadores domésticos, a pesquisa mostrou que 28,9% tinham carteira de trabalho 

assinada. 

Quanto aos direitos socioassistenciais relacionados à renda, ressalta-se que o valor do 

benefício médio do Programa Bolsa Família atual é de R$157 ao mês por família (PNAD 

2015 apud BANCO MUNDIAL, 2017, p. 97), e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), 

concedido para idosos acima de 65 anos e a pessoas com deficiência, tem o valor de um 

salário mínimo e é concedido mediante comprovação de renda familiar inferior a ¼ do salário 
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mínimo. Mais especificamente, destaca-se que o BPC e o programa de transferência de renda 

Bolsa Família, comprometem 0,7% e 0,5% do PIB (BANCO MUNDIAL, 2017, p.89). Cabe 

ainda ressaltar, um apontamento burguês desta fonte burguesa de que “o BPC fornece 

benefícios relativamente altos por indivíduo, equivalentes a um salário mínimo (R$937 em 

2017)” (BANCO MUNDIAL, 2017, p.89), enquanto dados do DIEESE (2018) apontam que o 

salário mínimo necessário para o mês de outubro/2018, é de R$ 3.783,39, conforme a 

Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos14. 

É necessário pontuar ainda, que em que pese o baixo valor do benefício médio do 

programa Bolsa Família, são objetivos do programa: 

[...] Combater a fome, a pobreza e as desigualdades por meio da transferência de um 

benefício financeiro associado à garantia de acesso a direitos sociais básicos no 

campo da saúde, educação, assistência social e segurança alimentar; promover a 

inclusão social, contribuindo para a emancipação das famílias, propondo-se a 

construir meio e condições para que essas famílias possam sair da situação de 

vulnerabilidade em que se encontram (BRASIL, 2006 apud SILVA, 2016b, p. 160). 

 

O programa traz também a necessidade dos beneficiários cumprirem 

condicionalidades no âmbito da saúde, educação e da assistência social, que segundo Silva 

(2016b, p.166) “[...] mesmo que busquem potencializar impactos positivos sobre a 

autonomização das famílias atendidas, apresentam problemas e desafios”, além de ferirem o 

“princípio da não condicionalidade, garantido pelo direito de todo cidadão a ter acesso ao 

trabalho e a programas sociais que lhe garantam uma vida com dignidade, ou seja, trata-se de 

um direito à vida” (SILVA, 2016b, p. 167).  

Silva (2016b, p.175) pontua ainda problemas determinantes advindos com a 

focalização x universalização e condicionalidades x não condicionalidades, “[...] ambos são 

princípios antagônicos que dificultam o BF tornar-se um passo inicial na direção da Renda 

Básica de Cidadania, enquanto uma proposta orientada pela incondicionalidade e 

universalidade”. 
                                                           

14 “A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA) é um levantamento contínuo dos preços de um 

conjunto de produtos alimentícios considerados essenciais. A PNCBA foi implantada em São Paulo em 1959, a 

partir dos preços coletados para o cálculo do Índice de Custo de Vida (ICV), e ao longo dos anos, foi ampliada 

para 18 capitais. Os itens básicos pesquisados foram definidos pelo Decreto Lei nº 399, de 30 de abril de 1938, 

que regulamentou o salário mínimo no Brasil e está vigente até os dias atuais. O Decreto determinou que a cesta 

de alimentos fosse composta por 13 produtos alimentícios em quantidades suficientes para garantir, durante um 

mês, o sustento e bem-estar de um trabalhador em idade adulta. [...] O banco de dados da PNCBA apresenta os 

preços médios, o valor do conjunto dos produtos e a jornada de trabalho que um trabalhador precisa cumprir, em 

todas as capitais, para adquirir a cesta. Os dados permitem a todos os segmentos da sociedade conhecer, estudar 

e refletir sobre o valor da alimentação básica no país”.  

Fonte: DIEESE. Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Disponível em: 

https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/analiseCestaBasica201810.html. Data de acesso: 4 nov. 2018. 
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Com relação ao direito à educação infantil, mais especificamente às creches, 

considerando a “desproteção” das famílias e a possibilidade de inserção dos responsáveis 

familiares no mercado de trabalho a partir dessa provisão, tem-se que “em 2015 foram 

atendidas 29,9% das crianças entre 0 e 3 anos” e a meta do Plano Nacional de Educação 

(PNE) 2014-2024 é a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 

50% das crianças brasileiras de até 3 anos até o ano de 2024  (Fundação Getúlio Vargas, 

2018). Já em relação à escola de tempo integral, tem-se que a porcentagem de 

matrículas na rede pública em tempo integral na Educação Básica é de 11,25% e a meta do 

Plano Nacional de Educação é de 25% até o ano de 2024 (O Observatório PNE, 2018). 

No campo socioassistencial e em relação aos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, tem-se, para crianças de 0 a 6 anos 2.382 organizações 

governamentais/organizações não governamentais que ofertam o serviço no Brasil; de 7 a 14 

anos, 5.985; de 15 a 17 anos 4.093; de 18 a 29 anos, 1.970; de 30 a 59, 2.056; de 60 anos ou 

mais, 3.358. A capacidade média de atendimento é de 155,77 pessoas (CENSO SUAS 2017, 

2018a). A pesquisa abrangeu 8.234 organizações, sendo 4.597 não governamentais e 3.637 

governamentais, assim uma mesma organização pode ofertar mais de um serviço, 

considerando as faixas etárias supracitadas. Importa ressaltar aqui, que tais organizações não 

necessariamente oferecem serviços de atendimento integral (8h/dia), ou por turno, podendo 

ofertar somente oficinas em horários pré-determinados. Uma forma de dimensionar a 

representatividade desses dados é considerar que no Brasil há, atualmente, 5.570 municípios 

(IBGE, 2019). 

Já em relação aos Centros Dia, tem-se 1.640 instituições que oferecem o serviço no 

Brasil e que responderam ao Censo SUAS 2018. Quanto ao público atendido, destaca-se: 

Criança/ Adolescente com deficiência e com algum grau de dependência e suas famílias; 

Adultos com deficiência e com algum grau de dependência e suas famílias; Idosos com algum 

grau de dependência (sem deficiência) e suas famílias; e Idosos com deficiência e suas 

famílias (CENSO SUAS 2018, 2019a). 

Considerando tais dados, afirma-se segundo Zola, que 

As políticas públicas, por sua vez, necessárias ao equilíbrio e à proteção social, 

elegem a família como parceira privilegiada para atingir seus resultados, mas se 

fundamentam na expectativa do modelo tradicional e sobrecarregam as funções 

familiares, com os cuidados de crianças, idosos, enfermos, mas sem a retaguarda 

pública, como creches; centros de convivência para crianças e adolescentes, ou 

idosos; serviços e alojamentos para cuidados de longa duração a enfermos ou a 

pessoas necessitadas de cuidados especiais. Serviços esses, além de insuficientes 

quando comparados à responsabilidade das famílias e, na sua maioria, restritos a 

setores de nível socioeconômicos capazes de custeá-los, também são indutores de 

responsabilização familiar (ZOLA, 2011 apud ZOLA, 2016, p. 11, grifos nossos). 
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Quanto à provisão de benefícios eventuais relacionada à situação de vulnerabilidade 

social, no âmbito dos direitos socioassistenciais, tem-se as seguintes possibilidade de 

provisão, a depender do município, e de acordo com o Censo SUAS 2017 (2018b): Auxílio 

relacionado à segurança alimentar (cesta básica, entre outros); Auxílio para 

deslocamento/passagens; Auxílio/Isenção para retirada de documentação; Pagamento/Isenção 

de contas de água e luz; Auxílio gás; Vestimentas/ Roupas; Aluguel Social; Material de 

Construção; Outros. Ressalta-se aqui, que são realizadas avaliações socioeconômicas para o 

acesso a esses benefícios nos CRAS e que o caráter de eventualidade requerido para a 

concessão de tais benefícios, não é compatível com a demanda quase permanente que 

algumas famílias apresentam, por exemplo, em relação à segurança alimentar. 

Já em relação ao direito ao transporte, tem-se a gratuidade do transporte apenas ao 

idoso com mais de 65 anos como garantia constitucional (Constituição Federativa da 

República Federativa do Brasil de 1988, art. 230, §2°), ainda que existam legislações 

municipais que também contemplam estudantes, idosos com mais de 60 anos, pessoas com 

deficiência, portadores de doenças crônicas e outros, a depender do município, e em alguns 

casos com restrição de trajeto e comprovação de renda.  

Aqui é importante destacar, que dentre aquilo que se considera trabalho familiar está 

incluído o trabalho de utilização de serviços públicos e privados15, e que, conforme aponta 

Mioto (2015, p. 706) “[...] todo processo administrativo para acessar e usufruir os serviços 

sociais é delegado à família”, o que se agrava com a não gratuidade do transporte público 

quando há a necessidade de um longo deslocamento para acesso a esses serviços. 

Em relação ao direito à habitação, tem-se que o “déficit habitacional relativo do país, 

que dimensiona a carência em relação ao total de domicílios de uma região, passou dos 9,0% 

(6 milhões e 68 mil moradias em termos absolutos) registrados em 2014 para 9,3% (6 milhões 

e 355 mil) em 2015” (Fundação João Pinheiro, 2018). Nesse cálculo, considera-se déficit 

habitacional qualquer domicílio no qual se encontre uma das quatro situações: habitação 

precária (domicílios improvisados ou rústicos); coabitação familiar (soma dos cômodos e das 

famílias conviventes com intenção de constituir um domicílio exclusivo); ônus excessivo com 

aluguel (famílias com rendimento de até três salários mínimos e gasto superior a 30% da 

                                                           
15 Segundo Saraceno e Naldini (2003 apud ZOLA, 2016, p.238), o trabalho familiar envolve cinco amplos eixos 

de ação: os afazeres e a organização da casa, os cuidados com os membros familiares; o trabalho ligado ao 

consumo e a transformação; o trabalho de utilização de serviços públicos e privados; e a manutenção da base 

relacional parental. 



88 
 

 

renda familiar) ou adensamento excessivo de moradores em imóveis alugados (mais de três 

moradores por dormitório) (Fundação João Pinheiro, 2018). 

Cabem então, algumas observações acerca do perfil das pessoas que acessam a 

assistência social, por meio de dados do Cadastro Único16. Das mais de 23 milhões de 

famílias cadastradas, totalizando quase 80 milhões de pessoas, a maioria situa-se na faixa de 

extrema pobreza (55%), as famílias com renda per capita acima de meio salário-mínimo 

perfazem apenas 9% dos registros. No que tange às composições familiares, entre os 

cadastrados predomina o perfil monoparental feminino (36,1%), seguido por casal com filhos 

(33,4%), Verifica-se que entre as famílias monoparentais femininas há predominância da 

situação de extrema pobreza (65%) e entre as famílias constituídas por casais com filhos, 

aquelas em situação de extrema pobreza também são maioria (55%). Considerando que o 

indicador que mede o acesso simultâneo e adequado de abastecimento de água, coleta de lixo, 

escoamento sanitário e energia elétrica intenta traduzir, sinteticamente, o grau de 

vulnerabilidade da população cadastrada, no que tange à oferta de serviços básicos ao 

domicílio, observa-se que a maior parte das famílias cadastradas (54%) ainda não tem acesso 

simultâneo e adequado aos serviços supracitados. Por fim, a maioria das pessoas se declarou 

de cor/raça parda (63,9%), seguido por branca (27,5%) (BRASIL, 2014, p. 9-33). 

Os dados expostos contribuem para evidenciar a desresponsabilização do Estado no 

campo da proteção social e das políticas sociais, especialmente se observados sob os critérios 

de focalização e de restrição de serviços e benefícios sociais. Se a ideia inicial de partilha de 

responsabilidades (Estado, mercado e sociedade) já trazia em si um teor de esvaziamento da 

cidadania e do papel do Estado, a provisão não satisfatória dos direitos sociais e a 

possibilidade de mercantilização e privatização de políticas sociais agravam o quadro, 

especialmente para as famílias pobres. 

Todavia, já é possível, inclusive no Brasil, citar experiências que vão na contramão 

desse movimento de desresponsabilização do Estado e de responsabilização das famílias, 

especialmente no que se refere ao trabalho familiar de cuidado. Tais experiências configuram 

aquilo que é chamado de care social, que é o trabalho viabilizado pelas política sociais. 

 Zola (2016) partindo dos estudos de Guimarães, Hirata e Sugita (2001, p. 163) e de 

Carrasco, Borderias, Torns (2011), traz alguns exemplos de serviços públicos de apoio aos 

cuidados familiares e de repasse monetário direto para os usuários ou prestadores de cuidados, 

vigentes em países como o Brasil, a França e Espanha. Desse modo, no Brasil, ela destaca os 

                                                           
16 Destaca-se que há dados mais atualizados do Cadastro Único, inclusive referente ao ano de 2018, contudo 

esses dados são abundantes e não estão trabalhados, por isso, optou-se por utilizar os dados de 2013. 
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serviços de agentes comunitários de Saúde e de Proteção Social (ligados ao apoio domiciliar 

pelo Programa Saúde da Família) e o Programa de Acompanhamento aos Idosos, 

desenvolvido na cidade de São Paulo, que conta com profissionais cuidadores; na França, os 

serviços de cuidados com a metodologia de assistentes maternais, mulheres cadastradas e 

treinadas pelo Estado para oferecer cuidado diário para duas ou três crianças, além de outros 

subsídios aos cuidados familiares; e na Espanha, a Lei da Dependência que reconhece os 

cuidados para pessoas consideradas dependentes e insere-as em Serviços de Atenção à Vida 

Diária.  

 Nesta pesquisa não será possível abordar o estudo do alcance e impacto dessas ações, 

mas não se pode deixar de ressaltar que,  

As iniciativas mencionadas permitem distinguir a dimensão social do care, e são 

articuladas no campo das políticas sociais, das diferentes formas, quer na 

modalidade de repasse financeiro, contratação de cuidador domiciliar ou de 

trabalhador para o desempenho de cuidados. O reconhecimento do trabalho do 

cuidado permite sua visibilidade e essa modalidade de care social pode ser uma 

forma de assegurar a proteção social, necessária em todas as sociedades, em 

especial, perante as novas exigências decorrentes do acesso da mulher ao mercado 

de trabalho, das transformações familiares, e do envelhecimento da população 

(ZOLA, 2016, p. 247). 

 

Sintetizando, a centralidade da família nas políticas sociais pode ser analisada a partir 

de duas perspectivas distintas: a que defende a centralidade da família, apostando na sua 

capacidade imanente de cuidado e proteção, “como centro de cuidado por excelência”, e a que 

entende que a capacidade de cuidado e proteção da família está relacionada ao cuidado e à 

proteção garantida por meio das políticas sociais (MIOTO, 2004, p. 4).  

 Nesses termos, destacam-se as políticas sociais universalistas no campo segunda 

perspectiva postulada, que desmercadorizadoras, rompem com padrões de estratificação e 

possibilitam a emancipação das famílias em relação ao mercado. A “desmercadorização 

ocorre quando a prestação de um serviço é vista como uma questão de direito ou quando uma 

pessoa pode manter-se sem depender do mercado” (Esping-Andersen, 1991, p. 102 apud 

MIOTO, 2009, p. 134). 

 É necessário que estas políticas considerem ainda, as transformações ocorridas na 

sociedade e suas repercussões nas famílias. 

Mioto (2004) aponta as transformações ocorridas nas sociedades contemporâneas 

relacionadas “[...] à ordem econômica, à organização do trabalho, à revolução na área da 

reprodução humana, à mudança de valores e à liberalização dos hábitos e dos costumes, assim 

como ao fortalecimento da lógica individualista em termos societários” (MIOTO, 2004, p. 5), 

e como tais fatores redundaram em transformações nos grupos familiares – famílias menores e 
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a variedade de arranjos familiares (famílias monoparentais e reconstituídas) –, além “dos 

processos de empobrecimento acelerado, da desterritorialização das famílias, gerados pelos 

movimentos migratórios, e pela perda gradativa da eficiência do setor público na prestação de 

serviços” (GOLDANI, 1994; PEREIRA, 1995 apud MIOTO, 2004, p. 5). 

 Tais alterações nos arranjos familiares refletem ainda na fragilização dos vínculos e 

tornam as famílias mais vulneráveis, “[...] sirva de exemplo, famílias menores que contam 

com a presença de apenas um adulto, vivendo distante de sua parentela, tão comuns no nosso 

tempo. Essas são as mais vulneráveis aos eventos da vida como mortes, doenças, desemprego 

e na própria gestão da vida cotidiana” (MIOTO, 2004, p. 5). Nesta perspectiva, a 

vulnerabilidade à pobreza “[...] está relacionada não apenas aos fatores da conjuntura 

econômica e das qualificações especificas dos indivíduos, mas também as tipologias ou 

arranjos familiares e com o ciclo de vida das famílias” (CIOFFI, 1998 apud MIOTO, p. 6). 

Nesses termos, e considerando as desigualdades da estrutura social brasileira, “[...] o 

grau de vulnerabilidade vem aumentando e com isso alarga-se a exigência das famílias 

desenvolverem complexas estratégias de relações entre seus membros, para sobreviver” 

(MIOTO, 2004, p. 6).  

Mioto (2004) aponta, desse modo, que a família brasileira sempre foi uma família 

sobrecarregada, sobrecarga esta que aumenta ao longo do tempo com políticas públicas que 

além de insuficientes, passam por um processo de reorientação e encolhimento em relação aos 

níveis de cobertura. Além de exercerem o papel de amortecedor da crise brasileira, ao 

contribuir, mesmo em situação não favorável, com a reprodução social através da lógica da 

solidariedade e como unidades de formação de renda e consumo (Carvalho e Almeida 2003, 

p. 111 apud MIOTO, 2004, p. 6). “Entretanto, os sinais de esgotamento das famílias no 

exercício desse papel são evidentes e isso vem indicando a urgência de políticas relacionadas 

à família, além das macropolíticas de combate à pobreza e à exclusão social” (MIOTO, 2004, 

p. 6). 

 Considerações mais específicas acerca da centralidade da família na política de 

Assistência Social serão desenvolvidas no próximo tópico, em que será tratado o Trabalho 

Social com Famílias na Assistência Social. 
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2.4. O Trabalho Social com Famílias na Política de Assistência Social 
 

A retomada da família como referência na política de Assistência Social brasileira nos 

anos de 1990, segundo Teixeira (2017), compreende um contexto marcado por dois 

processos:  

[...]a conjuntura dos anos 1980 e os movimentos sociais, em especial os de reforma 

psiquiátrica que lutavam pela inserção da pessoa com transtorno mental na família e 

comunidade, o movimento de meninos e meninas de rua pela construção do Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA e pela proteção integral ao segmento como 

sujeito de direitos, pelo fim da institucionalização e garantia do direito à convivênica 

familiar e comunitária, dentre outros movimentos pela desinstitucionalização; de 

outro lado, as reformas neoliberais e o processo de desregulamentação do Estado, 

com o repasse de suas demandas para os chamados agentes “naturais” de proteção 

social, tais como o mercado, sociedade, família e indivíduos (TEIXEIRA, 2017, p. 

50, grifo da autora). 

 

 Nesta perspectiva, emergem novas demandas e expectativas em torno do TSF e cabem 

algumas considerações breves sobre a tradição histórica do trabalho social com famílias na 

assistência social, como forma de assinalar as continuidades e rupturas desse processo na 

atualidade. 

Conforme aponta Teixeira (2010), a assistência social, em virtude da forma de 

organização das políticas sociais no Brasil - marcadas por atendimentos segmentados por 

categorias (ex: política previdenciária e de saúde dos primeiros Institutos de Aposentadoria e 

Pensões - IAPs) e por características corporativistas, clientelistas e fragmentadas dos sistema 

de proteção social brasileiro - , também se dirigia a indivíduos ou segmentos, “como crianças 

e adolescentes pobres e de situação irregular, idosos, pessoas com deficiências, mulheres 

parturientes e outros, ou dirigia-se a ‘situações problemas’, organizando serviços específicos 

para esse público (TEIXEIRA, 2010, p. 75, grifo da autora). 

Em relação às famílias pobres, subjacente à lógica das políticas sociais, em especial 

da assistência social, estava a ideia que a família é constitutiva do problema social e 

de que seus responsáveis não tinham a capacidade de educar, cuidar e proteger seus 

membros da marginalidade, da promiscuidade e dos vícios (TEIXEIRA, 2013 apud 

TEIXEIRA, 2019, p. 75). 

 

Dessa maneira, apesar das famílias serem consideradas incapazes e caber ao Estado 

livrá-las dos riscos a partir da institucionalização e do afastamento de seus membros do 

ambiente familiar, as medidas e os serviços oferecidos pelo Estados acabavam chegando até 

elas. Além disso, os serviços reproduziam concepções idealizadas de família-padrão, que 

eram difundidas também pela legislação, pela religião, pela escola e outras instituições e pelas 

políticas sociais que “discriminavam as outras organizações familiares por não funcionarem 
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conforme o padrão de normalidade e mantinha a associação família irregular/pobreza” 

(TEIXEIRA, 2017, p. 76). 

O TSF, nessa perspectiva, reproduzia concepções estereotipadas de famílias e papéis 

familiares, discriminando as formas de vida das famílias, que eram tomadas, inclusive, como 

geradoras de patologias psíquicas e sociais. Além de reproduzirem papéis sociais 

naturalizados e rígidos, baseado no sexo dos indivíduos, e esperados para todos os tipos de 

famílias. Tinha ainda, a prevalência de propostas residuais, esporádicas e temporárias, 

dirigidas a determinados problemas e indivíduos segmentados, que estavam sujeitos ao 

trabalho psicossocial individualizante e terapêutico, cujo diagnóstico e solução envolvia a 

família (MIOTO, 2004a, 2006 apud TEIXEIRA, 2017).  

Além disso, complementa-se que os serviços se dirigiam “[...] às famílias em situação-

limite, em especial às ‘mais derrotadas’, ‘incapazes’, ‘fracassadas’ e não em situações 

cotidianas da vida familiar, com ações preventivas e ofertas de serviços que dessem 

sustentabilidade e apoio às famílias” (MIOTO, 2004a, 2006a, apud TEIXEIRA, 2017, p. 77, 

grifos da autora). 

No contexto atual da política de Assistência Social tem se que as referências centrais 

para o desenvolvimento do TSF, bem como seus fundamentos ético-políticos, estão dados 

pela Constituição Federal de 1988, pela LOAS, pela PNAS e pela Norma Operacional 

Básica17 (NOB/SUAS) (BRASIL, 2006).   

Complementa-se, que o TSF na política de Assistência Social, “[...] se transforma em 

serviços, dada a sua importância estratégica na materialização do princípio da matricialidade 

sociofamiliar” (TEIXEIRA, 2017, p. 23). Desse modo, a depender do serviço que ele esteja 

referenciado, ou seja, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) no âmbito 

da Proteção Social Básica, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI) no âmbito da Proteção Social Especial de Média Complexidade, ou 

ainda, os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, ele poderá ter objetivos 

mais ou menos específicos no que tange aos princípios e objetivos da PNAS. 

Além disso, estão previstos os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), dirigidos a todos os membros das famílias (crianças, adolescentes, adultos e idosos), 

e o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas 

que estão articulados ao PAIF e complementam o TSF. 

No âmbito do PAIF, o TSF é definido como sendo o  

                                                           
17 Instituída pela Resolução CNAS n. 269, de 13 de dezembro de 2006. 
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Conjunto de procedimentos efetuados a partir de pressupostos éticos, conhecimento 

teórico-metodológico e técnico-operativo, com a finalidade de contribuir para a 

convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de intervenção na vida 

social de um conjunto de pessoas, unidas por laços consanguíneos, afetivos e/ou de 

solidariedade – que se constitui em um espaço privilegiado e insubstituível de 

proteção e socialização primárias, com o objetivo de proteger seus direitos, apoiá-las 

no desempenho da sua função de proteção e socialização de seus membros, bem 

como assegurar o convívio familiar e comunitário, a partir do reconhecimento do 

papel do Estado na proteção às famílias e aos seus membros mais vulneráveis. Tal 

objetivo materializa-se a partir do desenvolvimento de ações de caráter “preventivo, 

protetivo e proativo”, reconhecendo as famílias e seus membros como sujeitos de 

direitos e tendo por foco as potencialidades e vulnerabilidades presentes no seu 

território de vivência (BRASIL, 2012, p. 12). 

 

No âmbito do PAEFI, 

O desenvolvimento do trabalho social pelos Serviços do CREAS pressupõe escuta 

qualificada e compreensão da situação vivenciada por cada família/indivíduo, 

considerando seu contexto de vida familiar, social, histórico, econômico e cultural. 

A construção de projetos de vida e de novas possibilidades de relacionamento, com 

superação das situações adversas vivenciadas; a perspectiva do trabalho em rede 

para a atenção integral e o acesso a direitos; o desenvolvimento de potencialidades; e 

a ressignificação de vivências devem nortear a elaboração do Plano de 

Acompanhamento Individual e/ou Familiar. A elaboração do Plano de 

Acompanhamento junto com as famílias e indivíduos é essencial para guiar o 

trabalho social no CREAS, bem como para delinear, junto aos usuários, a construção 

de novas perspectivas de vida (BRASIL, 2011b, p. 58). 

Já no âmbito dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, está 

previsto como Trabalho Social essencial aos serviços, conforme descrição geral para os 

serviços de acolhimento institucional destinados à crianças e adolescentes, mulheres em 

situação de violência, adultos e famílias, idosos e pessoas com deficiência:  

Acolhida/Recepção; escuta; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; 

estudo Social; apoio à família na sua função protetiva; cuidados pessoais; orientação 

e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade; 

construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação 

sociofamiliar; protocolos; acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos 

realizados; referência e contrarreferência; elaboração de relatórios e/ou prontuários; 

trabalho interdisciplinar; diagnóstico socioeconômico; Informação, comunicação e 

defesa de direitos; orientação para acesso a documentação pessoal; atividades de 

convívio e de organização da vida cotidiana; inserção em projetos/programas de 

capacitação e preparação para o trabalho; estímulo ao convívio familiar, grupal e 

social; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; mobilização para 

o exercício da cidadania; articulação da rede de serviços socioassistenciais; 

articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de 

direitos; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia 

de Direitos; monitoramento e avaliação do serviço; organização de banco de dados e 

informações sobre o serviço, sobre organizações governamentais e não 

governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos (BRASIL, 2014, p. 48). 

 

De modo geral, pode-se dizer que o TSF passa então a ser entendido como um 

processo de trabalho que se desenvolve a partir das demandas postas por usuários aos serviços 

socioassistenciais e que tem como referência a família (BRASIL, 2016). Tal referência à 

família, segundo o documento (BRASIL, 2005, p.16), ancora-se no reconhecimento de que:  
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a) a família, independente de sua configuração, continua sendo espaço 

privilegiado de convivência humana e, ao lado do trabalho, constitui um dos eixos 

organizadores da vida social; 

b) a família enquanto espaço de proteção e cuidado permite que muitas 

necessidades de saúde e bem-estar não se transformem em demandas para serviços 

sociais; 

c) as condições de vida de cada indivíduo dependem muito mais das condições 

da sua família que de sua situação específica; a avaliação das condições dos 

indivíduos está muito mais associada às condições de vida de sua família que de sua 

posição individual na sociedade (CIOFFI, 1998). 

d) o foco da família representa a possibilidade de superar a fragmentação no 

contexto da atenção setorizada dos serviços, por necessidades, por segmentos ou por 

fenômenos (CARVALHO, 1995; SPOSATI, 2004, BRASIL, 2005). 

 

 O TSF está inserido no processo de trabalho da Assistência Social e enquanto 

processo, não é dado a priori, “[...] ele se desenvolve de forma coletiva, por meio de um 

conjunto de ações profissionais que envolve diferentes profissionais, serviços, instâncias 

políticas e administrativas (BRASIL, 2016, p. 16). 

Os fundamentos teórico-metodológicos que condicionam a ação profissional no TSF 

envolvem “concepções acerca de categorias centrais para o seu desenvolvimento, tais como 

de proteção social, direitos de cidadania, autonomia, necessidades humanas e também de 

família” (BRASIL, 2016, p. 16, grifos do documento).  

 Em conformidade com as concepções citadas acima, o percurso do TSF se projeta e se 

consolida na medida que, a partir do conhecimento da situação posta pela família, o 

profissional mobiliza diferentes recursos tendo em vista o atendimento das necessidades das 

famílias. “O TSF se processa na intercessão entre política social, serviços sociais, trabalho 

em serviços, família e sociedade” (BRASIL, 2016, p. 16, grifos do documento). Mais 

especificamente, “as ações no TSF incidem no conjunto das relações que se entrecruzam na 

família, ou seja, abarca as relações que se estabelecem entre a família com outras esferas da 

sociedade – tais como Estado e Mercado – entre os membros da família e da família com sua 

rede social primária” (BRASIL, 2016, p. 17). 

Desse modo, ressalta-se que o trabalho desenvolvido nos serviços se reveste de 

características muito especiais (MIOTO, 2015b apud BRASIL, 2016a), a saber, 

Dentre as características do trabalho em serviço destaca-se o fato de que existe uma 

simultaneidade entre a produção e o consumo do serviço e de que ele não é 

gerador de um produto que possa ser armazenado. Tal característica faz com que o 

trabalho em serviços também se caracterize pela intangibilidade, embora possa 

conter elementos tangíveis no processo de trabalho. Isso remete a outra característica 

do trabalho em serviços que é a sua natureza relacional, pois implica o 

estabelecimento de uma relação entre o prestador e o usuário dos serviços. As 

características do trabalho em serviço impedem que ele seja totalmente controlado 

ou capturado e, portanto, a sua qualidade e direção dependem também da relação 

que se estabelece entre o prestador e o usuário do serviço. No trabalho em serviços 

ainda subsiste uma autonomia relativa, apesar das condições de trabalho hoje 

impostas aos trabalhadores em serviços no atual estágio de desenvolvimento do 
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capitalismo. A exploração dessa “autonomia relativa” se torna fundamental na 

condição do TSF no contexto das disputas de projetos societários e interesses 

divergentes presentes no campo da política social, que são mediados pelos serviços 

sociais (SCHUTZ, MIOTO, 2012 apud BRASIL, 2016a, p. 17, grifos do 

documento). 
 

O TSF trata-se assim, de um trabalho realizado por inúmeras profissões, cuja 

expectativa, no âmbito da PNAS, é que se realize por meio de equipes de referências 

interdisciplinares e “[...] seja balizado pela interação entre os diferentes níveis de proteção 

e pela intersetorialidade” (BRASIL, 2016, p. 17, grifo do documento). 

Conforme assinala Teixeira (2017), não é qualquer tipo de ação junto a família que 

caracteriza o TSF. O TSF “[...] é um trabalho especializado, técnico, portanto, fundamentado 

teórico-metodologicamente, ético e técnico-operacional, desenvolvido por equipes 

interdisciplinares no contexto da materialização da política social, junto à família e seus 

membros ou em prol dessa” (TEIXEIRA, 2017, p. 34). 

 O TSF propõe ainda uma abordagem tridimensional no campo das ações profissionais: 

o campo da avaliação; o campo do planejamento; e o campo do atendimento direto. No campo 

da avaliação, estão previstas “articulações e proposição de políticas e serviços sociais com 

vistas a produzir mudanças significativas no âmbito dos territórios onde as famílias vivem, no 

acesso à cidade e a seus bens culturais” (BRASIL, 2016, p. 26). No campo do planejamento e 

ação, é “onde se busca interferir na organização e na qualidade dos serviços disponíveis, para 

que possam atender as necessidades das famílias e não funcionem como mais uma fonte de 

estresse para elas” (BRASIL, 2016, p. 26). No campo do atendimento direto busca-se 

“construir com as famílias novas formas de relações familiares, que as levam a viver e 

conviver melhor. A partir da definição dos campos onde as ações profissionais devam incidir, 

projetam-se as ações necessárias para atender aos objetivos propostos” (BRASIL, 2016, p. 

26). 

 As ações de atendimento direto às famílias compreendem a interação entre o técnico e 

a família, e desse modo, implicam na socialização de informações referentes a serviços, 

políticas públicas e direitos, bem como de informações acerca da estrutura dos serviços e das 

políticas públicas, gerando o desenvolvimento de um processo reflexivo e problematizador.  

Nesse processo, consideram-se “as necessidades imediatas, mas prospectam, a 

médio e a longo prazos, a construção de novos padrões de sociabilidade entre os 

sujeitos, ou seja, guia-se pela premissa da democratização dos espaços coletivos e 

pela criação de condições para a disputa com outros projetos societários” (MIOTO 

& LIMA, 2009 apud BRASIL, 2016a, p. 27).  

Sendo assim, o atendimento direto pode ser realizado por inúmeras ações, que vão 

desde a problematização conjunta (entre técnico e família) do cotidiano familiar até as ações 
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dirigidas à participação e ao exercício da cidadania, além de compreender ainda, ações 

socioemergenciais, que respondem às situações de risco iminentes vividas pelas famílias 

(BRASIL, 2016). 

De maneira geral, as ações implicadas no atendimento direto às famílias podem ser 

apreendidas a partir de duas grandes linhas. Em uma delas, as ações se voltam para 

proporcionar sustentabilidade às famílias para que elas possam se constituir em 

espaços de cuidado, proteção e referência social. Na outra, o desenvolvimento de 

ações é direcionado às famílias que estão vivendo condições particulares de 

vulnerabilidade propensas a desencadear situações que comprometam a qualidade de 

suas relações ou de vida de seus membros ou ações direcionadas às famílias que já 

apresentam expressões de sofrimento. Entre as famílias que expressam situações de 

intenso sofrimento, estão aquelas com violações de direitos, particularmente 

violências. Estas situações são extremamente complexas e demandam escolhas 

precisas de abordagens a serem adotadas, para se compatibilizarem com uma 

perspectiva de atenção integral e responsabilidade social (BRASIL, 2016, p. 26). 

 

Nesta perspectiva, é importante destacar, conforme aponta Teixeira (2017, p. 18), que 

o trabalho entre o técnico e as famílias tem “necessariamente uma dimensão socioeducativa, 

cuja direção depende das diretrizes e princípios da política, das instituições que executam seus 

serviços e/ou da fundamentação teórico-metodológica e ético-política que guiam os 

profissionais, que podem ou não ser similares”. 

 Quanto aos instrumentos técnico-operativos, que são os meios através dos quais as 

ações as ações se realizam, dentre os mais conhecidos estão: as entrevistas, visitas 

domiciliares, assembleias, reuniões, oficinas e encaminhamentos (BRASIL, 2016). 

 Ampliando o espectro de análise, é importante destacar, conforme modalidades 

identificadas por Goldani (2005)18, a natureza e o conteúdo das políticas para família e o lugar 

das famílias como objeto ou objetivo dessas políticas, que caracterizam o impacto da provisão 

de proteção social pública na relação entre família e trabalho. Desse modo, Goldani (2005, p. 

325) atenta-se à importância de se esclarecer “los riesgos del uso político-ideológico de la 

familia”. 

 No campo das políticas “de familia” (GOLDANI, 2005, p. 326), a autora considera o 

conjunto de medidas ou instrumentos que tentam intervir no modelo de família existente, para 

moldar estruturas familiares ou impor um certo modelo ideal de famílias. Pode-se considerar 

como exemplo, as políticas de controle da natalidade, de caráter autoritário e centradas na 

defesa da família nuclear, e as políticas de incentivo à natalidade, que mais recentes, tendem a 

não impor um modelo de família como meta. 

                                                           
18 O estudo de Goldani, escrito para o CEPAL no ano de 2005, analisa o contexto latino-americano com o 

objetivo de “contribuir para la elaboración de una agenda de políticas públicas para las familias” (GOLDANI, 

2005, p. 319). 
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 Outra modalidade de política proposta pela autora é de “políticas referidas a la 

familia” (GOLDANI, 2005, p. 327), que tratam de um conjunto de medidas ou instrumentos 

de políticas públicas cujo objetivo é fortalecer as funções sociais que cumprem as famílias. 

Entre estas funções se destacam: “la reproducción y socialización de sus miembros, la 

filiación y la herencia, garantizar las condiciones materiales de vida, la construcción de la 

subjetividad de sus integrantes (sistemas de valores, actitudes, ideologías y personalidades)” 

(FEIJÓO, 2004 apud GOLDANI, 2005, p. 327). Desse modo, caberia um conjunto amplo de 

políticas públicas que vão desde políticas universais de educação, saúde, seguridade e 

emprego, até políticas de combate à violência doméstica e à pobreza. 

En un escenario ideal, las políticas “referidas a familia” - que serían la mayoría de 

las políticas públicas existentes - deberían ser suficientes para garantizar la 

protección y el bienestar de los individuos y de las familias en que se encuentran. No 

obstante, las rápidas transformaciones producidas en el mundo del trabajo y en las 

familias han creado una compleja demanda por servicios que las políticas públicas 

no han sido capaces de satisfacer. Al intentar acompañar estos cambios y atender las 

demandas por redistribución de recursos y por reconocimiento de nuevos actores, las 

políticas públicas se expandieron y se fragmentaron. Otro problema que presentan 

estas políticas públicas “referidas a familia” estaría en la noción de familia que 

manejan los diversos programas sociales. Ésta continúa siendo de un tipo fijo, y 

muchas veces idealizado, de familia nuclear, aunque otras veces, al tratarse de 

programas para individuos en las familias (el joven, el anciano, la mujer), se 

reconocen las diferencias e inequidades al interior de la familia, lo que 

implícitamente remitiría a otra noción de família (GOLDANI, 2005, p. 327, grifo da 

autora).  
 

Nesses termos, para a autora, entre optar por uma política “de familia”, que em geral é 

extrema e trata de redefinir estruturas familiares, ou por uma política “referida a família”, que 

de forma ampla busca fortalecer as funções sociais da família, deveria se optar por novas 

políticas públicas orientadas “para familia” (GOLDANI, 2005). 

Por fim, ressalta-se então que a modalidade de políticas “para familia” proposta por 

Goldani, parte de uma concepção ampla de família e representaria uma nova articulação entre 

trabalho na esfera produtiva, trabalho doméstico e a provisão de bem-estar pelo Estado, 

assegurando melhores condições para todas as famílias e fortalecendo as perspectivas de 

cidadania individual e social. Nesse sentido, a autora propõe e descreve três áreas que 

poderiam ser prioritárias em uma agenda de políticas públicas: 1. conjugalidade, sexualidade 

e arranjos domésticos; 2. conciliação entre família e trabalho; e 3. relações sexuais de gênero 

(GOLDANI, 2005, p. 328) 

De modo geral, tais políticas apontariam para uma maior responsabilidade do Estado e 

da sociedade no âmbito da proteção social aos membros de uma família, ao considerar a 

conciliação entre família e trabalho um problema de todos e não apenas das mulheres e ao 

valorizar as famílias como um bem público, que deve ter assegurado os custos do trabalho do 
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cuidado por um fundo público, permitindo ao genitores/responsáveis conciliar vida familiar e 

trabalho. 

Conforme aponta Teixeira (2017, p. 36), a maioria das políticas na América Latina é 

do tipo de políticas referidas à família, “que ampliam as responsabilidades das famílias, 

mesmo que estas sejam vulneráveis e em situação de risco, sob alegação de que as famílias 

têm capacidades e potencialidades e não apenas vulnerabilidades”. 

Mioto (2018, p. 32), ao analisar a tendência contemporânea da intervenção nas 

famílias também aponta “a persistência do que Goldani (2005) denominou de políticas 

referidas à família”. Mais especificamente, são considerações de Mioto, fundamentadas em 

Goldani (2005), que, 

[...] tais políticas agrupam um conjunto de medidas e instrumentos que têm o 

objetivo de fortalecer suas funções sociais, seja a partir de sua estrutura, de suas 

características ou de demandas de seus membros. Elas recobrem tanto as políticas de 

caráter universal como as focalizadas no combate à pobreza, à violência doméstica, 

entre outras. Dessa maneira, é reforçada a modulação familista referida 

anteriormente e que vem na contramão de uma modulação favorável às famílias 

reinventadas. Para as famílias reinventadas Goldani (2005) postula políticas para as 

famílias. Tais políticas partem do reconhecimento das “famílias reinventadas”, em 

que “el matrimonio legal ya no es la fuente primaria de compromisos y cuidados 

entre los membros” (Goldani, 2005, p. 10) e, portanto, projeta-se a necessidade de 

novas articulações entre o trabalho para o mercado, o trabalho para a família e a 

provisão de bem-estar por parte do Estado. Nesse sentido, a desfamilização de 

muitos dos encargos delegados às famílias é vista como fundamental para a 

preservação da convivência e do bem-estar das famílias (GOLDANI, 2005 apud 

MIOTO, 2018, p. 32, grifos da autora).  

 

Nessa perspectiva, é necessário destacar que o trabalho de cuidado, no campo da 

política de assistência social e do TSF, deve ser assumido pela família, e, para tanto, está 

previsto o apoio do Estado. Conforme consta na PNAS (BRASIL, 2004, p. 41), faz-se 

primordial a centralidade da família no âmbito das ações da política de assistência social “[...] 

como espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, provedora de 

cuidados aos seus membros, mas que precisa também ser cuidada e protegida”. 

Desse modo, a menção ao cuidado familiar aparece nos diferentes serviços propostos 

pela assistência social. 

Nas Orientações Técnicas do PAIF (BRASIL, 2012a, p. 28), é apontado, entre outras 

finalidades do TSF na perspectiva da proteção integral: “apoiar e fortalecer as famílias como 

protagonistas, garantindo que estas tenham apoio para cumprir as responsabilidades legais de 

cuidado e proteção aos seus membros, caso seja do seu interesse o desempenho dessas 

responsabilidades”. 
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Outro foco de atuação do PAIF, se dá na prevenção da ruptura dos vínculos familiares 

e comunitários. Tal perspectiva aponta para a formação de uma rede apoio às famílias que 

também pressupõe relações de cuidado.  

Estas “redes sociais de apoio” são compreendidas como as relações de amizade, 

vizinhança, apadrinhamento, entre outros tipos de vínculos de caráter simbólico e 

afetivo, que pressupõem relações de cuidado estabelecidas por acordos espontâneos. 

Não raramente, elas se mostram mais fortes e importantes para a sobrevivência, 

proteção e socialização cotidiana do grupo familiar do que algumas relações de 

parentesco (BRASIL, 2012a, p. 49). 

 

 É enfatizado, dessa maneira, que “a família que possui membros que demandam 

cuidado deve ser apoiada de forma a não ter enfraquecidos os laços familiares e sociais, a 

partir da identificação e fortalecimento de potencialidades, evitando sua ruptura” (BRASIL, 

2012a, p. 56). 

Aqui, há que se fazer um adendo relacionado à teoria dos vínculos, que também 

conhecida como teoria do apego, “é a base de apoio do trabalho com famílias em situação de 

risco social da Safe Families, Safe Children e tem influenciado as estratégias no âmbito 

mundial no campo da assistência social” (TEIXEIRA, 2017, p.92, grifos da autora). 

Segundo apontamento de Teixeira (2017), a teoria de vínculos envolve uma apreensão 

não estrutural das expressões da questão social e, desse modo, individualiza problemas sociais 

vivenciados pelas famílias, cujos enfrentamentos passam a ser focalizados no compromisso da 

família com o amor, com o cuidado integral de seus membros, de modo que haja mudança de 

comportamentos e atitudes, com apelos de responsabilização. 

“Esse método trabalha a partir do pressuposto de que vínculos desorganizados são a 

causa profunda da vulnerabilidade para muitos grupos de crianças em situações de alto risco” 

(Safe Families, Safe Children, s/d, p.24 apud TEIXEIRA, 2017, p. 92). 

 Teixeira considera que há traços dessa teoria na assistência social brasileira e pondera 

que é necessário o trabalho socioeducativo com famílias consideradas violadoras difunda 

modos de educar, socializar e cuidar fundamentados no respeito e no amor, mas esse deve se 

apoiar em condições objetivas e subjetivas de vida. “Essas famílias reproduzem e vivenciam 

ciclos de pobreza, de violências, de negligências naturalizados e internalizados que a fazem 

reproduzir nas novas relações interpessoais e familiares” (TEIXEIRA, 2017, p. 93). 

 Retoma-se então à discussão do cuidado familiar no TSF. O PAIF também trabalha 

com a possibilidade de que as famílias podem optar pelo acolhimento institucional da pessoa 

que necessita de cuidado, bem como com a possibilidade de rompimento de vínculos 

familiares e sociais, na qual pode ocorrer o acolhimento compulsório, determinado 

judicialmente, de membros de uma família. Desse modo, o documento salienta que “é 
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necessário romper com a imagem da família somente como espaço de proteção e cuidado 

mútuos, contemplando-a também como lugar onde podem existir conflitos e violências, que 

podem ser reflexo das desigualdades sociais vigentes na sociedade” (BRASIL, 2012a, p. 81). 

Assim, no âmbito da Proteção Social Especial de Média Complexidade e com foco no 

cuidado familiar “as ações desenvolvidas na PSE devem ter centralidade na família e como 

pressuposto o fortalecimento e o resgate de vínculos familiares e comunitários, ou a 

construção de novas referências, quando for o caso” (BRASIL, 2011b, p. 18). Em relação à 

Proteção Social de Alta Complexidade, referente aos Serviços de Acolhimento e 

Fortalecimento de Vínculos identifica-se a proposta para os idosos de uma vivência na qual se 

produza o autoconhecimento e o autocuidado (BRASIL, 2014, p. 23 apud PASSOS, 2018, 

p.109, grifo da autora) e para as crianças e adolescentes, destaca que o Serviço de 

Acolhimento Institucional tem o objetivo de acolher provisoriamente os casos que estejam 

“em situações de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção” (BRASIL, 

2014, p. 44 apud PASSOS, 2018, p. 109, grifos da autora). 

As ações no âmbito do TSF na assistência social se dão, nessas circunstâncias, sob o 

viés de apoio às funções de cuidado das famílias, cuidadoras centrais, articulando serviços 

sociais e/ou uma rede social mais ampla e espontânea de apoio, nos casos em que há 

necessidade.  

Sendo assim, não se consolida a perspectiva de política de desfamilização na 

assistência social brasileira, pois, para tanto, esta política necessitaria estar inserida em um 

sistema de proteção social mais amplo/universal, e há de se atentar às possibilidades 

eminentes de responsabilização e culpabilização das famílias tanto pelo direcionamento da 

política, quanto pelo posicionamento do profissional que executa o TSF. 

Segundo as Orientações Técnicas do PAIF, 

[...] é preciso considerar, ao se trabalhar com as famílias, as desigualdades sociais 

vigentes na sociedade, de forma a não naturalizá-las, bem como não culpabilizar ou 

responsabilizar as famílias, individualizando as situações de vulnerabilidade 

vivenciadas. Reconhecer isso é superar a ideia de família “falida” ou 

“desestruturada”, eliminando a visão estigmatizante das famílias em situação de 

vulnerabilidade (BRASIL, 2012a, p. 28). 
 

Nesta perspectiva e considerando a necessidade de escolhas precisas de abordagens a 

serem adotas, voltadas à proteção integral e à responsabilidade social (BRASIL, 2016), 

destaca-se a autonomia relativa do profissional na operacionalização do TSF. Conforme 

apontado acima, “a exploração dessa ‘autonomia relativa’ se torna fundamental na condição 

do TSF no contexto das disputas de projetos societários e interesses divergentes presentes no 
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campo da política social, que são mediados pelos serviços sociais (SCHUTZ, MIOTO, 2012 

apud BRASIL, 2016a, p. 17, grifos do documento). 

O TSF, ao ser operacionalizado por equipes de referência de caráter interdisciplinar, 

[...] requer a incorporação de aportes teóricos-metodológicos que sustentem uma 

nova forma de pensar as famílias e atuar com elas, para que se distancie cada vez 

mais das “formas tradicionais” de intervenção no TSF. Como “formas tradicionais”, 

entende-se aquelas que tendem, por um lado, a focarem-se na responsabilidade 

individual das famílias no equacionamento de suas necessidades e de suas 

dificuldades no exercício da proteção social. Por outro lado, que se modelam em 

ações técnicas que buscam solucionar problemas determinados de forma pontual, 

fragmentada e setorizada. Ou ainda por preceitos religiosos e marcadas por 

comportamentos discriminatórios em relação às famílias e seus modos de vida 

(BRASIL, 2016, p. 18, grifos do documento). 

 

 Ressalta-se, dessa maneira, que ainda que haja um direcionamento pré-estabelecido de 

rompimento com as formas tradicionais do TSF e que sugere a materialização de outros 

princípios da política no campo da defesa de direitos e da cidadania, a autonomia relativa dos 

profissionais abre-se um leque de possibilidades, que vai desde a possibilidade de adoção de 

perspectivas mais conservadoras quanto de manutenção ou renovação crítica das perspectivas 

propostas. 

 A esse respeito, cabem as considerações de Iamamoto (2014, p. 21) que faz a 

diferenciação acerca da redução de um trabalho a mero emprego, ou seja, da reprodução do 

trabalho como atividade burocrática e rotineira destinada ao cumprimento de atividades pré-

estabelecidas, do exercício de uma profissão, cujas ações contemplam proposições, 

negociações com a instituição e defesa do campo de trabalho, qualificações e funções 

profissionais. Dessa maneira, as alternativas a serem propostas estão dadas na realidade, mas 

não são automaticamente transformadas em alternativas profissionais, “cabe aos profissionais 

apropriarem-se dessas possibilidades e, como sujeitos, desenvolvê-las transformando as em 

projetos e frentes de trabalho” (IAMAMOTO, 2014, p. 21, grifo da autora). 

Cabe ainda, observações acerca do trabalho e das condições de trabalho no Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS).  

Por ser uma área de prestação de serviços cuja mediação principal é o próprio 

profissional (Sposati, 2006), o trabalho da assistência social está estrategicamente 

apoiado no conhecimento e na formação teórica, técnica e política do seu quadro de 

pessoal, e nas condições institucionais de que dispõe para efetivar sua intervenção 

(RAICHELIS, 2010, p. 761). 

 

Segundo Raichelis, ao mesmo tempo em que ocorre a rápida implantação e expansão 

do SUAS no território nacional e a ampliação do mercado de trabalho para os assistentes 

sociais e outros profissionais, contraditoriamente, aprofunda-se a precarização das condições 

em que este trabalho se realiza, haja vista a subordinação “a processos de alienação, restrição 
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de autonomia técnica e intensificação do trabalho a que estão sujeitos os trabalhadores 

assalariados em seu conjunto” (RAICHELIS, 2010, p. 751). 

A autora faz apontamentos acerca da terceirização no âmbito dos contratos de trabalho 

e da prestação de serviços públicos em voga, e não só na política de assistência social, e 

aponta a subcontratação de trabalhadores na prestação de serviços aos governos e 

organizações não governamentais, “acenando para o exercício profissional privado 

(autônomo), temporário, por projeto, por tarefa, em função das novas formas de gestão das 

políticas sociais” (RAICHELIS, 2010, p. 759).  

As consequências desses processos para o trabalho social nas políticas públicas são 

profundas, pois a terceirização desconfigura o significado e a amplitude do trabalho 

técnico realizado pelos assistentes sociais e demais trabalhadores sociais, desloca as 

relações entre a população, suas formas de representação e a gestão governamental, 

pela intermediação de empresas e organizações contratadas. Além disso, as ações 

desenvolvidas passam a ser subordinadas a prazos contratuais e aos recursos 

financeiros destinados para esse fim, implicando descontinuidades, rompimento de 

vínculos com usuários, descrédito da população para com as ações públicas 

(RAICHELIS, 2010, p. 759). 

 

 Mais especificamente, acerca da terceirização dos Serviços Sociais públicos, descreve 

que se opera a cisão entre serviço e direito, “pois o que preside o trabalho não é a lógica 

pública, obscurecendo-se a responsabilidade do Estado perante seus cidadãos, comprimindo 

ainda mais as possibilidades de inscrever as ações públicas no campo do direito” 

(RAICHELIS, 2010, p.759).  

Analisando então a constituição dos quadros profissionais do SUAS, Raichelis (2010, 

p.761) constata um universo heterogêneo de trabalhadores, que se compõe de “servidores e 

trabalhadores da esfera estatal nos três níveis de governo, e pela extensa “rede” privada de 

entidades de assistência social, com uma diversidade de áreas de formação, acúmulo teórico-

prático, vínculos e condições de trabalho”. Além das discrepâncias de tais quadros, 

considerando a realidade heterogênea dos estados e municípios, “em geral com grandes 

defasagens teóricas e técnicas, atuando simultaneamente em diferentes políticas e programas, 

e até mesmo em vários municípios limítrofes”. 

Raichelis enfatiza, contudo, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 

SUAS (NOB-RH/Suas), que, 

[...] representou um ganho político significativo na pactuação federativa entre 

gestores da política de assistência social e na luta dos seus trabalhadores por 

condições materiais, técnicas e éticas de trabalho nos órgãos gestores, nos Cras e 

Creas e nas entidades de assistência social vinculadas ao Suas, consideradas as 

resistências e dificuldades políticas que tiveram que ser aparadas para viabilizar sua 

aprovação (RAICHELIS, 2010, p. 761). 
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Importa ainda destacar, que a análise das condições de trabalho no SUAS não pode ser 

desvinculada da dinâmica macrossocietária, uma vez que essas condições refletem o modo de 

organização do trabalho na sociedade capitalista. Nesta perspectiva, Raichelis (2010) cita a 

“satanização do Estado” e a supervalorização do mercado, decorrentes da Reforma do Estado 

brasileiro implantada pelo FHC, e a distorção da imagem do servidor público, dos serviços 

públicos, difundidas pelo neoliberalismo. 

Destaca-se ainda, as seguintes observações de Raichelis (2010) para o trabalho 

profissional, de que é fundamental no âmbito do SUAS superar a cultura histórica do 

pragmatismo e das ações improvisadas, exercitando a capacidade de leitura crítica da 

realidade, sem reforçar naturalizações e criminalizações, violação de direitos, mas procurando 

compreender criticamente os processos sociais de sua produção e reprodução na sociedade 

brasileira. É preciso fazer a crítica e resistir ao mero produtivismo quantitativo, medido pelo 

número de reuniões, número de visitas domiciliares, de atendimentos, sem ter clareza do 

sentido e da direção social ético-política do trabalho coletivo. Por isso a luta pela garantia da 

qualificação e da capacitação continuadas, por espaços coletivos de estudo e de reflexão sobre 

o trabalho, de debate sobre as concepções que orientam as práticas, é parte da luta pela 

melhoria das condições de trabalho e da qualidade dos serviços prestados à população. 

 Acerca da organização dos trabalhadores do SUAS no enfrentamento à precarização 

das condições de trabalho e à precarização da política, destaca-se, segundo Thomassim 

(2018), que a necessidade de agregar e dar unidade às organizações e entidades de 

trabalhadores da política começa a ser formulada VII Conferência Nacional de Assistência 

Social, em 2009, mas é com o processo de definição das profissões que integram o SUAS, em 

2010, que de fato se estrutura o Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS e os fóruns 

estaduais e municipais. A constituição dos fóruns como espaços de construção da unidade do 

conjunto de trabalhadores do SUAS continua sendo um desafio na prática cotidiana, pois 

enfrentam ataques, como qualquer espaço de organização política dos trabalhadores (disputas 

de concepções, riscos de burocratização, fragilidades organizativas), embora represente de 

fato um avanço importante no direcionamento das agendas políticas, contribuindo na 

visibilidade do trabalhador e na presença ativa nos espaços de controle social. Apresentam 

também limites ao enfrentar os ataques e desmontes do SUAS, a desregulamentação dos 

direitos, pois trata-se de lutas que são do conjunto da classe trabalhadora. Portanto, a potência 

dos fóruns se irradia e se expande com sua articulação às lutas dos movimentos sociais, 

sindicais, frentes em defesa da seguridade social, ou seja, colada à realidade concreta 

vivenciada pela classe trabalhadora (THOMASSIM, 2010). 
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Há ainda que se considerar as ações de caráter socioeducativo e de natureza político-

organizativas, que também estão previstas no TSF.  

Acerca das ações socioeducativas, destaca-se, conforme descrição da PNAS (BRASIL, 

2004, p. 40, grifo nosso), que a segurança de convívio ou vivência familiar deve ser dar 

através de ações, cuidados e serviços que restabeleçam vínculos pessoais, familiares, de 

vizinhança, de segmento social, mediante a oferta de experiências socioeducativas, lúdicas, 

socioculturais, desenvolvidas em rede de núcleos socioeducativos e de convivência para os 

diversos ciclos de vida, suas características e necessidades. Desse modo, no âmbito da 

proteção social básica, está prevista a operacionalização de uma “rede de serviços 

socioeducativos direcionados para grupos geracionais, intergeracionais, grupos de interesse, 

entre outros” (BRASIL, 2004, p. 96). Assim como está previsto o desenvolvimento de ações 

“como campanhas socioeducativas e palestras, com vistas à criação de ambiências familiares 

mais solidárias, democráticas e participativas, bem como à prevenção ao risco (trabalho 

infantil, violências, abuso e exploração sexual, entre outros)” (BRASIL, 2012a, p. 49). No 

âmbito dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), as atividades 

socioeducativas “previnem situações de violação de direitos, na medida em que fortalecem os 

vínculos e estimulam a convivência familiar e comunitária. Essas ações devem ser integradas 

às ações do PAIF ou PAEFI, ou seja, ao serviço que acompanha a família” (BRASIL, 2017, p. 

24)19.  

Já no campo das ações de controle social da política, conforme acentua a PNAS 

(BRASIL, 2004), a participação popular foi efetivada na LOAS, ao lado de duas outras 

diretrizes, a descentralização político-administrativa para Estados, Distrito Federal e 

Municípios e o comando único em cada esfera de governo, e a primazia da responsabilidade 

do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. 

                                                           
19 Não há, desse modo, uma definição precisa do Trabalho Socioeducativo nas normativas da política de 

assistência social, mas há sugestões de abordagens metodológicas para o TSF, como a Pedagogia 

Problematizadora, de Paulo Freire, e a Pesquisa-Ação (BRASIL, 2012b, 97), e são alguns dos referencias 

teóricos utilizados: BAPTISTA, M.V. (Coord.). Abrigo: comunidade de acolhida e socioeducação. Coletânea 

Abrigar. São Paulo: Instituto Camargo Corrêa, 2006; BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. Projovem Adolescente. Caderno do Orientador Social: Ciclo II: Percurso Socioeducativo 

V: “Coletivo Articulador – Realizador”: Participação Cidadã. Brasília: MDS, 2009; CARVALHO, M. B. 

(org). Parâmetros socioeducativos: proteção social para crianças, adolescentes e jovens: Igualdade como 

direito, diferença como riqueza: Caderno 3: o trabalho socioeducativo com crianças e adolescentes – 6 a 

15 anos. CENPEC – São Paulo: SMADS; CENPEC; Fundação Itaú Social, 2007. Pode-se destacar ainda, um 

estudo voltado diretamente à temática: BARBOSA, Juliana Alves. O trabalho socioeducativo no sistema único 

de assistência social: reflexões sobre o pensar e o agir dos trabalhadores sociais. 2013. 176 f. Dissertação 

(Mestrado em Desenvolvimento Humano: Formação, Políticas e Práticas Sociais) — Universidade de Taubaté, 

Taubaté. 2013. 
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 A concepção de controle social remete à Constituição Federal de 1988, que consolida 

a participação popular no processo de “gestão político administrativa-financeira e técnico-

operativa, com caráter democrático e descentralizado. Dentro dessa lógica, o controle do 

Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios 

democráticos balizados nos preceitos constitucionais” (BRASIL, 2004, p. 51). Há que 

ressaltar aqui, a importância do processo de controle social e da participação popular nos 

encaminhamentos da política, que se contrapõe à imposição unilateral e governamental como 

comando único das ações. 

No âmbito do SUAS, são espaços privilegiados para a participação popular os 

conselhos e as conferências. 

Desse modo, no campo das ações de planejamento e gestão do TSF estão previstas 

ações de natureza político-organizativas, como a participação dos profissionais em instâncias 

representativas da sociedade civil; a assessoria a grupos organizados ou em processo de 

organização que tratam de questões afetas diretamente à garantia de direitos da população 

atendida no SUAS; e a assessoria a grupos, entidades e outros serviços públicos afetos aos 

usuários do SUAS (BRASIL, 2016, p. 30 - 31). 

Já no campo do trabalho socioeducativo, que perpassa todas as relações do técnico 

com a família no processo do TSF, ou seja, perpassa tanto o atendimento particularizado, 

quanto as ações coletivas em reuniões e oficinas, há destaques também relacionados à 

participação política e social dos usuários, especialmente no âmbito do desenvolvimento do 

protagonismo e da autonomia. 

Nesse sentido, é proposto que o TSF rompa com a perspectiva do desenvolvimento do 

protagonismo e da autonomia enquanto “fortalecimento do princípio da autodeterminação, ou 

seja, da capacidade [das famílias] de superar os problemas vivenciados, superdimensionado a 

perspectiva e as responsabilidades dos indivíduos na superação da pobreza” (TEIXEIRA, 

2013, p. 131 apud BRASIL, 2016a, p. 20). 

Espera-se, desse modo, que “o TSF não se descole da participação política, 

considerando que esta é constituinte do próprio SUAS” (RODRIGUES, 2014; BARATA, 

2014 apud BRASIL, 2016a, p. 21), além disso, propõe-se uma visão do exercício da 

autonomia com base no território onde as famílias vivem, pois “é nele que se definem as 

ações e políticas públicas para promover a inclusão social e resolver problemas concretos de 

uma população” (KOGA, 2003 apud BRASIL, 2016a, p. 21). 

A proposta do TSF no SUAS, é que novas relações tanto no âmbito privado como no 

público possam emergir. “Espera-se que por meio das ações se desenvolva o protagonismo do 
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usuário em todas as esferas de sua vida, contribuindo para que ele venha a ter uma 

participação social ativa e crítica, no âmbito dos serviços, nos territórios e nos movimentos de 

caráter sócio-político (BRASIL, 2016, p. 34). 

Cabe então, considerações acerca da dinamicidade do processo de TSF no SUAS, de 

suas múltiplas determinações, que serão desenvolvidas por meio da pesquisa bibliográfica no 

próximo capítulo. 

3. CAPÍTULO III: O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO SUAS EM SUA 

DINAMICIDADE, PROCESSUALIDADE E MOVIMENTO 

 

3.1. Metodologia da pesquisa bibliográfica 

 

Para o alcance dos objetivos desse estudo, foi proposta uma pesquisa qualitativa, de 

tipo bibliográfica, fundamentada no método materialista histórico-dialético. 

Conforme, descreve Minayo, a pesquisa qualitativa “[...] responde a questões muito 

particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou 

não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores, das atitudes” (2015, p. 21). 

A pesquisa qualitativa, considerando o objetivo geral e os objetivos específicos, foi 

considerada a mais adequada para a apropriação do objeto de estudo, de seus significados e 

proposições, bem como de sua historicidade e materialização na contemporaneidade, o que 

não seria possível apenas por meio de dados quantitativos. 

Quanto ao delineamento da pesquisa, ou seja, as práticas investigativas para realizá-la, 

propôs-se uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos. Segundo Gil (2008, p. 50), tal 

pesquisa “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos” e tem como principal vantagem o “fato de permitir ao investigador 

a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente”. 

Por meio da pesquisa bibliográfica e da percepção de outros pesquisadores acerca do 

objeto de estudo dessa pesquisa, buscou-se ampliar o espectro da análise tanto no que diz 

respeito à revisão da literatura quanto às formas de abordagem da temática, ou seja, a partir 

dos diferentes tipos de pesquisa realizada e de suas contribuições para a análise do objeto de 

estudo dessa pesquisa. 
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Em relação ao método escolhido, destaca-se, segundo Netto que, “[...] o método 

implica, pois, para Marx, uma determinada posição (perspectiva) do sujeito que pesquisa: 

aquela em se põe o pesquisador para, na sua relação com o objeto, extrair dele as suas 

múltiplas determinações” (2011, p. 53, grifos do autor). Mais especificamente, acerca do 

materialismo histórico-dialético, pontua-se, a partir das observações de Netto acerca do 

método em Marx, que,  

O objetivo do pesquisador, indo além da aparência fenomênica, imediata e empírica 

–por onde necessariamente se inicia o conhecimento, sendo essa aparência um nível 

da realidade e, portanto, algo importante e não descartável-, é apreender a essência 

(ou seja: a estrutura e a dinâmica) do objeto. Numa palavra: o método de pesquisa 

que propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, visa alcançar a 

essência do objeto. Alcançando a estrutura do objeto, isto é, capturando a sua 

estrutura e dinâmica, por meio de procedimentos analíticos e operando a sua síntese, 

o pesquisador a reproduz no plano do pensamento; mediante a pesquisa viabilizada 

pelo método, o pesquisador reproduz, no plano ideal, a essência do objeto que 

investigou (NETTO, 2011, p. 22, grifos do autor). 

 

Complementa-se, quanto à objetividade do método escolhido e do conhecimento 

teórico, que “a teoria tem uma instância de verificação de sua verdade, instância que é a 

prática social e histórica” (NETTO, 2011, p. 23, grifos do autor). 

Em síntese, o método materialista histórico-dialético, de acordo com Minayo (2015, p. 

24), “junta a proposta de analisar os contextos históricos, as determinações socioeconômicas 

dos fenômenos, as relações sociais de produção e de dominação com a compreensão das 

representações sociais”.  

Desse modo, o método escolhido possibilita a aproximação da essência de uma prática 

social e histórica, no caso dessa pesquisa, o TSF, de sua estrutura e dinâmica no contexto 

histórico mais recente da sociedade capitalista, marcado pela prevalência dos ideais 

neoliberais, com determinações socioeconômicas específicas e atualizadas para o campo das 

políticas sociais. 

A perspectiva materialista histórico-dialética foi utilizada ao longo de todo o texto que 

se apresenta, e não apenas no campo da pesquisa bibliográfica. Para tanto, convém destacar 

que os conteúdos dos capítulos I e II foram elaborados a partir de leituras propostas pelas 

disciplinas do mestrado, leituras recomendadas na etapa de qualificação e por outras leituras 

identificadas pela pesquisadora e por sua orientadora ao longo do processo de construção 

dessa dissertação, sendo a maior parte das obras utilizadas produzidas por assistentes sociais, 

que comprometidas/os com o Projeto Ético-político da categoria, também se orientam pela 

teoria social crítica. 

Segue-se então com a descrição mais específica da pesquisa realizada nos artigos 

científicos. A pesquisa, de tipo bibliográfica, foi desenvolvida especificamente em artigos 
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científicos publicados no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Tal base de dados foi escolhida por reunir e 

disponibilizar a produção científica nacional (e internacional), a partir de critérios de 

excelência acadêmica e de pesquisa, sendo uma fonte inestimável para estudos e pesquisas. 

Outra base de dados consultada foi a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 

que também possui uma vasta gama de material relacionado à pesquisa, mas, como se tratam 

de dissertações de mestrado e teses de doutorado, os materiais são mais extensos e demandam 

maior tempo na leitura e no aprofundamento analítico, incompatível com o processo do 

mestrado. Por isso, optou-se pelo não uso dessa fonte.  

Quanto ao percurso metodológico adotado pela pesquisa, inicialmente, foi realizado o 

levantamento do material de pesquisa a partir da definição da base de dados e da definição de 

descritores, que identificados ao longo das leituras realizadas, foram entendidos como 

fundamentais para se chegar a conteúdos relacionados ao objeto de estudo dessa pesquisa.  

Entende-se que são descritores que contemplam a pesquisa e a análise proposta e que 

foram definidos previamente para o levantamento do material da pesquisa, a partir das leituras 

realizadas, os que seguem: “trabalho social com famílias”- termo exato utilizado nas 

orientações técnicas da Política Nacional de Assistência Social (BRASIL, 2011b; BRASIL, 

2012a; BRASIL, 2012b)-, “trabalho social” e “trabalho com famílias”, sendo os dois últimos 

associados ao descritor “assistência social”, como forma de restringir as buscas, haja vista que 

no âmbito de outras políticas sociais também se desenvolve o trabalho com famílias. Contudo, 

a busca com o descritor “trabalho social com famílias” contemplou todos os artigos relevantes 

e diretamente relacionados à pesquisa encontrados com os descritores “trabalho social” e 

“trabalho com famílias”. Sendo assim, o descritor “trabalho social com famílias” foi definido 

com exclusividade para a busca dos artigos. 

O descritor “matricialidade sociofamiliar” associado ao descritor “assistência social” 

também foi cogitado nas buscas, uma vez que poderiam contribuir para a reflexão proposta. 

Contudo, o material encontrado nem sempre estava diretamente relacionado TSF, e, em outros 

casos, repetiam artigos já selecionados pelo filtro “trabalho social com famílias”. Além disso, 

as reflexões propostas nos capítulos I e II contemplam uma aproximação da temática 

abordada pela “matricialidade sociofamiliar”, trazendo elementos para a análise dos artigos 

selecionados e para a reflexão proposta. 

O espaço de tempo considerado para a busca contempla artigos publicados entre os 

anos de 2004 e 2018, e foi definido considerando que no ano de 2004 foi instituída a Política 

Nacional de Assistência Social vigente.  



109 
 

 

Desse modo, na busca pelo descritor: “trabalho social com famílias” (entre aspas), 

considerando os filtros “buscar assunto”, “data de publicação”: entre os anos 2004 e 2018 e 

“tipo de material”: artigo, ou conforme se descreve detalhadamente no quadro 1, foi possível 

encontrar dezesseis artigos, que foram avaliados acerca da pertinência ou não ao estudo 

proposto por esta pesquisa. 

Quadro 1: Descrição da busca avançada realizada no Portal da CAPES 

Buscar Assunto → opções: qualquer*, no 

título, como autor, no assunto → opções: 

contém, é exato, começa com 

“trabalho social com famílias” 

  

Tipo de Material Artigos 

Data Inicial 01/01/2004 

Data Final 31/12/2018 

Fonte: Elaboração própria. 

* Os itens marcados com negrito referem-se a opção escolhida no campo Buscar Assunto. 

 

Com o material selecionado realizou-se uma pré-leitura para aproximação do conteúdo 

geral abordado e para assegurar a pertinência e adequação de tal material ao assunto tratado 

pela pesquisa. Além disso, verificou-se que o material permite o alcance de informações 

importantes para as reflexões e análise do objeto de estudo, atendendo aos objetivos da 

pesquisa. 

Ao todo, dez artigos20 foram selecionados para a pesquisa, conforme consta no quadro 

2, e seis21, por não estarem diretamente relacionados à temática da pesquisa, foram 

desconsiderados.  

Quadro 2: Artigos selecionados para a pesquisa 

REVISTA TÍTULO AUTORA (S)/ AUTOR 

(ES) 

PALAVRAS-CHAVE 

Argumentum v. 

10, n. 1 (2018) 

Trabalho social com 

famílias nos serviços de 

acolhimento institucional 

Izabel Hérika Matias 

Cronemberger, Solange 

Maria Teixeira 

Família. Acolhimento 

institucional. Trabalho 

social com famílias. 

                                                           
20 Ver, no apêndice B, um quadro com o resumo dos artigos selecionados. 
21 Os artigos desconsiderados contemplam reflexões acerca da assessoria de serviços, gestão do CRAS e 

ordenação de rotinas; acerca do trabalho social com famílias nas políticas de educação e habitação; acerca da 

trajetória das legislações brasileiras e os direitos de cidadania; e acerca do trabalho com famílias na história da 

profissão do assistente social. Desse modo, não contemplam reflexões acerca do objeto de estudo dessa pesquisa, 

especificamente. A descrição mais específica desses artigos, encontra-se no Apêndice C. 

 
 

http://periodicos.ufes.br/argumentum/issue/view/840
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Assistente Social. 

Política de Assistência 

Social. 

Serviço Social 

em Revista – v. 

16, n. 2 (2014) 

Política de Assistência 

Social: as direções da 

matricialidade 

sociofamiliar e do trabalho 

social com famílias 

Izabel Hérika Matias 

Cronemberger, Solange 

Maria Teixeira 

 

Política de Assistência 

Social. Trabalho Social. 

Família. 

Serviço Social 

em Revista - 

v.17, n. 1 (2014) 

Política de assistência 

social e trabalho social 

com família: autonomia ou 

maternagem? 

Julietty Nunes Cardoso, 

Solange Maria Teixeira 

Família. Políticas 

Públicas. Trabalho 

Social com famílias. 

Serviço Social 

em Revista – v. 

16, n. 1 (2013) 

O Programa Bolsa Família 

a partir do território: O 

trabalho social com as 

famílias beneficiárias 

Tatiana de Oliveira 

Stechi 

Programa Bolsa Família. 

Território. Família. 

Centro de Referência da 

Assistência Social. 

Proteção Social Básica. 

Serviço Social 

em Revista - 

v.13, n. 1 (2010) 

Trabalho Social com 

Famílias na Política de 

Assistência Social: 

elementos para sua 

reconstrução em bases 

críticas 

Solange Maria Teixeira Família. Política de 

Assistência Social. 

Trabalho Social com 

famílias. 

Em Pauta – v.16, 

n.42 (2018) 

 

O trabalho social com 

famílias na proteção social 

básica da assistência social 

Solange Maria Teixeira; 

Poliana de Oliveira 

Carvalho 

Trabalho Social com 

Famílias. Participação. 

Autonomia. 

Protagonismo. 

Em Pauta – v.16, 

n.42 (2018) 

Acompanhamento familiar 

no SUAS: diálogo com o 

município do Rio de 

Janeiro 

Antônio Carlos de 

Oliveira; Ariane Rego de 

Paiva; Sindely Chahim 

de Avellar  

Assistência Social. Rio 

de Janeiro. 

Acompanhamento 

Familiar. Trabalho 

Social. 

Em Pauta – v.16, 

n.42 (2018) 

 

Famílias e Assistência 

Social: reflexões sobre o 

BPC e o Bolsa Família 

Mônica de Castro Maia 

Senna; Brenda Luana 

Silva Costa  

Política Social. 

Assistência Social. 

Família. Bolsa Família. 

Benefício de Prestação 

Continuada. 

Pesquisas e 

Práticas 

Psicossociais – 

v. 12, n. 1 

(2017) 

Discursos sobre família e a 

formação para o trabalho 

social no Centro de 

Referência de Assistência 

Social 

Rafaela Rocha da Costa; 

Maria de Fátima Pereira 

Alberto 

Políticas Sociais. CRAS. 

Discurso. Famílias. 

Em Pauta – v.13, 

n.36 (2015) 

Estado, sociedade civil e 

políticas sociais: o Serviço 

Social no CRAS em ação 

Chris Giselle Pegas 

Pereira da Silva, 

Antônio Carlos de 

Oliveira 

PAIF. CRAS. Estado. 

Sociedade Civil. 

Políticas Sociais. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As leituras subsequentes à definição do material de pesquisa, foram realizadas para a 

sumarização dos dados e das informações presentes no material selecionado, bem como para 

interpretação das ideias propostas e de sua inter-relação com os objetivos dessa pesquisa. Para 

http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2018-11-18T18%3A02%3A32IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=A%20fam%C3%ADlia%20na%20trajet%C3%B3ria%20do%20sistema%20de%20prote%C3%A7%C3%A3o%20social%20brasileiro:%20do%20enfoque%20difuso%20%C3%A0%20centralidade%20na%20pol%C3%ADtica%20de%20Assist%C3%AAncia%20Social&rft.jtitle=Emancipa%C3%A7%C3%A3o&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Teixeira,%20Solange%20Maria&rft.aucorp=&rft.date=2010&rft.volume=&rft.issue=2&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=535&rft.epage=549&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=1982-7814&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdialnet%3EART0000401769%3C/dialnet%3E%3Cgrp_id%3E1113471622641962715%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3Ehttp://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3629086%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por&rft_pqid=&rft_id=info:pmid/
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tanto, utilizou-se de um “roteiro de leitura” (LIMA, MIOTO, 2007), materializado na 

elaboração de fichas bibliográficas, com a disposição de campos para a identificação e 

caracterização da obra (tema central, objetivo da obra, referências conceituais presentes na 

obra, paradigma teórico e referencial teórico utilizado), e campo para identificação das 

contribuições da obra para o estudo (reflexões, questionamentos e encaminhamentos 

suscitados pela leitura da obra). 

Atentou-se também ao universo de pesquisa dos artigos, assegurando-se das condições 

em que os dados foram obtidos e da análise em profundidade das informações 

disponibilizadas evitando reproduzir ou ampliar erros. Segundo Gil (2008, p.51), uma 

desvantagem da pesquisa bibliográfica é que fontes secundárias podem apresentar dados 

coletados ou processados de forma equivocada. 

Por fim, procedeu-se à síntese integradora, “que apresenta a reflexão, realizada a partir 

do referencial teórico e dos dados obtidos no intuito de realizar uma aproximação crítica dos 

objetivos propostos” (LIMA, MIOTO, 2007, p. 42). Mais especificamente, a síntese 

integradora “compreende as atividades relacionadas à apreensão do problema, investigação 

rigorosa, visualização de soluções e síntese. É o momento de conexão com o material de 

estudo, [...] cuja finalidade consiste na reflexão e na proposição de soluções” (LIMA, 

MIOTO, 2007, p. 41). Nesta pesquisa, a síntese integradora encontra-se nas considerações 

finais. 

 

3.2. Caracterização do material bibliográfico selecionado para pesquisa 

3.2.1. Universo de pesquisa dos artigos 

 Todos os artigos selecionados para a pesquisa apresentam pesquisa bibliográfica e 

documental, sendo que três22 dentre eles apresentam também pesquisa de campo com 

profissionais da Assistência Social dos municípios de Piripiri/PI, Teresina/PI e João 

Pessoa/PB, e um deles uma experiência de extensão universitária da PUC-Rio em parceria 

com o órgão gestor da Assistência Social do município do Rio de Janeiro/RJ23. 

Acerca das temáticas abordadas pelos artigos, destaca-se:  

                                                           
22 Carvalho, Teixeira (2018); Cronemberger, Teixeira (2018); e Alberto, Costa (2017). 

23 Alchorne, Oliveira, Paiva (2018). 
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 o TSF no acompanhamento familiar implementado por meio de grupos, no CRAS, 

como instrumento de promoção da participação, da autonomia e do protagonismo;  

 reflexão sobre o PAIF e incentivo à participação da sociedade civil;  

 trajetória histórica do modo de abordar e trabalhar com famílias na assistência social;  

 problematização das diferentes direções da matricialidade sociofamiliar na política de 

assistência social e suas repercussões no trabalho social;  

 problematização, definição e análise do TSF no âmbito do PAIF;  

 discussão acerca do TSF planejado e executado por assistentes sociais nos serviços de 

acolhimento institucional para crianças e adolescentes;  

 discussão dos desafios envolvidos na conceituação do acompanhamento familiar e 

problematização de processos para sua efetivação nos CRAS e CREAS;  

 análise dos discursos dos profissionais de Psicologia e Serviço Social dos CRAS e a 

formação para o TSF;  

 reflexão sobre o TSF beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), a partir do 

território;  

 e contribuições para o debate em torno do TSF na política de assistência social, a partir 

da centralidade das famílias nas políticas e programas sociais brasileiros, mais 

especificamente, o PBF e o Benefício Assistencial (BPC) à pessoa idosa e à pessoa 

com deficiência. 

 Sendo assim, considera-se que os artigos selecionados trazem a abordagem de 

elementos identificados ao longo dos capítulos anteriores, relacionados à política de 

assistência social e ao TSF, como as perspectivas de matricialidade sociofamiliar, de 

intersetorialidade e territorialização; as seguranças de acolhida, de renda, de convívio, de 

desenvolvimento de autonomia e de acesso a bens materiais e em pecúnia, além do controle 

social e da participação popular. Os artigos contemplam ainda, discussões nos dois âmbitos da 

proteção social provida pela assistência social: a Proteção Social Básica e a Proteção Social 

de Média e Alta Complexidade. 

 Os artigos também apresentam reflexões sobre a divisão sexual do trabalho, sobre o 

cuidado no campo da reprodução social, sobre o trabalho no SUAS, sobre as articulações 

entre a assistência social e o Sistema de Justiça e sobre a conjuntura socioeconômica atual e 

seus rebatimentos na política de assistência social. 
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A quase totalidade dos artigos foi escrita por assistentes sociais sendo: sete artigos 

elaborados exclusivamente por assistentes sociais, um artigo por duas assistentes sociais e um 

psicólogo, outro por uma assistente social e um psicólogo, e um último artigo por duas 

psicólogas. Aqui não se pode deixar de considerar a presença majoritária de assistentes sociais 

no SUAS, conforme dados do Censo Suas 2018 (2019b), 19,5% dos profissionais do SUAS 

que atuam no âmbito municipal são assistentes sociais e 3,4 são psicólogos, dentre outras 

profissões. 

Dos dez artigos, oito são produções coletivas e duas autoras estão presentes em mais 

de um artigo, a Solange Maria Teixeira, que participa da elaboração de cinco dos dez artigos, 

e a Izabel Hérika Matias Cronemberger, que participa da elaboração de dois dos dez artigos. 

 

3.2.2. Fundamentos teórico-metodológicos dos artigos  

 Apenas três artigos explicitam o paradigma teórico utilizado em suas reflexões e 

análises: a perspectiva Dialético-crítica24, a Marxista-gramsciana25 e a Análise de Discurso 

Foucaultiana26. Nos demais, fica implícita a perspectiva materialista histórico-dialética. 

 Em relação ao referencial utilizado, destacam-se no campo da pesquisa documental 

presente nos artigos, documentos oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), da Presidência da República, da Secretaria Nacional de Assistência 

Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, dos Censos SUAS, do IBGE, da 

Secretaria Nacional de Renda de Cidadania e do INSS. 

 As referências bibliográficas relacionadas à Proteção Social, Política Social e Política 

de Assistência Social que aparecem em mais de um artigo e, portanto, destacam-se, são as dos 

autores: Gosta Esping- Andersen; Potyara Amazoneida Pereira Pereira; Sônia Miriam Draibe; 

Aldaiza Sposati; Berenice Rojas Couto; Maria Carmelita Yazbek; Raquel Raichelis; Elaine 

Behring e Ana Elizabete Mota. 

 Quanto às referências ao estudo sobre famílias e sobre o TSF, os autores referenciados 

pelos artigos que prevaleceram foram: Engels Friedrich; Regina Célia Tamaso Mioto 

(referência citada em todos os artigos); Solange Maria Teixeira (referência citada em nove dos 

dez artigos); Ana María Goldani; Cássia Maria Carloto; Marta Silva Campos; 

Bader Burihan Sawaia; e Cynthia Andersen Sarti. 

                                                           
24 Cronemberger, Teixeira (2018). 
25 Oliveira, Silva (2015). 
26 Alberto, Costa (2017). 
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 Destaca-se assim, que dos dezessete autores destacados no referencial teórico dos 

artigos, treze também foram utilizados como referência direta nessa pesquisa, na elaboração 

dos capítulos II e III. As exceções são os autores Gosta Esping- Andersen e Sônia Miriam 

Draibe (referenciados indiretamente) e Bader Burihan Sawaia e Cynthia Andersen Sarti (não 

referenciados).  

 O universo conceitual dos artigos, considerado em sua totalidade, é bastante amplo, 

desse modo, aborda o TSF e a política de assistência social imersos na relação com o Estado, 

o mercado e a sociedade civil, com a questão social, com as normativas do SUAS, com outras 

políticas sociais, com os profissionais e suas respectivas áreas de formação, com os direitos de 

cidadania, com a democracia participativa, e com as relações sociais de classe, “raça”/etnia, 

gênero e geração. 

 

3.3. Exposição e interpretação dos dados 

 

Nos tópicos que seguem, estabeleceu-se como critério de diálogo entre a base de dados 

da pesquisa bibliográfica e as demais fontes da pesquisa o seguinte movimento analítico: 

sempre que se fizer referência à expressão “o artigo de” estará se referindo aos 10 artigos que 

compõem a base de dados selecionada para responder a problematização da pesquisa. 

3.3.1. Conjuntura socioeconômica e TSF: a disputa entre o projeto neoliberal e o projeto 

democratizante 

Considerando o contexto de expansão do projeto neoliberal, o artigo de Oliveira e 

Silva (2015) aponta a tendência de privatização das políticas de previdência social e saúde e a 

focalização dos programas assistenciais, amparada pelo discurso da “cultura da crise” 

(MOTA, 1995 apud OLIVEIRA, SILVA, 2015, p. 256). Os autores fazem referência então à 

“dualidade discriminatória” (BEHRING, 2003 apud OLIVEIRA, SILVA, 2015, p. 256) entre 

os que podem ou não pagar pelos serviços e a lógica subjacente de lucratividade para o 

capital. Especificamente, para a assistência social, as ações de focalização promovem o 

estímulo a fundos sociais de emergência e à mobilização da solidariedade individual e 

voluntária, bem como do terceiro setor, configurando a “refilantropização da assistência 

social” (YAZBEK, 1993 apud OLIVEIRA, SILVA, 2015, p. 256). 

 Nesse cenário, para os autores, o Estado se isenta da função de garantia de direitos e o 

mercado é apresentado como solução para a cidadania. Transfere-se as políticas sociais para a 
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sociedade civil, para a filantropia, e a cidadania é reduzida à solidariedade para os pobres. “O 

público-alvo dessas políticas não é identificado como cidadão, mas sim como pessoas 

necessitadas de caridade pública e privada” (OLIVEIRA, SILVA, 2015, p. 256).  

 Os autores descrevem o impacto do projeto neoliberal à noção de cidadania, que é 

redefinida segundo princípios neoliberais e apontam para a extinção dos direitos sociais, uma 

vez que estes são considerados como obstáculos à livre ação do mercado. “Os direitos 

universais, como instrumento de construção de igualdade, estão sendo substituídos por 

trabalhos emergenciais e focalizados, direcionados para a população em situação de risco” 

(DAGNINO; OLIVEIRA; PANFICHI, 2006 apud OLIVEIRA, SILVA, 2015, p. 256).  

 O terceiro setor, como agente do bem-estar sem fins lucrativos, substitui a política 

pública (MONTAÑO, 2001 apud OLIVEIRA, SILVA, 2015, p. 256). Para os autores, trata-se 

de um retrocesso histórico, uma vez que o terceiro setor não se estabelece como uma rede 

complementar, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988. O terceiro setor privatiza 

espaços públicos, entregando o desafio emancipatório nas mãos do mercado (DEMO, 2003 

apud OLIVEIRA, SILVA, 2015, p. 256). “Este padrão ‘emergente de intervenção social’ é 

tipicamente neoliberal e não tem qualquer condição de confrontar-se com a pobreza” 

(OLIVEIRA, SILVA, 2015, p. 256, grifo dos autores). 

 Complementa-se, com as reflexões do artigo de Cardoso e Teixeira (2014, p. 80), 

quanto às ações do mercado no campo da proteção social, que o mercado não tem vocação 

social e, por isso, “a despeito de praticar a filantropia como estratégia de marketing, prefere 

aprimorar-se na sua especialidade, que é a de satisfazer preferências, visando ao lucro e não às 

necessidades sociais. Desse modo, Estado e mercado cedem cada vez mais espaço à 

sociedade, em especial, à família”. 

 O artigo de Costa e Senna (2018, p. 111) observa que a partir da leitura neoliberal, o 

mercado é reafirmado como o melhor mecanismo de alocação de riquezas e de produção de 

bem-estar, enquanto a responsabilidade pela proteção contra riscos sociais caberia 

primariamente ao indivíduo e aos seus laços de sociabilidade primária (família, vizinhança, 

comunidade). O artigo pontua, dessa maneira, a “redescoberta” da família enquanto agente 

privado no desenvolvimento de políticas de proteção social (PEREIRA, 2006 apud COSTA, 

SENNA, 2018, p. 111) e as autoras refletem que a centralidade colocada para as famílias nos 

sistemas públicos de proteção social não se dá aleatoriamente. No Brasil, como na maioria 

dos países latino-americanos, “não se pode dizer que a sociabilidade e a solidariedade 

fundadas nas relações familiares [...] deixaram de acontecer por força de um Estado firme e de 

pleno emprego” (COSTA, SENNA, 2018, p.112), além disso, a vinculação entre políticas 
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sociais e famílias é recorrente na história brasileira, desde o Brasil colonial há alguns 

exemplos documentados dessa vinculação, como a Roda dos Expostos, no qual a única forma 

das famílias conseguirem apoio público para criação de seus filhos era abandonando-os. 

Venâncio (1999, p. 13 apud COSTA, SENNA, 2018, p. 112), ao analisar esse processo 

propõe a substituição do termo “crianças abandonadas” pela expressão “famílias 

abandonadas”, denunciando o abandono de famílias pobres pelo poder público. 

 Retomando as análises de Cardoso e Teixeira (2014, p. 78), no Brasil, a política 

dirigida à família, como ocorre com a política de assistência social na atualidade, reforça as 

funções protetivas e a dependência do indivíduo das relações familiares, “fortalecendo o 

familismo, ao invés de ser desfamiliarizante”. As autoras complementam que a rede de 

serviços prevista como apoio às funções familiares é subdesenvolvida e atua sempre no 

sentido de impulsionar as funções familiares no campo da proteção social, ampliando as 

responsabilizações, especialmente nos casos das famílias pobres e vulneráveis. 

As autoras pontuam também, a partir da análise do documento “Orientações Técnicas 

sobre o PAIF” (BRASIL, 2012a), que é clara a lógica de parceria entre o Estado e a família, 

“não numa perspectiva complementar, subsidiária à intervenção pública, mas numa lógica de 

equidade nos níveis de proteção social e até da valorização do segundo como o mais eficiente, 

porque é movido pela lógica afetiva, dos vínculos” (CARDOSO, TEIXEIRA, 2014, p. 83). 

Trata-se assim, de uma lógica que aponta para a família como parceira do Estado e não 

necessariamente o contrário, “a família se apresenta como “parceira” do Estado, atuando 

numa lógica de solidariedade, como grupos de formação e distribuição de renda e consumo, 

de cuidados e assistência, garantindo assim a reprodução de seus membros” (CARDOSO, 

TEIXEIRA, 2014, p. 81). 

 São ainda reflexões das autoras que a matricialidade sociofamiliar pode acarretar 

certos “conservadorismos”, como responsabilizar a família pelos cuidados de seus membros, 

o que acaba por reforçar os papéis tradicionais de mãe cuidadora dos filhos e do lar. Além de 

resgatar os padrões da família nuclear tradicional, ao esperar das famílias um padrão de 

funcionalidade típico da família nuclear constituída por pai, mãe e filhos (CARDOSO, 

TEIXEIRA, 2014). 

 Complementa-se, segundo o artigo de Teixeira (2010), que no desenho da política de 

assistência social, a proteção social oferecida exige contrapartidas, relacionadas ao 

cumprimento de funções familiares clássicas, sobrecarregando de responsabilizações as 

famílias e reproduzindo estereótipos acerca dos papéis familiares. Desse modo, a autora 

reconhece que há uma modernização no que diz respeito à concepção ampliada de família na 
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PNAS, que convive, entretanto, com o conservadorismo nas expectativas em relação às 

funções da família. 

 No artigo de Stechi (2013), foi abordada a transferência de responsabilidade do Estado 

para a família promovida pela centralidade da família nas políticas sociais. Nesse sentido, 

destaca-se a seguinte citação do artigo, 

Auferir para as famílias a divisão de responsabilidade sem dar às mesmas as 

mínimas condições de suportar o fardo de ser corresponsável por sua subsistência é 

mais uma transferência de responsabilidades do que uma divisão, pois quando há 

algo para se dividir, ambos ficam com certa parte. No que diz respeito à família 

como centralidade nas políticas sociais, o que podemos verificar é que a família 

ficou com a parte pior: a de sobreviver sem os mínimos meios para atingi-la 

(OLIVEIRA, JOSÉ FILHO, 2009, p. 62 apud STECHI, 2013, p. 183).  

 

 Ainda na perspectiva de ampliação e reforço das responsabilidades familiares no 

campo da proteção social, o artigo de Cronemberger e Teixeira (2018, p. 280) problematiza a 

naturalização da função protetiva das famílias, tal como ocorre com a naturalização de 

modelos de organização familiar. “As famílias são enaltecidas como agentes naturais de 

proteção, e, por conseguinte, como corresponsáveis pela justiça social, o que corresponde ao 

incentivo para utilizar seus recursos e suas potencialidades visando reduzir as funções do 

Estado” (CARDOSO, TEIXEIRA, 2014, p. 280). Há muita expectativa em relação à família 

na proteção social e na política social (GOLDANI, 2005 apud CRONEMBERGER, 

TEIXEIRA, 2018, p. 282) e vão se perdendo a noção de direito e do dever do Estado no 

campo da reprodução social, de modo a minimizar as funções da família 

(CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 282). Além disso, “o processo de 

responsabilização ampara-se em diferentes dispositivos legais que afiancem a delegação de 

responsabilidades, ou seja, a legislação vigente obriga a solidariedade familiar” (MIOTO; 

CAMPOS; LIMA, 2006; TEIXEIRA, 2013 apud CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 

282). 

 O artigo de Alberto e Costa (2017), traz uma reflexão de Melo (2012 apud 

ALBERTO, COSTA, 2017, p. 196) que considera a matricialidade sociofamiliar como um 

mecanismo de vigilância e controle, que pune e acaba delegando à família a responsabilidade 

pela proteção social, “principalmente tendo em vista que a família em referência é a família 

pobre, cuja condição socioeconômica dificulta o acesso a recursos de diversas ordens, 

necessários para proteção social de seus membros”. 

 Outro aspecto abordado por Cronemberger e Teixeira (2018, p. 154), diretamente 

relacionado ao TSF e a conjuntura de regressão do Estado no campo social, é que, dentre as 

dificuldades para a implementação do TSF, os elementos encontrados são abundantes, 
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todavia, a questão financeira é a que mais se faz presente. As autoras destacam que mesmo 

com a ascensão de governos mais populares e o crescimento vultuoso de verbas direcionadas 

para a política de assistência social, principalmente entre os anos de 2003 e 2014, vive-se na 

atualidade um processo de incertezas, permeado por um discurso governamental de crise 

fiscal e até mesmo de não capacidade de manutenção da agenda de repasses de 

cofinanciamentos. Segundo as autoras,  

A falta de recursos tem sido um dos grandes desafios para a execução da Política de 

Assistência Social, em especial para os serviços. Isso desdobra em outras 

dificuldades, transfiguradas na precarização do serviço: falta de equipamentos, de 

profissionais, de infraestrutura e de uma rede de serviços, perpetuando-se uma 

tradição de ações não efetivas e pouco resolutivas (CRONEMBERGER, 

TEIXEIRA, 2018, p. 154). 

 

 Por outro lado, no campo do projeto democrático proposto pela Constituição Federal 

de 1988 e assimilado pela PNAS, é possível observar avanços no que tange à estruturação da 

política de assistência social contemporânea e do TSF, inclusive relacionados à matricialidade 

sociofamiliar, conforme também apontam os artigos.  

O artigo de Teixeira (2010, p. 8), ressalta a mudança de direção da assistência social 

na contemporaneidade, que busca superar as visões de pobreza restrita a ausência ou 

precariedade de renda, e os atendimentos a segmentos isolados, que passam a se dirigir à 

família e às suas necessidades. Além disso, pontua que há expectativas relacionadas ao TSF, 

com práticas socioeducativas alternativas, voltadas para a autonomia e protagonismo das 

famílias.  

 Observa-se então, que a matricialidade sociofamiliar, na medida em que se volta ao 

atendimento das demandas familiares e não exclusivamente ao atendimento segmentado de 

indivíduos, com a efetiva oferta de serviços e benefícios para os diferentes tipos de famílias, 

contempla um avanço significativo. 

Complementa-se com o artigo de Carvalho e Teixeira (2018, p.152), que “nos últimos 

anos, as ações da Política de Assistência Social avançaram no sentido de romper com a 

cultura e herança de forte clientelismo, com a ineficiência e as ações descontínuas. Essa 

política inaugura então, uma dimensão preventiva e com perspectivas transformadoras”. 

 Acerca da perspectiva de territorialização, o artigo de Stechi (2013) assinala que na 

história da sociedade brasileira, a questão territorial como relevância para a formulação de 

políticas sociais ocorreu somente com promulgação da Constituição Federal de 1988, 

amparada na diretriz de descentralização política-administrativa (CRUZ, SANTOS, 2007 

apud STECHI, 2013, p. 173). Nessa perspectiva, a PNAS passa a considerar a 

heterogeneidade e a desigualdade socioterritorial presentes no Brasil (BRASIL, 2005 apud 
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Stechi, 2013, p. 174), a partir de uma concepção de território que vai além da dimensão 

espacial. “[...] Ao eleger a territorialização como eixo estruturante do SUAS, reconhece-se 

que a mobilização das forças no território e a integração de políticas públicas podem 

potencializar iniciativas e induzir processos de desenvolvimento social” (BRASIL, 2009, p. 

13-14 apud STECHI, 2003, p. 176). 

 Complementa-se que, no que tange à integração das políticas públicas no território, o 

artigo de Oliveira e Silva (2015, p. 260) pontua que é importante “a articulação com as 

demais políticas públicas e sociais locais, contribuindo com o desenvolvimento de ações 

intersetoriais, visando prevenir a ocorrência de violação de direitos e rupturas de vínculos”. 

 As perspectivas de territorialização, assim como de intersetorialidade representam 

também avanços significativos, só não se pode perder de vista que a oferta de serviços e 

políticas públicas também necessita ser significativa para que o foco das ações não esteja 

voltado exclusivamente às ações de solidariedade comunitária, que também estão previstas na 

perspectiva de territorialização. Conforme ressalta Stechi (2013, p. 174), segundo a PNAS “é 

nos espaços coletivos que se expressam: a solidariedade; a extensão das relações familiares, 

para além da consanguinidade; o fortalecimento da cumplicidade e da vizinhança; e o 

desenvolvimento do sentimento de pertença e identidade”.  

 O artigo de Oliveira e Silva (2015) aborda a perspectiva do controle social e da 

participação popular. Os autores ressaltam, que segundo Sposati (2011 apud OLIVEIRA, 

SILVA, 2015, p. 255), “entende-se por política social a possibilidade de orientar a ação do 

governo e da sociedade pela primazia dos direitos sociais e da cidadania. Supõe, ainda, a 

introdução dos princípios democráticos da gestão, possibilitando que o usuário avalie e 

interfira na qualidade da ação”. São ainda considerações dos autores, que “o trabalho com 

famílias não se pauta no atendimento terapêutico, mas sim na ampliação do acesso dos 

usuários aos direitos sociais, incentivando a participação da sociedade civil no ‘controle 

social’” (OLIVIERA, SILVA 2015, p. 260, grifo dos autores). Ainda na perspectiva do TSF, 

os autores ressaltam, que segundo Mioto (1999, p.128 apud OLIVIERA, SILVA, 2015, 

p.261),  

Para que o trabalho com famílias seja veículo de mudanças efetivas no espaço 

social, é necessário refletir sobre os modelos assistenciais dentro dos quais este 

trabalho se desenvolve. Isto para avançar de uma posição de tutela e controle para 

uma condição de parceria e cidadanização das famílias. 

 

 Complementa-se, nessa perspectiva, outro avanço identificado nos artigos de que o 

TSF vem sendo tratado pela política de assistência social em novos moldes, buscando romper 
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com técnicas fincadas em teorias tradicionais de ajustamentos e de integração social das 

famílias à ordem social (CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 152).  

Apoiado em saber científico no trabalho profissional e perseguindo objetivos 

específicos, colocados pelas normativas técnicas desenhadas pelo Estado, o TSF 

pretende a construção coletiva de uma reflexão sobre a realidade, fundada na 

participação dos usuários, tornando-se, assim, uma novidade no âmbito dos serviços 

(CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 152). 

 

 Sintetizando a discussão proposta pelos artigos no campo da conjuntura 

socioeconômica e do TSF, pode-se dizer que há um complementariedade entre os argumentos 

em geral e consenso no que se refere à matricialidade sociofamiliar e à tendência de 

responsabilização das famílias no campo da proteção social, ainda que outras perspectivas 

relacionadas à ênfase em um TSF remodelado, fundado na participação social e política dos 

usuários, também tenham sido abordadas. 

 Se considerarmos as análises dos artigos em relação à discussão proposta no capítulo I 

dessa pesquisa, referente ao projeto neoliberal e seus impactos para as políticas sociais, em 

especial à política de assistência social, também se observa complementariedade e consensos, 

assim como uma afinidade entre os referenciais teóricos utilizados.  

 Quanto aos apontamentos críticos referentes a matricialidade sociofamiliar e ao 

fortalecimento do familismo na política de assistência social, destaca-se que no capítulo II 

dessa pesquisa, o familismo foi apresentado como presente nos sistemas de proteção social 

“em que a política pública considera - na verdade insiste- em que as unidades familiares 

devem assumir a principal responsabilidade pelo bem-estar de seus membros” (ESPING-

ANDERSEN, 1991, p. 5 apud MIOTO, 2009, p. 135-136). Nessa perspectiva, ressalta-se que 

Passos também identifica essa tendência na política de assistência social, “tal política centra 

suas ações e estratégias numa perspectiva familista e que compreende o provimento dos 

‘cuidados’ como reponsabilidade da família” (2018, p. 108, grifo da autora), assim como 

Carloto (2006, apud CAMPOS, 2018, p. 74, grifos da autora) ressalta um movimento que se 

assemelha “à continuidade do enfoque familista e, portanto, de uma centralidade não apenas 

na família, que é o termo que o documento (da Política de Assistência Social) adota, mas de 

uma centralidade na mulher-mãe”. 

 Como vimos no artigo de Cronemberger e Teixeira (2018, p. 282), o processo de 

responsabilização ampara-se ainda em diferentes dispositivos legais, nos quais fica evidente a 

obrigatoriedade da solidariedade familiar. Mais especificamente, complementa-se, segundo 

Mioto (2018, p. 30), que apesar das normativas jurídicas na atualidade favorecerem a 

institucionalização de diferentes configurações familiares, como o casamento homoafetivo, 
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reafirmam-se leis relacionadas à obrigatoriedade da solidariedade familiar, o que se contrapõe 

frontalmente à lógica dos direitos de cidadania e às características que as relações familiares 

vêm assumindo na contemporaneidade. A autora cita como exemplo da obrigatoriedade da 

solidariedade familiar, que a LOAS prevê o BPC às pessoas com deficiência e aos idosos que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, “isso significa a reafirmação da obrigatoriedade da solidariedade familiar e, com ela, 

a imposição de dependência e a negação do direito de cidadania” (MIOTO, 2018, p. 30). Há, 

desse modo, a ingerência do Estado nas relações sociais familiares, conforme apontou-se com 

as reflexões da autora Gueiros (2010), no capítulo II dessa pesquisa. 

 Por outro lado, se considerarmos os avanços propostos pela PNAS e identificados nos 

artigos, é possível observar também iniciativas de desfamilização, cujo conceito, conforme 

trabalhado no capítulo II, “refere-se ao grau de abrandamento da responsabilidade familiar em 

relação à provisão de bem-estar social, seja através do Estado ou do mercado” (MIOTO, 

2009, p. 135-136). Mas não se pode deixar de considerar, nessa perspectiva e conforme 

apontou um dos artigos, que “a falta de recursos tem sido um dos grandes desafios para a 

execução da Política de Assistência Social, em especial para os serviços” 

(CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 154). Desse modo, complementa-se, conforme 

assinalado no capítulo I, que impera na contemporaneidade a tendência ao “assistencialismo 

minimalista e monetarizado” (GRANEMANN, 2007, p. 64) no campo das ações do Estado. 

 Mais especificamente, ainda que se observe um aumento da participação da assistência 

social no orçamento da seguridade social, que evoluiu de 3,76% (2000) para 9,27 (2010); em 

2010, dos 39% do montante liquidado pela assistência social e sob responsabilidade do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 92% dos recursos foram 

destinados ao Programa Bolsa Família (PBF), e dos 61% que ficaram sob responsabilidade 

do Fundo Nacional de Assistência Social, 96% do orçamento foram liquidados no 

“Programa Social Básica”, que é responsável pelo pagamento do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) (SALVADOR, 2011 apud 

SALVADOR, 2012, p. 16, grifos nossos). 

 Ou, como aponta o CFESS (2013) ao defender a ampliação do financiamento da 

assistência social e a garantia de 10% dos recursos da seguridade social para os serviços 

continuados da assistência social, 

[...] em 2013, 74% dos recursos da seguridade foram destinados para a previdência 

social, 15% para a saúde e 11% para a assistência social – considerando, neste 

percentual, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Renda Mensal Vitalícia 

(RMV, Programas de Transferência de Renda) – restando apenas 1,05% do 

orçamento para o cofinanciamento dos serviços, programas, projetos, política de 
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educação permanente e os planos do governo federal (Brasil Sem Miséria, 

Enfrentamento ao Crack e outras drogas, Viver Sem Limite) (CFESS, 2013). 

 

 É importante acrescentar nessa discussão, que “apesar das orientações do SUAS de 

cofinanciamento com estados e municípios, a União permanece respondendo por mais de ¾ 

do financiamento da política de assistência social” (SALVADOR, 2012, p. 18), o que agrava 

ainda mais o cenário de precarização da política no campo da provisão de serviços. 

 O debate torna-se ainda mais complexo se considerarmos que os benefícios 

assistenciais de transferência de renda, especialmente o PBF, tem a residualidade e a 

seletividade como seus traços, que foram inclusive acentuados, com a criação do “Plano 

Brasil sem Miséria”, como vimos em Pereira (2010, p. 747), no capítulo I. Ou seja, apesar do 

maior investimento nos programas de transferência de renda em relação ao investimento em 

serviços, mantem-se os princípios de ultrafocalização e de repasses mínimos, numa 

perspectiva compensatória. 

 Quanto ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), cabem algumas considerações 

do artigo de Costa e Senna, de que apesar deste benefício se tratar do primeiro benefício não 

contributivo inscrito em uma Constituição Federal brasileira, “exigências de acesso a esse 

benefício estão cada vez mais rigorosas e o princípio da irredutibilidade do valor do benefício 

nunca esteve tão ameaçado” (COSTA, SENNA, 2018, p. 119). As autoras ressaltam que as 

ameaças estão relacionadas às normativas internas do INSS publicadas no final de 2016 e que 

alteram substancialmente os mecanismos para concessão do BPC, como a inscrição no 

Cadastro Único da Assistência Social e a responsabilidade do beneficiário pela atualização do 

cadastro a cada dois anos (BRASIL, 2016b apud COSTA, SENNA, 2018, p. 119). Além da 

mudança em relação à declaração de renda do grupo familiar, que passa a considerar as 

informações presentes no Cadastro Único, as quais, posteriormente, serão submetidas a uma 

análise comparativa (COSTA, SENNA, 2018, p. 119). Acrescenta-se, desse modo, às 

discussões das autoras, que os ataques e ameaças ao BPC são permanentes, o que pode ser 

exemplificado com a proposta inicial de Reforma da Previdência Social sugerida pelo 

governo de Jair Bolsonaro, PEC 6/2019, que propunha o pagamento do BPC aos idosos com 

60 anos, no valor de R$ 400,00, chegando ao valor de um salário mínimo somente para quem 

tivesse 70 anos. Essa proposta é derrubada na Comissão Especial da Reforma da Previdência 

e prevalece a concessão do benefício para os idosos a partir dos 65 anos, no valor de um 

salário mínimo. 

 Tem-se então, que as possibilidades de desfamilização no âmbito da política de 

assistência social encontram-se estruturalmente fragilizadas, o que traz desafios significativos 



123 
 

 

para a execução do TSF em uma perspectiva emancipatória, ou seja, no campo dos direitos de 

cidadania e da responsabilização do Estado. O TSF requer condições objetivas, concretas, 

para que ultrapasse a perspectiva de aconselhamento e do estabelecimento de compromissos 

com as famílias, fundados essencialmente na resolução de conflitos e dificuldades nos 

intramuros familiares. 

 

3.3.2. Relações Sociais (de classe, gênero, “raça” /etnia) e TSF 

 Os artigos contemplam, em suas reflexões, elementos sobre o TSF a partir dos vieses 

de classe e gênero, principalmente. 

 Acerca do viés de classe, observa-se que as considerações dos artigos descritas no 

subitem anterior contemplam a discussão, especialmente quando apontam a “dualidade 

discriminatória” (BEHRING, 2003 apud OLIVEIRA, SILVA, 2015, p. 256) entre os que 

podem ou não pagar pelos serviços de proteção social na atualidade e a lógica subjacente de 

lucratividade para o capital, e a focalização da política de assistência social nos segmentos 

mais pauperizados da classe trabalhadora, ainda que o PAIF, o PAEFI e os serviço da 

Proteção Social Especial de Alta complexidade, contemplem a perspectiva de universalidade 

de acesso e atendimento. 

 Em relação ao viés de gênero, sendo que este se sobressai na discussão das relações 

familiares, bem como na processualidade do TFS, o artigo de Cardoso e Teixeira (2014, p. 79) 

faz um resgate histórico acerca da família, com apontamentos bastante semelhantes ao que foi 

identificado no capítulo II dessa pesquisa, buscando situar como e em que momento ocorre a 

divisão sexual do trabalho, bem como a introdução de valores hegemônicos burgueses e 

patriarcais nas relações familiares, configurando o padrão de família moderno, que adaptado 

às necessidades capitalistas, pauta-se no amor romântico, na autoridade dos pais, no amor 

parental, na independência do casal das relações de parentesco, conformando unidades 

familiares menores e com papéis fundados na nas diferenças de gênero e na prevalência da 

força masculina. “[...] As mulheres são hierarquicamente subordinadas aos homens. E os 

jovens estão hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos” (CARDOSO, 

TEIXEIRA, 2014, p. 72). As autoras pontuam ainda os papéis sexuais esperados no padrão 

moderno de família, que se caracteriza pelo homem provedor e a mulher administradora do lar 

e dos cuidados com os filhos e o marido. Contudo, as autoras identificam que a dinâmica 

social e política na qual as relações familiares se inserem é contraditória, e observam a 
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coexistência de diferentes tipos de relações a partir de vivências familiares plurais, 

heterogêneas e subversivas.  

Segundo o artigo de Cardoso e Teixeira (2014, p. 74), no que tange à interferência do 

Estado na dinâmica familiar, “essa intervenção pode manter as assimetrias de gênero e até 

contribuir para sua manutenção e reprodução, como também para alterá-las, a depender do 

modo como é compreendido o papel da família e do Estado na proteção social”. Nessa 

perspectiva, cabe outro apontamento identificado no artigo, de que os países que possuem 

políticas típicas do familismo, dificultam a entrada da mulher no mercado de trabalho e sua 

independência econômica, pela pouca oferta de serviços públicos voltados para a família e 

pela impossibilidade financeira de muitas famílias acessarem esses serviços via mercado, 

ficando a cargo das famílias, especialmente das mulheres, o provimento do trabalho familiar 

(ESPING-ANDERSEN 1999 apud CARDOSO, TEIXEIRA, 2014, p. 76). 

Nessa perspectiva, acrescenta-se uma reflexão colhida no artigo de Costa e Senna 

(2018) de que “a divisão de trabalho entre sexos e as ideologias de gênero tendem a 

influenciar a provisão social, ao mesmo tempo em que as políticas sociais afetam de maneira 

distinta as condições de vida de homens e mulheres nos diferentes tipos de Estados de Bem-

Estar Social” (BOCK apud COSTA, SENNA, 2018, p.111). 

A naturalização de papéis sexuais, bem como a naturalização e a idealização do 

modelo de família patriarcal, não escapa ainda aos profissionais que executam o TSF, 

conforme constata a pesquisa com profissionais dos CRAS de João Pessoa/PB, realizada com 

dezessete psicólogas/os e dezenove assistentes sociais, descrita no artigo de Alberto e Costa 

(2017), cujos relatos serão descritos adiante. 

Então, para mim eu vejo muito essa desestruturação na formação familiar atual da 

nossa comunidade... porque é muito diferente um, é, trabalhar com uma família de 

comunidade que tem núcleos familiares diferentes do que trabalhar com outros tipos 

de crianças que tem a família tradicional, pode-se dizer que tem questões financeiras 

diferentes (Psicólogo 11 apud ALBERTO, COSTA, 2017, p. 202). 

 

Desestrutura é justamente isso, com aspectos de conflitos, com violência doméstica, 

com desemprego, com filhos sendo dependentes ou aviõezinhos do tráfico, certo, e 

mães pronto, que querem passar o dia na rua andando com os meninos, conversando 

com a vizinha, entendeu, num, num tem a preocupação de arranjar uma diária 

(Assistente Social 1 apud ALBERTO, COSTA, 2017, p. 203). 

 

É muito difícil ter uma família aqui na comunidade que você veja a concepção de 

família que a gente geralmente tá acostumado que é pai e mãe, geralmente aqui ou é 

o padrasto ou só a figura da mulher, então aqui é muito, muita família desestruturada 

a gente vê (Assistente Social 2 apud ALBERTO, COSTA, 2017, p. 203). 

 

Família desestruturada é quando existe conflito dentro da família e eles não 

conseguem resolver, a própria família não consegue sentar e resolver, aí procura, 

procura os serviços né (Assistente Social 3 apud ALBERTO, COSTA, 2017, p. 

203). 
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 Segundo Alberto e Costa (2017, p. 203) esses interdiscursos27 foram identificados nos 

enunciados dos participantes, e, no caso dos profissionais de Psicologia, a desestruturação 

familiar apareceu tanto relacionada à composição familiar, como à condição econômica. “No 

caso dos profissionais do Serviço Social, a desestrutura aparece legada à presença de 

conflitos, bem como aos arranjos familiares diferentes do nuclear” (ALBERTO, COSTA, 

2017, p. 203). 

 Destaca-se ainda, a partir do relato da Assistente Social 1, que ao mesmo tempo em 

que a mãe aparece como cuidadora dos filhos “mães pronto, que querem passar o dia na rua 

andando com os meninos, conversando com a vizinha”, espera-se que ela também procure um 

trabalho, o que normalmente é incompatível, a menos que a mãe tenha quem cuide dos filhos, 

ou escolas de tempo integral, atividades de contraturno escolar, por exemplo.  

 Escapa aos relatos profissionais, de modo geral, aquilo que foi descrito no capítulo II, 

a partir das reflexões de Saffioti (1987), de que mesmo nas famílias tidas como nucleares, 

existem conflitos e vivências de vulnerabilidades. Por outro lado, não se pode deixar de 

considerar, conforme a reflexão de Mioto (2004, p.5), que as famílias reinventadas, 

especialmente as famílias menores e que contam com apenas um adulto, estão mais 

vulneráveis na gestão da vida cotidiana, o que não justifica culpabilizações, requer, ao 

contrário, maior investimento e participação do Estado no âmbito da provisão de proteção 

social. Destaca-se que tanto no que se refere as reflexões de Saffioti, com as da autora Mioto, 

são exemplos emblemáticos os relatos colhidos pela autora Nogueira (2011, p. 186 e 187), 

citados no capítulo II, com as trabalhadoras do ramo do Telemarketing. 

 No artigo de Stechi (2013), a autora pontua uma pesquisa realizada por Castilho (2012 

apud STECHI, 2013, p. 184) com técnicos que operacionalizam o TSF nos CRAS com as 

famílias em descumprimento de condicionalidade do PBF, e conforme depoimento dos 

profissionais, as estratégias adotas “são organizadas a partir da mulher/mãe, pois é ela que 

acessa o equipamento, passando a ter titularidade no cadastro e responsabilidade na 

participação das ações e no cumprimento das condicionalidades previstas para atingir os 

objetivos do PBF”.  

 Complementa-se, com reflexões do artigo de Costa e Senna (2018), que 

[...] é preciso destacar que, se as mulheres são valorizadas pelo PBF, na medida em 

que elas são tomadas como representantes preferenciais do benefício monetário e é 

para elas que se volta grande parte das ações do programa, tal valorização acaba por 

reforçar o papel da mulher como mãe e responsável da família, perpetuando a 

                                                           
27 Os interdiscursos ocorrem quando o sujeito se ampara em um já dito como objeto do seu discurso (Moura 

2008 apud ALBERTO, COSTA, 2017, p. 199). 
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tendência de naturalização dos papéis diferenciados entre o masculino e o feminino 

(CARLOTO, 2006; MESQUITA, FRIETAS, 2013 apud COSTA, SENNA, 2018, p. 

116). 

 

  Acrescenta-se à discussão dos artigos, as análises da autora Carloto (2015), de é 

necessário ainda se atentar ao tempo usado pelas mulheres no cumprimento das 

condicionalidades do programa, que amplia o trabalho familiar e retém as mulheres no espaço 

doméstico. 

É necessário nesse contexto dar visibilidade e reconhecimento ao trabalho não pago 

das mulheres para a sustentação de programas com claro viés familista como o PBF 

e como esse tempo usado pelas mulheres obstaculiza a construção de uma 

autonomia econômica e pessoal, condições fundamentais para o rompimento do 

ciclo geracional da pobreza [...] (CARLOTO, 2015, p. 195). 
 

Retomando o artigo de Stechi (2013, p. 183), pontua-se, segundo a autora, que quando 

o acompanhamento está centrado na figura da mãe ou do responsável familiar, a perspectiva 

de matricialidade sociofamiliar não é respeitada, “pois não se consegue construir uma relação 

com os outros membros familiares, para que se possa conhecer potencialidades, dificuldades, 

histórias de vida e relações sociais já estabelecidas dentro família e com a comunidade”. 

Ressalta-se, contudo, que no campo dos discursos sobre matricialidade sociofamiliar, 

na pesquisa realizada por Alberto e Costa (2017, p. 204), com os profissionais dos CRAS de 

João Pessoa/PB, foi possível observar, em um dos relatos colhido pelas autoras, a adoção da 

perspectiva de matricialidade sociofamiliar em sua dimensão ampla. Segundo relato, 

A matricialidade familiar é ver a família como eixo principal, né, dentro da política 

de assistência social, é ter, é trabalhar a família de uma forma, é, individual, 

particularizada também, num todo e ao mesmo tempo atendendo a, as 

particularidades de cada indivíduo... Então assim, são várias questões que a gente 

tem que trabalhar a família no todo e também de forma particularizada (Assistente 

Social 3 apud COSTA, ALBERTO, 2017, p. 204). 

 

De modo geral, observa-se que os artigos trazem a questão de gênero especialmente 

relacionada à matricialidade sociofamiliar proposta pela política de assistência social, ao 

fazerem apontamentos relacionados à esfera do cuidado e da responsabilização da mulher que 

acabam sendo reforçados pelo TSF. O trabalho familiar, mais especificamente, o trabalho da 

mulher na esfera da reprodução social, é reafirmado pela política de assistência social, assim 

como foi nas políticas sociais dos países de capitalismo central que consolidaram seus 

Estados de bem-estar social, como vimos com as autoras Heinen (2009) e Falquet (2018) no 

capítulo II.  

Parteman (2006 apud CAMPOS, 2015, p. 31), não hesita em denominar como The 

Patriarchal Welfare State, partindo da ideia que o modelo supõe a dependência financeira da 

mulher em relação ao cônjuge.  
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 No que se refere ao viés de “raça”/etnia, a maioria absoluta dos artigos, nove, não 

apontou essas desigualdades. Há, assim, um silenciamento perverso da questão racial no TSF 

na política de assistência social, embora os/as usuários/as sejam em sua maioria negros/as não 

há problematização desse aspecto estruturador de desigualdades, violações e violências. 

 Acredita-se que é necessário reforçar esse debate no âmbito da assistência social, pois 

como vimos no capítulo II, a maioria das pessoas inscrita no Cadastro Único se declara de 

cor/raça parda (63,9%), seguido por branca (27,5%) (BRASIL, 2014, p. 9-33), e como vimos 

em Saffioti (1987, p. 16), as mulheres pobres e negras são as que estão mais subjugadas nas 

relações sociais de classe e gênero. 

Um único apontamento relacionado à temática, apareceu no artigo de Costa e Alberto 

(2017, p. 202), na pesquisa com profissionais dos CRAS de João Pessoa/PB, no qual um dos 

profissionais relata, sobre os registros e cadastros do PAIF referentes à identificação de 

“raça”/etnia e orientação sexual dos usuários, que 

[...] a gente quando vê que é uma pessoa mais idosa, a gente não pergunta, sabe, se 

for um jovem que a gente, a gente bota pra ele responder, agora se for um idoso que 

a gente tem que responder a gente não pergunta, marca hétero e a questão de cor 

também é complicado, eu marco o que vejo, pardo, essas questões. Já quando é uma 

pessoa que a gente sabe que é, é, LGTB, aí a gente já marca ou ele mesmo responde, 

tem essas questões não (Assistente Social 1 apud ALBERTO, COSTA, 2017, p. 

202). 

 

A partir desse relato, observa-se a urgência tanto de capacitação profissional, tema 

será abordado no item: Trabalho Profissional e TSF, como de ressignificação do TSF numa 

perspectiva desburocratizante. É preciso que o profissional reconheça a importância dos dados 

sobre “raça”/etnia e sexualidade, por exemplo, para além de um simples cadastro de 

informações ou mero cumprimento de protocolo, para que possa, posteriormente, ao abordar 

temática com os usuários, refletir que serão feitas algumas perguntas a partir das quais se 

buscará compreender as diferentes vivências familiares, assim como a família em sua 

pluralidade e que estes dados servirão tanto para ações mais imediatas com a família, como 

também poderão servir de direcionamento para elaboração de programas, benefícios e 

serviços sociais específicos. Além disso, há que se atentar que está colocada também uma 

violação de direitos humanos por parte do/a profissional ao tomar para si a tarefa de definir e 

responder a cor e a sexualidade dos/as usuários/as, indicando uma dificuldade de lidar com 

esses assuntos considerando a faixa etária de quem é atendido, e aqui, pode-se considerar que 

a questão geracional emerge também como componente analítico importante para o TSF e 

pauta fundamental para as capacitações. 
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3.3.3. TSF nos CRAS, CREAS e nos Serviços de Acolhimento Institucional Infanto-

juvenil   

De acordo com o artigo de Carvalho e Teixeira (2018, p. 153), considerando que a 

política de assistência social se constituiu de forma histórica, na atualidade, ela se apresenta 

com uma faceta totalmente renovada, voltada para a construção de ações efetivas e de 

emancipação social28. Todavia, “ainda é permeada por um viés conservador e persistente, que 

se aloca nos modos de fazer, nas entrelinhas do arcabouço teórico dessa política e nas 

ideologias que circundam a sociedade dominada por ideias neoliberais” (CARVALHO, 

TEIXEIRA, 2018, p. 153). As autoras consideram então a descrição do TSF no PAIF29, e 

afirmam que  

Com perspectivas modernas, mas perpassado por conceitos conservadores, o TSF 

aposta na capacidade transformadora do poder da discussão e da reflexão. Porém, ao 

mesmo tempo, reconhece as famílias como instituição responsável pelo cuidado, 

devendo ter suas potencialidades estimuladas para o aperfeiçoamento dessas 

obrigações. Ou seja, na mesma medida em que protege e prevê estímulos, essa 

política acaba estabelecendo a culpabilização dos indivíduos pelo cuidado, mas 

também pelos problemas e pelos fracassos, distanciando-se de uma discussão sobre 

os dilemas de se viver em uma sociedade capitalista (CARVALHO, TEIXEIRA, 

2018, p. 153). 

 Logo, para as autoras, identificam-se dois direcionamentos diferentes para o TSF, um 

que “aposta em metodologias de intervenção voltadas para a promoção da reflexão e a 

construção de cidadãos mais autônomos e participativos” e outro que “reforça a função 

protetiva das redes informais, reiterando a responsabilidade do Estado e passando-a para a 

família e a sociedade” (CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 153). 

 As autoras complementam, fundamentadas no estudo de Eiras (2012 apud 

CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 154), que “atua-se, ainda, nas consequências imediatas da 

expressões da questão social, tomadas como problemas individuais de competências e 

incompetências familiares”, e, fundamentadas em Teixeira (2013, p. 129 apud CARVALHO, 

TEIXEIRA, 2018, p. 155), que as concepções  de autonomia, protagonismo e participação 

                                                           
28 As autoras atribuem ao conceito de emancipação social o significado de capacidade de reflexão e de decisão, 

ou seja, de construção de cidadãos mais autônomos e participativos. Desse modo, demarcam a oposição com a 

perspectiva de emancipação liberal, que faz referência à busca de independência do auxílio do Estado 

(CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 152 -153).  
29 Conjunto de procedimentos efetuados a partir de pressupostos éticos, conhecimento teórico-metodológico e 

técnico-operativo, com a finalidade de contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades 

de intervenção na vida social de um conjunto de pessoas, unidas por laços consanguíneos, afetivos e/ou de 

solidariedade – que se constitui em um espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, 

com o objetivo de proteger seus direitos, apoiá-las no desempenho da sua função de proteção e socialização de 

seus membros, bem como assegurar o convívio familiar e comunitário, a partir do reconhecimento do papel do 

Estado na proteção às famílias e aos seus membros mais vulneráveis (BRASIL, 2012, p. 12). 
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social são contraditórias, ao depender de recursos privados, informais e da capacidade de 

resposta individual e familiar. Desse modo, a política de assistência social “é desenhada para 

encontrar respostas nas próprias famílias, evitando-se, assim, a responsabilização moral e 

financeira do Estado” (TEIXEIRA, 2013, p. 129 apud CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 

155). 

 Complementa-se ainda, que “[...] há uma ideia implícita de que a prevenção aos riscos 

acontece a partir da família, quando essa “aprende” a realizar suas funções de proteção social, 

tais como: educação, socialização, cuidado, assistência, provimento e proteção” (TEIXEIRA, 

2016 apud CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 154). Aqui observa-se um alinhamento com a 

discussão proposta no Capítulo I, com a autora Pereira (2016, p. 159), quando ela descreve 

que no padrão de proteção social residual há a responsabilização do indivíduo pela gestão 

efetiva dos riscos sociais, e “a incorporação da categoria risco ao universo da proteção social 

vem transformando-a em mera técnica administrativa, da qual constam formas esquemáticas 

de prevenir, mitigar, ou enfrentar riscos e não necessidades de fato” (PEREIRA, 2016, p. 

159). 

 Além disso, no capítulo II, viu-se em BRASIL (2006, p. 15), que a centralidade da 

família na política de assistência social, se dá, entre outros motivos porque “a família 

enquanto espaço de proteção e cuidado permite que muitas necessidades de saúde e bem-estar 

não se transformem em demandas para serviços sociais”, ou seja, como se viu em Mioto, 

também no capítulo II, no campo das políticas de tipo familista, 

[...] a idéia que vem embutida no campo da incorporação da família na política 

social é a idéia de falência da família. Ou seja, a política pública acontece 

prioritariamente, de forma compensatória e temporária, em decorrência da sua 

falência no provimento de condições materiais e imateriais de sobrevivência, de 

suporte afetivo e de socialização de seus membros. Isso corresponde a uma menor 

provisão de bem-estar por parte do Estado (MIOTO, 2010, p. 169). 

 

 Carvalho e Teixeira pontuam também, a partir de uma reflexão de Lima e Mioto (2011 

apud CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 154), que “o trabalho socioeducativo, executado em 

uma perspectiva horizontal, crítica e política, pode contribuir para fomentar a criticidade dos 

indivíduos a partir da apreensão e da análise da realidade, para a construção de processos 

democráticos idealizados a partir do grupo”. Contudo, para Carvalho e Teixeira (2018, p. 

154), no campo do trabalho socioeducativo e do TSF “[...] as normativas não oferecem pistas 

esclarecedoras; ao contrário, trabalha temáticas e introduz conceitos com pouca clareza da 

teoria a que se vinculam e os sentidos utilizados”.  

 São então achados da pesquisa de campo realizada por Carvalho e Teixeira (2018, 

p.159) no CRAS do município de Piripiri/PI, com cinco profissionais (dois assistentes sociais, 
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uma psicóloga, uma pedagoga e uma sociólogo) e dez usuários participantes do TSF, e que 

analisa o TSF no acompanhamento familiar implementado por meio de grupos, no CRAS, 

como instrumento de promoção da participação, da autonomia e do protagonismo30, que, para 

se realizar um TSF efetivamente emancipador, segundo relato dos profissionais, falta uma 

rede socioassistencial e intersetorial que realmente funcione e profissionais embasados teórica 

e politicamente; falta acessibilidade ao prédio físico do CRAS, ou seja, a infraestrutura é 

ruim; há necessidades de recursos materiais diversos; além da carência de conforto nas salas 

em que se realizam os grupos etc. 

 Quanto ao universo conceitual em que se sustenta o TSF: a potencialização da função 

protetiva da família, a conceituação das categorias da participação, do protagonismo e da 

“autonomia social” e o acesso a direitos via rede de serviços, as entrevistas com profissionais 

mostraram que a Política de Assistência Social “trabalha para fortalecer papéis tradicionais de 

proteção que se materializam no objetivo do fortalecimento das famílias para superação das 

vulnerabilidades. Entretanto, os profissionais acabam problematizando pouco as implicações 

dessa reafirmação de papéis tradicionais” (CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 159). É o que 

pode ser exemplificado pelo relato que segue,  

A potencialização das funções da família está prevista na PNAS. Ela está prevista 

nos manuais de orientação do CRAS, nos próprios serviços oferecidos no CRAS, e a 

gente acredita que essa potencialização das funções da família é exatamente para 

fortalecer a família para ela assumir suas responsabilidades. Enquanto família, 

cuidar dos seus membros, proteger os seus membros. Então, é importante a gente 

trabalhar essa questão da potencialização das famílias (Entrevistado 1 apud 

CARVALHO, TEIXEIRA, p. 159, grifo das autoras). 

 

 As autoras identificaram também a dificuldade dos profissionais em se apropriar do 

universo conceitual das categorias em envolvem o serviço, “a própria documentação técnica 

não traz essas categorias bem conceituadas, apenas as colocando como dadas e próprias ao 

desenho da Política de Assistência Social brasileira” (CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 

160). Conforme relato de um dos profissionais colhido por Carvalho e Teixeira (2018, p. 

161), “Engraçado... O protagonismo, autonomia, protagonismo e empoderamento são 

conceitos que eu vi na graduação em psicologia comunitária e passa também nas leituras” 

(Profissional 3). 

                                                           
30 Acerca dos conceitos de participação, autonomia e protagonismo, adotado pelas autoras, destaca-se a seguinte 

reflexão: “Promover o protagonismo e a autonomia não pode ser encarado como solução para um conjunto de 

problemas resultantes de expressões da questão social, o qual é fruto de uma economia e de uma sociedade 

excludentes e geradoras de desigualdade, sem o subsídio do Estado ou com ações que apenas potencializem e ou 

capacitem as famílias para resolverem sozinhas, esses problemas. E, sim o TSF deve possibilitar o 

desenvolvimento da participação social, a emancipação para refletir sobre o contexto social e a capacidade para 

lutar pelos seus direitos” (CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 155). 
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 Em geral, em relação às categorias participação, autonomia e protagonismo, as autoras 

observam na fala dos profissionais algumas apreensões. “Sobre a participação, identificam-se 

canais específicos de participação, de reflexão e de luta por melhores políticas sociais, como 

conferências, campanhas socioeducativas, fóruns e nas próprias atividades implementadas 

pelo Cras” (CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 161). 

 Os usuários também foram indagados pela pesquisa em relação à sua “segurança de 

luta” e “capacidade de fala” - buscando avaliar o alcance da “emancipação social” desses 

indivíduos e o impacto das atividades de grupo no CRAS-, 

[...] estes enfatizam que não se sentem à vontade, que não gostam, mas que, por 

causa das atividades de grupo, sentem-se mais seguros para falar em público. Além 

disso, dizem que, se tiverem de lutar por seus direitos, o farão, porém tendo 

implícito que isso aconteceria em último caso, uma vez que se tem a ideia de que 

essa ação também deve partir do Estado. Os depoimentos ressaltam a participação 

passiva e ativa presente no cenário de atuação dos Cras e a falta de intimidade dos 

usuários com os espaços de atuação, embora não abordem sua causalidade 

(CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 161). 

   

 No que se refere à discussão sobre o conceito de “autonomia”, as autoras identificam 

progressos e retrocessos nas falas dos profissionais. “A maioria dos profissionais coloca o 

protagonismo como capacidades das famílias serem autoras da própria história” 

(CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 162), mas há também falas profissionais permeadas pelo 

discurso neoliberal, principalmente no sentido de autonomia para a sobrevivência sem o 

suporte do Estado, como no seguinte relato: “da família a andar com as próprias pernas. Dela 

poder gerir sua própria vida. Não estar dependendo da ajuda de terceiros, do Estado para 

sobreviver” (Profissional 1 apud CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 162, grifos das autoras). 

 Destaca-se por fim, entre os achados da pesquisa que  

Além da dificuldade dos profissionais em entender o universo conceitual que 

embasa o serviço, os usuários não conseguem expressar quais mudanças, 

principalmente em longo prazo ou em caráter macro, a frequência nos grupos 

proporcionou em suas vidas, mesmo, muitas vezes, tendo uma frequência de mais de 

quatro anos (CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 162). 

 

 Sendo assim, as autoras pontuam que o processo grupal requer um planejamento com 

um objetivo de curto, médio e longo prazo, e que “a fala dos profissionais denuncia o 

incômodo com o fazer por fazer, não conduzindo a um objetivo reflexivo e emancipatório” 

(CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 162). Além disso, “a participação do usuário ainda 

acontece no formato de ouvinte, não havendo a sua incorporação ativa em etapas importantes, 

como a avaliação e o planejamento” (CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 163). 

 Nesta perspectiva, destaca-se segundo o artigo de Oliveira e Silva,  

“Fazer falarem” também as famílias, em lugar de estudar apenas os discursos que 

nelas são produzidos pelas diversas instâncias que nelas intervêm. Nisto consiste 
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uma tentativa de agregar outra dimensão às análises já produzidas neste campo. 

Interessa-nos, também, compreender que significados as famílias atribuem às 

intervenções legitimadas a partir de um discurso de necessidade de salvaguardar-

lhes os direitos (OLIVEIRA, SILVA, 2015, p. 264, grifo dos autores). 

  

 No artigo de Alchorne, Oliveira e Paiva (2018), os autores destacam, a partir da 

reflexão de Mioto (2015b apud ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 141), que 

“apesar dos muitos debates sobre o trabalho social com famílias, ainda há inúmeras questões 

que precisam ser explicadas e debatidas para que este seja efetivado”. Para os autores, em 

meio ao campo de disputas e tentativas de conceituação “os espaços socioeducativos ainda 

são em grande parte definidos nas orientações técnicas da Proteção Social Básica do Sistema 

Único de Assistência Social, através de um viés disciplinador de consenso das 

responsabilidades nos cuidados domésticos” (ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 

141). Dessa maneira, os autores assinalam a seguinte citação do documento: “Proteção Básica 

do Sistema Único de Assistência Social: orientações técnicas para os Centro de Referência de 

Assistência Social”31, 

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 e acompanhamento das 

crianças. 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 proporcionar 

espaços e oportunidades voltadas e orientadas pelas necessidades infantis e 

desafiadoras [...]. Debater temas relacionados ao desenvolvimento das crianças, do 

adolescente e do jovem, seus membros idosos e de valorização do seu saber. 

Discutir as estratégias para o desenvolvimento das competências da pessoa com 

deficiência, destacando o papel fundamental das famílias e da comunidade no 

processo de reabilitação e inclusão das pessoas com deficiência (BRASIL, 2006, p. 

42 apud ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 141). 

 

 Alchorne, Oliveira e Paiva (2018) trazem ainda em seu artigo o trabalho desenvolvido 

a partir da parceria entre Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e a Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. O trabalho consistiu 

em reuniões de consulta e discussão acerca de acompanhamento familiar com gestores do 

nível central da secretaria, com dez coordenadores da Coordenadoria de Desenvolvimento 

Social –CDS, com três assessores das CDSs e com coordenadores de unidades e profissionais 

das diversas unidades de referências (CRAS e CREAS). 

                                                           
31 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Proteção Básica do Sistema Único de 

Assistência Social: orientações técnicas para os Centro de Referência de Assistência Social (Paif). Brasília: 

MDS/SNAS, 2006. 
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 Conforme apontamento dos autores, o acompanhamento familiar envolve o processo 

de acolhimento e de atendimento até o momento de desligamento do serviço (ALCHORNE, 

OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 138). Além disso, “o acompanhamento se expressa como um 

conjunto diversificado de procedimentos e não como uma ação específica, qualificada, do 

trabalho com famílias” (ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 140). Para os autores, 

não contemplando uma ação específica, a tarefa do acompanhamento torna-se menos rígida, o 

que, por outro lado, “não favorece um direcionamento mais fundamentado sobre o que 

observar, monitorar e propor para as famílias em um processo contínuo de trabalho, 

subentendido na ideia de ‘acompanhar’” (ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 141, 

grifo dos autores). 

 Acrescenta-se a essa discussão, reflexões da autora Mioto que também tece 

considerações acerca do acompanhamento familiar e assinala que o TSF no âmbito dos 

serviços sociais 

[...] tende a reduzir o processo de acompanhamento das famílias a abordagens 

individuais e grupais e centrar-se em informações sobre direitos, sobre estilos de 

vida e formas ‘saudáveis’ de ser e conviver, afora o número exacerbado de 

encaminhamentos a outros serviços que oneram ainda mais as famílias (MIOTO, 

2010, apud MIOTO, 2018, p. 39, grifo da autora). 

 

 Contudo, o artigo de Alchorne, Oliveira e Paiva (2018), pontua também que, 

Apesar de encerrar uma caracterização uma tanto genérica, o acompanhamento 

familiar considera alguns parâmetros que o enquadram na perspectiva da cidadania 

ampliada, na tentativa de diferenciá-lo de orientações assistencialistas ou 

moralizadoras. Elementos tais como respeito à diversidade dos arranjos familiares, 

ênfase na participação familiar no planejamento das intervenções, território como 

referência para indicadores sociais e econômicos e importância da articulação, 

integração e potencialização de uma rede socioassistencial conferem uma dimensão 

distinta à concepção de trabalho com famílias (ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 

2018, p. 141). 

 

 Os autores especificam ainda, que o acompanhamento familiar “[...] se refere a um 

conjunto de intervenções continuadas, a partir da construção conjunta de um plano no qual é 

estabelecido o objetivo, a realização de mediações periódicas, a inserção em atividades 

diversas e o acesso a outras políticas setoriais, visando a ampliação de direitos” 

(ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 143). 

 Considerando também aspectos exógenos referentes à cidade do Rio Janeiro, segunda 

maior metrópole brasileira, e assim, a vastidão do território, densidade demográfica, índices 

de violência e grandes áreas de abrangência de cada unidade de referência da política (CRAS 

e CREAS), Alchorne, Oliveira e Paiva assinalam que, 

Esse contexto interfere nos processos de planejamento e execução do 

acompanhamento familiar, desde o nível central da gestão até o trabalho realizado 

“na ponta”, tendo de fazer frente a desafios tais como: excesso de burocracia e 
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instrumentos gerenciais a serem preenchidos, déficit de profissionais, focalização 

importante em famílias inseridas em programas de transferência de renda e ofertas 

de serviços nem sempre condizentes à demanda (muitas vezes por definição e 

correspondentes incentivos do governo federal, sem considerar especificidades 

locais). Diante de tal quadro, termina-se por operar na quase ausência de indicadores 

e critérios para inserção de famílias no processo de acompanhamento, com 

consequências não menos desafiadoras para a avaliação do momento e da forma de 

desligamento (ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 147, grifo dos autores). 

 

 Os autores concluem ainda, que “as unidades de PSB conseguem construir maior 

conhecimento de seu território de abrangência, logrando uma vigilância socioassistencial um 

pouco mais efetiva” (ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 147). Além disso, que é 

necessário para o acompanhamento familiar ter em conta informações advindas da família, de 

estudos sociofamiliares e de dados da vigilância socioassistencial, e, “pactuar fluxos e 

processos de trabalhos que concorram para alinhar o trabalho desenvolvido no âmbito da 

proteção social básica e da proteção social especial, em estreita articulação com as decisões 

oriundas com os demais níveis de gestão” (ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 141). 

 Especificamente acerca do TSF nos CREAS, no artigo de Cronemberger e Teixeira 

(2014), está descrito que “compete ao CREAS ofertar e referenciar serviços especializados de 

caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por 

violação de direito e violência, expressa em maus-tratos, negligência, abandono, 

discriminações, entre outras” (BRASIL, 2009 apud CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, 

p. 104). 

 Para as autoras, há um avanço no âmbito da normativa do TSF no CREAS32, ao 

reconhecer que “as vicissitudes e infortúnios que acometem as famílias em situação de risco 

social e pessoal não são de responsabilidade delas, o que recoloca o papel do Estado como 

provedor de direitos e responsável pela proteção social” (CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 

2018, p. 104). Mas há também retrocessos quanto aos objetivos do CREAS33 e do PAEFI34,  

                                                           
32 Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS (BRASIL, 2011b, 

p. 33). 

 
33 São objetivos do CREAS: O fortalecimento da função protetiva da família; a construção de possibilidades de 

mudanças e transformação dos padrões de relacionamento familiares e comunitários com violações de direitos; a 

potencialização dos recursos para a superação da situação vivenciada e a reconstrução de relacionamentos 

familiares, comunitários e com o contexto social, ou construção de novas referências, quando for o caso; o 

empoderamento e autonomia; o exercício do protagonismo e da participação social; o acesso das famílias e 

indivíduos a direitos socioassistenciais e à rede de proteção social; a prevenção de agravamentos e da 

institucionalização (BRASIL, 2011, p. 51 apud CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2014, p. 104) 

 
34 São objetivos do PAEFI: contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva; 

processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme as 

necessidades; contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários; 

contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família; contribuir para a reparação de 
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[...] quando reafirma a necessidade de fortalecimento e potencialização da função 

protetiva da família, mesmo com vínculo já violado. É como se a solução para o 

problema fosse a falta de proteção social exercida pelas famílias ou seu uso 

inadequado, tentando-se ajustá-la nos intramuros familiares. Ora, embora a família 

seja um dos agentes de violação de direitos, ela o faz por desconhecimento, traços 

culturais patriarcais, pelo uso do álcool e outras drogas, associados ao desemprego, à 

precariedade de condições de vida, e à falta de expectativas sociais 

(CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 105). 

 

As autoras apontam que o primeiro objetivo é contraditório em relação aos demais, 

que apresentam avanços quando reconhecem “a necessidade do empoderamento e autonomia 

das famílias, o exercício da participação social, articulação com os serviços socioassistenciais 

de proteção básica, a busca de reparação dos danos e a prevenção da reincidência das 

violações de direitos” (CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 105). As autoras 

acrescentam, nesse sentido, que as situações de violações vivenciadas pelas famílias, “requer 

trabalho socioeducativo de reabilitação para a convivência familiar, mas sem cair em 

culpabilizações estéreis” (CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 105). 

 Complementa-se a discussão do artigo com alguns dados secundários sobre o TSF no 

CREAS, obtidos através do “Estudo sobre a gestão, organização e a implementação dos 

serviços socioassistenciais desenvolvidos nos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS)” realizado pela Fundação Euclides da Cunha por meio do 

Núcleo de Pesquisas, Informações e Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense – 

DataUFF, para Secretaria de Avaliação e Gestão da informação e Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, entre julho de 2013 e junho de 2014. 

 Tal estudo desenvolveu-se junto a atores-chave responsáveis pela organização e oferta 

dos serviços nas unidades do CREAS e junto aos usuários desses serviços, utilizando-se da 

realização de entrevistas e de grupos focais. Além disso, contou com a participação de dez 

municípios das cinco grandes regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-

oeste) (FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA, 2014, p. 3 - 4).  

 Um primeiro apontamento, é que dentre as diversas ações desenvolvidas com as 

famílias no âmbito do PAEFI, no caso das atividades em grupo, apenas três dos dez 

municípios “contam com atividades coletivas específicas para o PAEFI e nem sempre estão 

adequadas aos objetivos do PAEFI” (FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA, 2014, p. 14). 

Além disso, houve discrepância em relação ao dado de ações de referência e contrarreferência 

para a Rede, sete municípios confirmaram a realização sistemática de referência e 

contrarreferência, mas poucos usuários confirmaram terem sido encaminhados para CRAS, e, 

                                                                                                                                                                                     
danos e da incidência de violações de direitos; prevenir a reincidência de violações de direitos (BRASIL, 2009, 

p. 20 apud CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2014, p. 104) 
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em relação a encaminhamentos para políticas setoriais, profissionais de todos os municípios 

afirmaram realizar encaminhamentos, entretanto, poucos usuários afirmaram terem sido 

encaminhados (FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA, 2014, p. 14). 

[..] o PAEFI está relativamente adequado às exigências postas pela Tipificação. 

Entretanto, a análise dos casos identificou em campo alguns desafios tais como: a 

falta de profissionais de direito; a não padronização e o não consensuamento do 

fluxo de atendimentos com a Rede Socioassistencial e demais parceiros; a ausência 

de avaliação das estratégias de execução do serviço com melhor cotejamento do 

perfil de seus usuários em potencial e suas necessidades; e o melhor 

acompanhamento dos encaminhamentos realizados (FUNDAÇÃO EUCLIDES DA 

CUNHA, 2014, p. 15).  

 

 Em relação ao Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medidas Socioeducativas (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade) - 

MSE, dentre as diversas ações desenvolvidas, ocorrem tanto o atendimento individual do 

adolescente, como o atendimento familiar, e a pesquisa constatou que apenas em 

aproximadamente 50% dos municípios ocorre o atendimento em grupo. Além disso, também 

se observou discrepância em relação ao dado “encaminhamentos às políticas setoriais”, que os 

profissionais afirmam realizar e a maioria de usuários diz não ter sido encaminhado 

(FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA, 2014, p. 19). 

 Quanto à percepção sobre a qualidade dos serviços e aquisições dos usuários, “as 

avaliações acerca do CREAS e seus serviços possui, como não poderia deixar de ser, 

conteúdos e ênfases diversos quando se comparam os discursos dos profissionais e dos 

usuários” (FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA, 2014, p. 19). Os profissionais citam “[...] 

como aquisição proporcionada pelo PAEFI aos seus usuários um relacionamento mais 

harmonioso com a família e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; o 

empoderamento dos usuários; e a conquista da autonomia graças ao retorno ao mercado de 

trabalho” (FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA, 2014, p. 20). “Já os usuários do PAEFI e 

da Abordagem, participantes dos Grupos Focais, avaliaram bem os serviços recebidos em 

todas as localidades visitadas, indicando os CREAS como locais de referência para se 

encontrar ‘apoio’, ‘atenção’, ‘conselhos’ e ‘resolver seus problemas’ (FUNDAÇÃO 

EUCLIDES DA CUNHA, 2014, p. 20). 

Destaca-se então, duas avaliações dos usuários do MSE acerca do serviço prestado nos 

CREAS, uma positiva e outra negativa (sendo que, conforme o estudo, no total houve seis 

avaliações positivas e quatro negativas), respectivamente: “Então cresci muito, entendi que 

meus estudos vale muito pra mim e eu quero ser alguém, não quero ser tratado da forma que 

as pessoas me olhavam, que quero ser eu, não quero que as pessoas me olhem diferente com o 

tino diferente achando que eu sou marginal” (Usuário/a 1:53 apud FUNDAÇÃO EUCLIDES 
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DA CUNHA, 2014, p. 23) e, “Acho que não. Cada vez piora mais. Porque não deixa eu ficar 

em casa com a minha família, vai lá e fala demais, fica falando com a minha família sobre 

essas coisas” (Usuário/a 1:47 apud FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA, 2014, p. 23).  

Destaca-se, acerca do segundo relato, um desafio para o TSF orientado pela 

matricialidade sociofamiliar, de como executar um trabalho com usuários que preferem não 

ter toda a família envolvida nesse processo, sabe-se que no caso de crianças e adolescentes há 

outros ordenamentos, como o ECA, que também direcionam o trabalho, contudo, o relato 

acaba sendo emblemático de um TSF compulsório, ao menos para o/a adolescente e quiçá 

para toda sua família. Nesse sentido, questiona-se, terá efetividade esse trabalho? É possível 

traçar e seguir caminhos alternativos? 

Pode-se responder parcialmente a última pergunta, de acordo com a “Nota Técnica 

sobre a relação entre o Sistema Único de Assistência Social- SUAS e os órgãos do Sistema de 

Justiça” que afirma que,  

O PIA deve ser pactuado entre o técnico e o adolescente, e deve envolver a família 

do adolescente e as demais políticas setoriais. Ressalta-se que os pais ou 

responsáveis têm o dever de participar da elaboração e acompanhamento do PIA, 

sendo passíveis de responsabilização administrativa (BRASIL, 2016b, p. 7). 

 

Desse modo, no caso MSE de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC), cabe ao SUAS a concretização dos objetivos das medidas 

socioeducativas de responsabilização e de proteção social (BRASIL, 2016b, p. 11, grifo 

nosso). 

 A pesquisa também traz a percepção das mães acerca do serviço prestado nos CREAS 

no âmbito da MSE, 

Muitas usuárias disseram se sentirem mais seguras e menos culpadas quando as 

coisas “saem do rumo”. Elas são ouvidas e aconselhadas e têm sentimento de 

realização e de que irão resolver os seus problemas. Com os filhos frequentando 

atividades nos CREAS, as mães disseram se sentir mais sossegadas por saber que 

não estão na rua e com as atividades os filhos ficam mais “dóceis”. Sentem-se mais 

tranquilas e mais amparadas, conseguiram solucionar casos de violência doméstica. 

Avaliaram bem o serviço por conseguirem ajuda para acessar documentos e 

advogado e porque acham que os técnicos são educados e bem informados. Deve-se 

ressaltar que a avaliação positiva dos serviços de Abordagem e do PAEFI apareceu 

diversas vezes nos discursos dos participantes dos grupos focais tendo como 

elemento de comparação o atendimento recebido em outros equipamentos públicos, 

de saúde e de educação, que é visto como frio e ineficiente (FUNDAÇÃO 

EUCLIDES DA CUNHA, 2014, p. 22). 

  

 Aqui cabe um destaque relacionado à perspectiva de gênero e TSF, já que ao longo do 

documento não foi possível observar qualquer menção ao pai, ou a outro/a responsável 

familiar que não fossem as mães, ainda que em outros momentos e falas haja menção à 

família como um todo. 
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 Acerca da avaliação dos adolescentes referente ao MSE, acrescenta-se ainda que, 

[...] muitos associam ir ao CREAS como “cumprir um dever” e pela ótica de que 

devem pagar ou serem castigados pelo erro que cometeram, não compreendendo o 

serviço para além da alternativa à privação de liberdade condicionada aos deveres 

impostos pelos profissionais que os acompanham. Em diversas entrevistas foi 

possível perceber que não havia um plano de atividades e acompanhamento dos 

usuários que fosse claro aos usuários, que, além de não saberem o que é o Plano 

Individual de Atendimento, pareciam desconhecer os objetivos das medidas para 

além de citações vagas de “reintegração à sociedade”. Algumas entrevistas 

apontaram o que, na percepção dos usuários, seriam limites do serviço: falta de 

acompanhamento ao usuário e à sua família; insuficiência da PSC para mudar a 

cabeça do jovem e afastá-lo do crime; inutilidade da PSC à vida do adolescente, 

causando perda de tempo que poderia ser utilizado para se qualificar 

profissionalmente, trabalhar e/ou estar em casa; piora nas “cobranças” familiares. De 

fato, muitos usuários mostraram-se também angustiados com a dificuldade em se 

conciliar o trabalho com o comparecimento ao CREAS e sugeriram a adequação dos 

horários das MSE com os horários individuais deles, de escola e trabalho, bem como 

um número maior de atividades para que não “fiquem de bobeira” - de preferência 

algo que possa lhes ser útil no mercado de trabalho ou que proporcione acesso à 

cultura e ao lazer (FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA, 2014, p. 22). 
 

 Desse modo, pode-se observar, assim como foi possível observar com a pesquisa 

apresentada pelo artigo de Cronemberger e Teixeira (2014) com os usuários do CRAS de 

Piripiri/PI, que os usuários não estão conseguindo ter clareza dos objetivos do trabalho 

realizado, além de, no caso da pesquisa realizada pela Fundação Euclides da Cunha (2014), 

associarem o TSF com o cumprimento de um dever, de um castigo. Há que se ter em conta 

também, que os encaminhamentos a Rede Socioassistencial e a outras políticas públicas não 

têm sido monitorados ou realizados, o que representa um prejuízo nas ações intersetoriais e de 

ampliação dos direitos de cidadania dos usuários. Além disso, observa-se, no que tange às 

dificuldades de conciliação do trabalho e da escola com o comparecimento ao CREAS, as 

recomendações do documento “Fundamentos Ético-políticos e rumos teórico-metodológicos 

para fortalecer o Trabalho Social com Famílias na Política Nacional de Assistência Social” 

(BRASIL, 2016a, p.26), vistas no capítulo II, que assinalam que no campo do planejamento e 

ação do TSF, é “onde se busca interferir na organização e na qualidade dos serviços 

disponíveis, para que possam atender as necessidades das famílias e não funcionem como 

mais uma fonte de estresse para elas”.  

 Há que se considerar, por fim, que apesar dos percalços, o TSF nos CREAS tem sido 

avaliado, majoritariamente, como positivo. 

 Em relação ao TSF nos serviços de acolhimento institucional infanto-juvenil, ressalta-

se que são recomendações metodológicas para o TSF, conforme assinala o artigo de 

Cronemberger e Teixeira (2018, p. 283), o ECA, o Plano Nacional de Promoção e Defesa do 

Direito da Criança e do Adolescente, a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e 

as Orientações Técnicas para os serviços de acolhimento institucional. 
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A publicação Orientações Técnicas: serviços de acolhimento para crianças e 

adolescentes (CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2009) inclui 

orientações metodológicas e elementos variados. Dentre eles: i) diagnóstico que 

arrole os motivos de afastamento da criança ou do adolescente das famílias; ii) Plano 

Individual e Familiar de Acompanhamento (PIA), que delineie estratégias de 

trabalho junto ao segmento institucionalizado e à família de origem, mediante 

encaminhamentos e ações contínuas com as famílias durante a fase de acolhimento; 

iii) acompanhamento da família de origem, mediante encaminhamentos e ações 

contínuas com as famílias durante a fase de acolhimento; iv) trabalhos em redes que 

incorporem articulações entre os setores, como participação em audiências 

concentradas, estudos de caso, encaminhamentos às políticas sociais e respectivos 

serviços. (CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 283). 

 

 Segundo reflexões do artigo, “ao estudar tais orientações, Cronemberger (2017) 

identifica fins conflitantes que mais reforçam as responsabilidades familiares do que oferecem 

condições de superação das situações de vulnerabilidade e de risco social, como as dos ciclos 

de pobreza e de violações de direitos” (CRONEMBERGER, 2017 apud CRONEMBEGER, 

TEXIEIRA, 2018, p. 283). 

 Complementa-se a discussão do artigo, com a reflexão de Campos e Mioto (2003 apud 

MIOTO, 2009, p. 144), que 

[...] contraditoriamente, a afirmação do direito à convivência familiar e comunitária 

de crianças, adolescentes, idosos, doentes mentais e a postulação da 

responsabilidade civil na proteção social desses segmentos tem sido perversamente 

utilizada para uma maior responsabilização da família e para a delegação à mais 

variada gama de ONGs (organizações não-governamentais) a provisão de “bem-

estar” a idosos e crianças e adolescentes. 

 

 O artigo de Cronemberger e Teixeira (2018) apresenta também parte dos resultados de 

uma pesquisa de campo realizada junto a assistentes sociais que atuam em nove instituições 

de acolhimento a crianças e/ou adolescentes em situação de abandono ou vítimas de maus-

tratos ou de violência inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Teresina/PI, além de profissional vinculado a 1ª Vara da Infância e Juventude 

da capital piauiense (CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 284).  

 Estão entre os dados obtidos pela pesquisa, que o Trabalho Social com as Famílias de 

Origem (TSFO) nas instituições de acolhimento investigadas, a partir das reflexões críticas de 

assistentes sociais, “pode ser visto como ação significativa junto às famílias de origem ou em 

prol delas, na efetivação da garantia e da ampliação dos direitos de crianças e adolescentes e 

de suas famílias, no enfrentamento das expressões da questão social” (CRONEMBERGER, 

TEIXEIRA, 2018, p. 284), o que para as autoras exige, 

[...] a ampliação da ação profissional para além dos sujeitos singulares que serve de 

subsídio para as respostas coletivas às demandas que são aparentemente singulares, 

podendo ocorrer por meio de reuniões, entrevistas, visitas domiciliares e visitas 

institucionais, realização de dinâmicas de grupo, ações que oportunizam o TSF face 

a face com as famílias ou em outras formas, como na criação de serviços ou na 

articulação entre eles (CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 284). 



140 
 

 

 

As autoras assinalam também que “as questões de vínculos e cuidados ganham 

centralidade no trabalho previsto, que expressa as contradições de como a família é incluída 

na PNAS” (CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 285), desse modo, as autoras analisam 

que, embora essas abordagens sejam importantes, o enfrentamento de vulnerabilidades e 

fragilidades das condições de vida é fundamental, para só então investir em questões culturais 

e objetivas. “Sem esse aporte da rede de serviços, o trabalho torna-se mero aconselhamento 

fundado em mudanças comportamentais sem atingir as causas determinantes 

(CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 285). 

No TSFO, uma das atribuições profissionais é a elaboração do PIA, que parte do 

diagnóstico sobre os motivos do acolhimento e da realidade das famílias para elaboração de 

estratégias e ações de reintegração familiar. “[...] o PIA deve prever ações sistemáticas junto 

às crianças e adolescentes e às suas famílias, o que pressupõe participação efetiva dos 

familiares” (CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 285). As autoras ressaltam que o PIA 

não é neutro, “de acordo com a perspectiva teórico metodológica e ídeo-política, pode dirigir 

as ações, seja para manter o status quo, que interpreta os problemas como de responsabilidade 

familiar, ou para alterá-lo e inserir as famílias na rede de políticas sociais como direito à 

proteção social”. 

Conforme relato colhido pela pesquisa, 

Nós temos o PIA, nosso maior instrumento. Tudo cai nele! É [...] muito trabalho 

para realizar, porque ele é muito completo. Ele tem informações, bem assim, 

‘primícias’ mesmo até o momento atual. E já é, assim, traçada a história da criança e 

do adolescente. Mas nós trabalhamos também com fichas de visitas domiciliares. 

Todas as visitas que fazemos, são documentadas. A pessoa que recebe a visita, 

assina um documento de que recebeu a visita. Nós temos relatórios. Esses relatórios, 

dividimos assim: temos o relatório psicossocial [...] E a maioria das intervenções é 

realizada conjuntamente. Então, fazemos o [relatório] psicossocial. Mas no 

psicossocial, nós temos pontos específicos do assistente social e, também, do 

psicólogo. O olhar dele e o meu. Depois, emitimos parecer diante da situação. O 

Plano, o relatório, a estrutura do relatório, a gente percebe que atende às 

necessidades [...] Ela [a família] descreve a situação da escola, a relação com a 

comunidade, a relação com os acolhidos, com os cuidadores, com os profissionais, 

com a família e depois a gente faz uma avaliação global de como está essa família 

hoje ou de como ela se apresenta. Depois damos o parecer […] Se há necessidade de 

permanência da criança ou do adolescente na casa, ou então, de sua reintegração. 

Geralmente, nós fechamos o PIA para levar para audiência para a gente definir mais 

ou menos como é que vai ficar a situação (Assistente Social J apud 

CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 285, grifos das autoras). 

 

Outras observações profissionais referem-se ao trabalho em rede, que está previsto no 

TSFO, e para Cronemberger e Teixeira (2018, p. 286) as gestões devem adotar protocolo de 

ações integradas, fluxos de rotinas, definição de encargos entre serviços e instituições, “sem 
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essa via de mão dupla, referência e contrarreferência – o trabalho fica sem efetividade e sem 

alicerce para emissão de pareceres ou para avaliação do trabalho desenvolvido “.  

As autoras identificam, todavia, a fragilidade da rede de serviços, “às vezes, não há 

serviços adequado ou a demora dificulta o trabalho em andamento nas instituições de 

acolhimento” (CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 288). Os profissionais, em algumas 

ocasiões, recorrem a suas redes informais de apoio, para minimizar uma questão momentânea 

que sem o acompanhamento da informalidade, não teria solução, conforme demonstra o relato 

abaixo, 

[...] só para ilustrar: solicitei uma cesta básica para o CRAS há dois meses. Nem a 

visita, o CRAS não fez ainda! E detalhe: a cesta é para uma pessoa que precisa 

muito: o filho está aqui […], a filha está aqui […], o outro filho está sozinho na casa 

e a mãe está em tratamento, porque usa droga. O menino come em casa de vizinhos. 

Nós já fizemos muitas cestas básicas e entregamos para eles […] Procuramos nossas 

amigas para ajudar [...] porque na casa não tem nada […] (Assistente Social B apud 

CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 288, grifos das autoras). 

 

Complementa-se, que esta questão da fragilidade das ofertas públicas e de mobilização 

informal dos profissionais para atendimento das demandas também apareceu no artigo de 

Alberto e Costa (2017, p. 204) realizada nos CRAS de João Pessoa/PB, conforme aparece 

nesse relato: “então, às vezes a gente tira realmente do bolso quando vê que a família não tem 

e quando não, a família vai e faz esse esforço” (Assistente Social 4). Ao longo do capítulo II, 

foi descrito alguns dados referentes à provisão pública dos direitos sociais e socioassistenciais 

e a violação do Estado no não provimento efetivo desses direitos. Especificamente, quanto à 

cesta básica, viu-se que a mesma está inclusa nos benefícios eventuais providos pela PNAS, 

ou seja, sua concessão é eventual, quando as demandas das famílias são muitas vezes 

permanentes, como apareceu nesse trecho do relato exposto no parágrafo anterior: “nós já 

fizemos muitas cestas básicas e entregamos para eles” (Assistente Social B apud 

CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 288). 

Pode-se tecer ainda reflexões acerca do benefício do Programa Bolsa Família e a 

morosidade para o recebimento do benefício, cuja inscrição no Cadastro Único não garante a 

entrada imediata da família no programa, a concessão do benefício depende de quantas 

famílias já foram atendidas no município, “em relação à estimativa de famílias pobres feita 

para essa localidade. Além disso, o governo federal precisa respeitar o limite orçamentário do 

Programa” (BRASIL, 2018). 

Aqui, há que se destacar também, que o acolhimento institucional de crianças e 

adolescente deve prezar pela celeridade das ações de reintegração familiar e, para tanto, o 

TSFO necessita de recursos efetivos e imediatos, para ser executado com êxito. 
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São ainda reflexões das autoras sobre o TSFO que “a ação socioeducativa deve ser 

parte desse trabalho, especialmente o trabalho em grupo que favorece discussões coletivas e 

ampliação do olhar sobre o problema” (CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 287). 

“Entretanto, os depoimentos coletados na pesquisa nem sinalizam uma sistemática grupal para 

o trabalho nem ressaltam como e o que é discutido com as famílias nas visitas domiciliares e 

nas entrevistas nos dias de visita” (CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 288). 

Em geral, registra-se o que Cronemberger (2017) analisa sobre as orientações 

metodológicas para os serviços. Isto é, processos individualizadores e 

culpabilizadores, reproduzidos no trabalho profissional cotidiano, fundado no 

aconselhamento e na busca de compromissos familiares, movidos pela vontade de 

não mais violar direitos, sem qualquer alteração nas condições objetivas e subjetivas 

de vida (CRONEMBERGER, 2017 apud CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 

288). 

 

As autoras identificam também limitações no desenrolar do TSFO relacionadas ao 

acompanhamento familiar e o trabalho socioeducativo com os grupos de famílias, que 

acontece aos sábados, dias de visita, e compromete, portanto, tanto as horas de interação entre 

a família quanto o atendimento individual. “Se é mais cômodo para o profissional atender 

individualmente a família nos dias de visita, relegam-se duas grandes categorias do processo: 

o trabalho com a família e o estímulo à convivência familiar” (CRONEMBERGER, 

TEIXEIRA, 2018, p. 286). 

De modo geral, as reflexões do artigo inferem que o TSFO,  

[...] na maioria das vezes, é imediatista e sem encadeamento de ações que assegurem 

suporte à emancipação das famílias e à reintegração familiar. Essa, por sua 

complexidade, acaba relegada diante das dificuldades enfrentadas, obstruindo-se o 

verdadeiro sentido do Direito à Convivência Familiar e Comunitária 

(CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2018, p. 276). 

 

Complementa-se as discussões trazidas pelo artigo de Cronemberger e Teixeira 

(2018), que dentre os motivos mais frequentes da institucionalização de crianças e 

adolescentes “estão a carência de recursos materiais da família/responsável; o abandono; a 

violência doméstica; a dependência química; a vivência de rua e a orfandade (ASSIS, 

IANNELLI, PINTO, 2015, p. 40)35. Esses dados demonstram que apesar do ECA determinar 

que “a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda 

ou a suspensão do poder familiar” (BRASIL, 1990), na realidade isto não tem sido observado, 

                                                           
35 A pesquisa que apresenta esse dado abordou dados de 1.157 municípios brasileiros de diferentes portes 

populacionais, que possuem Serviço de Acolhimento Institucional, e foi realizada entre 2009 e 2010 nas cinco 

regiões do país, com o apoio do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (ASSIS, IANNELLI, 

PINTO, 2015). 
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o que requer um TSF crítico, para não reforçar violações e que garanta aquisições objetivas às 

famílias. Ou seja, que não esteja voltado unicamente ao fortalecimento dos vínculos 

familiares e às respostas nos intramuros familiares. 

Encerra-se essas reflexões com as proposições do artigo de Teixeira (2010) que 

apresenta perspectivas para um TSF reconstruído em bases críticas no âmbito da política de 

assistência social como um todo. Nesse sentido, são alguns dos apontamentos da autora: a 

necessidade de compreender a família não como uma instituição natural, mas social e 

histórica, assim como não é natural a divisão sexual do trabalho, dos papéis sociais etc.; e a 

necessidade de “romper com as concepções que tratam a família como interiormente 

homogênea e apreciável em qualquer contexto social e histórico” (SARACENO, 1992 apud 

TEIXEIRA, 2010, p. 14). 

Desse modo, a autora assinala, partindo de reflexões de Mioto (2010 apud TEIXEIRA, 

2010, p. 15), que a concepção crítica de família, contrapõe-se às concepções que “tratam a 

família a partir de uma determinada estrutura, tomada como ideal (casal com seus filhos) e 

com papéis pré-definidos; - tomam a família como a principal responsável pelo bem-estar de 

seus membros, desconsiderando em grande medida as mudanças ocorridas na sociedade”. 

A partir desta visão alternativa, “as necessidades trazidas pelos sujeitos singulares não 

são mais compreendidas como problemas individuais ou familiares, ou tratados como casos 

de família” (TEIXEIRA, 2010, p. 15) e,  

[...] deve-se evitar o que Sawaya (2004) denomina “ditadura da intimidade” ou 

“ditadura da privacidade”, que expressa o fortalecimento da família apartheid, pois 

isola seus membros de outras formas de associação e grupos, fechando temas de 

interesse no espaço doméstico e a cargo das famílias (SAWAYA, 2004 apud 

TEIXEIRA, 2010, p. 16, grifos da autora). 

 

 Para Teixeira (2010, p. 16, grifos da autora), os objetivos do TSF devem ser a 

autonomia e o protagonismo sob o viés da participação social e do coletivo, “assim, é 

essencial superar a visão liberal de autonomia, do ‘ensinar a pescar’, do ‘andar com as 

próprias pernas’ sem que seja garantido como direito o acesso às condições materiais e 

subjetivas necessárias para tal”. 

Desse modo, pode-se considerar que as proposições de Teixeira (2010) apontam para 

o reforço do TSF nas dimensões coletiva, socioeducativa, informativa e de participação e 

controle social, bem como na promoção de aquisições materiais e acesso aos serviços e 

políticas sociais, ou seja, na contramão de dimensões disciplinadoras, terapêuticas e de 

responsabilização das famílias. 
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3.3.4. TSF e o Sistema de Garantia de Direitos 

 O artigo de Alchorne, Oliveira e Paiva (2018) apresenta uma discussão importante 

acerca da articulação da política de assistência social com o Sistema de Garantia de Direitos e 

seus rebatimentos no TSF. Desse modo, o artigo destaca que a PSE, ao lidar com situações 

eminentes de ruptura dos vínculos familiares e comunitários ou mesmo com situações de 

vínculos já rompidos, necessitará de uma estreita interface com o Sistema de Garantia de 

Direitos, ou seja com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e outros setores do Poder 

Executivo. Os autores salientam ainda, que outros serviços, como os ofertados pelos CRAS, 

também apresentam esta intersecção (ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 145). 

 O artigo, que apresenta resultados das oficinas realizadas com gestores do nível central 

da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, com dez 

coordenadores da Coordenadoria de Desenvolvimento Social –CDS, com três assessores das 

CDSs e com coordenadores de unidades e profissionais das diversas unidades de referências 

(CRAS e CREAS), aponta que tanto as unidades da assistência social provocam o Sistema de 

Justiça para acessar recursos jurídico-legais para o atendimento das necessidades e proteção 

de indivíduos e famílias, quanto os órgãos de justiça acionam os serviços de assistência social 

para solicitar atendimento ou esclarecimento acerca dos atendimentos e acompanhamentos 

familiares (ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 145). Há, todavia, 

[...] constantes queixas dos profissionais da assistência social de que o Sistema de 

Justiça encaminha famílias para atendimento sem informações adequadas e 

incompletas sobre as demandas; solicitam acompanhamento familiar com demandas 

que não cabem à assistência social, mas sim a outras políticas setoriais; ou mesmo 

reclamam de relações autoritárias e verticalizadas, em que não são respeitados o 

sigilo profissional e nem os objetivos da política de assistência social. As 

requisições do Sistema de Justiça que não dizem respeito ao trabalho de proteção 

social da assistência social atrapalham a rotina de serviços, além de se 

caracterizarem como desvio de função dos profissionais e, consequentemente, 

repercutem na relação de confiança entre os profissionais e usuários e na qualidade 

do atendimento prestado (ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 145). 

 O artigo pontua então, a nota técnica nº 2 do MDS (BRASIL, 2016b) que tenta regular 

a relação entre o SUAS e os órgão do Sistema de Justiça. A nota explicita que não cabe aos 

profissionais do SUAS: realização de perícia; inquirição de vítimas e acusados; oitiva para 

fins judiciais; produção de provas de acusação; guarda ou tutela de crianças e adolescentes de 

forma impositiva; curatela de idosos, de pessoas com deficiência ou com transtorno mental; 

adoção de crianças e adolescentes; averiguação de denúncias de maus-tratos contra crianças e 

adolescentes, idosos ou pessoa com deficiência, e de violência doméstica e familiar contra a 

mulher (BRASIL, 2016, p. 11 apud ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 146). 
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 Quanto à apuração de denúncia, destaca-se no “Estudo sobre a gestão, organização e a 

implementação dos serviços socioassistenciais desenvolvidos nos Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social (CREAS)”, realizado pela Fundação Euclides da Cunha 

em parceria com o MDS, que entre o fluxo usual de trabalho no PAEFI identificado pelo 

estudo foi citada a realização de “visitas domiciliares para acompanhamento ou para 

verificação de denúncias” (FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA, 2014, p. 13). Esse estudo 

é anterior a publicação da referida nota técnica do MDS, mas aponta a naturalização do TSF 

em uma perspectiva fiscalizatória, ao menos no período abordado. 

 Conforme ressaltam Alchorne, Oliveira, Paiva (2018, p. 146), a relação entre 

assistência social e judiciário, implica tanto considerar a trajetória histórica das instituições 

republicanas e democráticas brasileiras, como o papel histórico de subalternidade da política 

de assistência social.  

Soma-se a isso a construção de um projeto societário que vem alargando a já grande 

desigualdade socioeconômica do país e que vincula ações do Estado em seus três 

poderes, para legitimar a criminalização da pobreza, aliando repressão, 

encarceramento e extermínio ao controle das famílias pobres via políticas públicas 

(NETTO, 2010; WACQUANT, 2011 apud ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 

2018, p. 146). 

 

 Para os autores,  

Os aspectos conservadores e moralizantes na condução da proteção social das 

famílias pobres permanecem nos discursos e práticas tanto da política de assistência 

social, como nos órgãos do Sistema de Justiça, pois são constituintes de uma 

totalidade histórica que constitui uma “economia moral” da assistência aos 

segmentos pauperizados (ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 146, grifo 

dos autores). 

 

 Desse modo, os autores assinalam que a relação entre assistência social e os órgãos do 

Sistema de Justiça envolvem jogos políticos de interesses diversos, e, mesmo com a nota 

técnica do MDS, “ainda haverá um longo caminho para diminuir as ressonâncias de uma 

relação desigual de poder entre o órgão da assistência social e o Judiciário” (ALCHORNE, 

OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 146). 

 Trata-se assim, de uma relação a ser administrada pelo órgão gestor da política de 

assistência social, através de conhecimento teórico-metodológico, bem como de 

responsabilidade ética e política na condução da política pública (ALCHORNE, OLIVEIRA, 

PAIVA, 2018, p. 146). “Não cabem aos profissionais, individualmente, responderem às 

demandas do Sistema de Justiça, mas ao posicionamento institucional da política de 

assistência social” (ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 146). 

Essa discussão trazida pelo artigo é extremamente importante para se pensar os 

desafios do TSF crítico, que requer uma relação de parceria e confiança entre os profissionais 
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e os usuários e a atuação ética dos órgãos gestores da política de assistência social nas 

relações com o judiciário e no enfrentamento aos conservadorismos e às perspectivas 

moralizantes que tradicionalmente estiveram presentes na relação família e política de 

assistência social. Conforme vimos no capítulo I dessa pesquisa, acerca da política de 

assistência social, “[...] não se pode esquecer sua histórica função e potencialidade de manter 

a coesão, a integração e o controle social sobre uma parcela dos pobres, enquanto para outros 

prevalece a criminalização, repressão e punição” (WACQUANT, 2007 apud BOSCHETTI, 

2016, p. 25). 

 

3.3.5. O trabalho profissional no âmbito do TSF 

 Um primeiro apontamento acerca do trabalho profissional no âmbito do TSF refere-se 

às condições de trabalho dos profissionais que executam o TSF. Dois dos artigos que 

apresentam resultados de pesquisa de campo, o artigo de Carvalho e Teixeira (2018, p. 156) e 

o artigo de Alberto e Costa (2017), trazem uma abordagem acerca do tipo de vínculo de 

trabalho dos profissionais que participaram da pesquisa e que executam o TSF.  

No caso do primeiro artigo, de Carvalho e Teixeira (2018), os profissionais, que atuam 

em CRAS do município de Piripiri/PI, foram todos contratados via concurso público e 

realizam o TSF há pelo menos 4 anos.  

No caso do segundo artigo, de Alberto e Costa (2017), os profissionais, que atuam em 

CRAS do município de João Pessoa/PB, foram contatados por meio de avaliação de 

currículos e entrevistas e remanejamento de outros serviços, e o tempo de serviço variou de 

duas semanas a oito anos. Alberto de Costa (2017, p. 200) apontam ainda que o salário 

recebido pelos profissionais era de R$ 1.200,00. Desse modo, as autoras destacam a reflexão 

de Campos e Garcia (2007 apud ALBERTO, COSTA, 2017, p. 200) de que “o Paif tem como 

um de seus problemas os Recursos Humanos, em que os profissionais são submetidos a 

baixos salários e vínculos fragilizados, implicando em alta rotatividade nos serviços”. 

Tais dados coadunam com o que foi observado no capítulo II, na análise de Raichelis 

(2010, p. 761) acerca da constituição dos quadros profissionais do SUAS, no qual a autora 

constata um universo heterogêneo de trabalhadores, que se compõe de servidores e 

trabalhadores da esfera estatal nos três níveis de governo, com uma diversidade de vínculos e 

condições de trabalho. Além das discrepâncias de tais quadros, considerando a realidade 

heterogênea dos estados e municípios. 
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O artigo de Alberto e Costa (2017) propõe analisar os discursos dos profissionais de 

Psicologia e Serviço Social sobre família e a formação recebida para o TSF. Como vimos no 

tópico “Relações sociais (de classe, gênero, “raça”/etnia) e TSF”, o discurso da “família 

desestruturada” e da família nuclear patriarcal foram amplamente utilizados e outros discursos 

eugenista e higienista também foram identificados, como se evidencia em dois dos relatos 

colhidos: “mas o trabalho é esse, né, é o foco, a missão do Cras é essa, é o tratamento com as 

famílias, os vínculos familiares, ingresso em cursos profissionalizantes, encaminhamentos, né, 

diversos, é isso [...] é pra tratar de repente as mazelas que venha a tocar a família” (Assistente 

Social 5 apud ALBERTO, COSTA, 2017, p. 204) e “[...] é, na maioria, pais desajustados 

geram filhos desajustados é a tendência, se não tiver uma, uma, uma boa, vamos dizer assim, 

um bom trabalho na família, né, os filhos provavelmente serão seguidores dos pais nessa área, 

na área negativa né” (Psicólogo 12 apud ALBERTO, COSTA, 2017, p. 205). 

 Para Alberto e Costa (2017, p. 206) “os discursos sobre a prática dos profissionais com 

as famílias ainda têm vestígios de uma ordem assistencialista e higienista, a partir de uma 

perspectiva patologizante, que pode estar relacionada com a própria concepção de família”. 

 É importante ressaltar que tal direcionamento do TSF é contrário, inclusive, as 

postulações da política de assistência social, como viu-se no capítulo II no tópico “Trabalho 

social com famílias na assistência social”. Contudo, conforme destaca Mioto (2018, p. 39),  

[...] a tendência atual ainda é tratar o trabalho social com famílias na sua 

instrumentalidade funcional, reiterando o movimento hegemônico da sociedade, a 

sua história e também as ambiguidades contidas na orientação das próprias políticas 

setoriais em relação à família. Porém, traveste-se velhas práticas em novos 

discursos. Assim, a reiteração de um processo interventivo na lógica do 

disciplinamento, responsabilização e culpabilização das famílias flui como um 

continuum naturalizado e necessário. 

 

 Quanto à formação dos profissionais recebida para o TSF, Alberto e Costa identificam 

discursos “de quem acredita que a graduação em Serviço Social está diferente de sua época, 

no que se trata da formação para o trabalho social com família, e de Psicólogo, que falou do 

lugar de quem teve uma formação clínica, uma formação diferente do que se espera para o 

trabalho no CRAS [...]” (ALBERTO, COSTA, 2017, p. 200). São então exemplos dos relatos 

colhidos, 

[...] não tinha um trabalho com a família, era mais o indivíduo [...] foi meio 

pincelado sabe, esse, a questão mesmo do trabalho, da vivência enquanto família 

mesmo, enquanto do, ter essa visão de que família não é só laço consanguíneo, foi 

da minha parte enquanto profissional mesmo, sabe [...] o meu período acadêmico foi 

um negócio assim tão para início mesmo de curso para serviços social que não deu 

pra, é muito diferenciado agora (Assistente Social 4 apud ALBERTO, COSTA, 

2017, p. 200). 
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[...] a minha formação é uma área clínica e eu vinha, né, da área clínica, é, eu, eu no 

começo eu quis trabalhar isso aqui, né, quis trabalhar a clínica aqui dentro e vi que 

não surgia muito efeito porque, primeiro, isso não é o padrão do CRAS, né, e na 

realidade não se encaixava muito bem porque os próprios usuários não entendiam 

essa prática da psicologia clínica (Psicólogo 12 apud ALBERTO, COSTA, 2017, p. 

200). 

 

 Estão então entre as considerações do artigo (ALBERTO, COSTA, 2017, p. 197) que, 

diferentemente do profissional de Serviço Social, que tem uma formação e atuação mais 

voltada para o coletivo, para a classe trabalhadora e voltada para questões sociais,  

[...] os profissionais de psicologia têm um histórico de uma prática individual, 

clínica e de ser uma profissão voltada para a elite. E que, apesar da inserção que vem 

tendo nas políticas sociais, trabalhar com coletivos ainda se apresenta como desafio 

aos profissionais de Psicologia e que trabalhar com famílias não tem se constituído 

como prática dessa profissão (ROMAGNOLI, 2006 apud ALBERTO, COSTA, 

2017 p. 197). 

 

A pesquisa de Alberto e Costa (2017, p. 201) constatou também que parte dos 

profissionais realizou pós-graduação lato sensu, e no caso dos psicólogos, foram mencionadas 

a especialização em Psicopedagogia, Psicanálise, Neuropsicologia, Direitos Humanos, Saúde 

da Família, Saúde Mental, Terapia Cognitivo-Comportamental e Dinâmica de Grupo. Já os 

assistentes sociais mencionaram especialização em Serviço Social e Políticas de Proteção 

Social, Saúde da Família, Saúde Pública, Gestão em Saúde e em Gestão Pública.  

 Quanto às capacitações no âmbito do CRAS voltadas para o TSF, Alberto e Costa 

(2017, p. 202) descrevem os seguintes relatos, “Esse do bolsa família é uma né? Que pra 

família, acolher a família, né como preencher o Cad, orientação também com a família, é 

esse” (Assistente Social 6 apud ALBERTO, COSTA, 2017, p. 202); “[...] faz tempo, né, 

assim, eu num sou muito boa de memória não, eu participei de algumas... aí eu já trabalhei 

algumas coisas, não de, muito profunda, é tudo muito superficial, essas capacitações são 

muito superficiais” (Assistente Social 5 apud ALBERTO, COSTA, 2017, p. 202); e 

Nenhuma capacitação voltada para isso não, a única capacitação que a gente passa 

aqui é a do Bolsa Família para fazer o cadastro, [...] e o PAIF que era ter uma 

capacitação, que é voltado pra família, que é para trabalhar aquele cadastro no 

vínculo com a família, a gente não tem capacitação (Assistente Social 1 apud 

ALBERTO, COSTA, 2017, p. 202). 

 

 As autoras identificam, dessa maneira, que as capacitações têm se dado na lógica do 

Programa Bolsa Família e do preenchimento de cadastros (ALBERTO, COSTA, 2017, p. 

202). 

 O artigo de Carvalho e Teixeira (2018, p. 166) também traz considerações acerca das 

capacitações recebidas pelos profissionais que executam o TSF. Os profissionais, quando 

indagados acerca da participação em capacitação específica voltadas para o TSF, “foram 

categóricos em afirmar que já fizeram parte de ações voltadas para o trabalho realizado junto 
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ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) [...], mas nenhum afirmou 

ter participação em capacitação específica para a área do TSF” (CARVALHO, TEIXEIRA, 

2018, p. 166). Além disso, as autoras identificaram que apesar dos profissionais executarem o 

TSF há pelo menos quatro anos, foi possível identificar profissional que, até aquele momento, 

não havia realizado a leitura do material técnico ou de produções científicas voltada à 

temática do TSF. Mas, no geral, os profissionais apresentaram preocupação com o 

embasamento do seu trabalho, “a partir da mobilização dos conhecimentos adquiridos por 

meio de sua formação universitária e com leituras e acesso às informações repassadas por 

intermédio do ministério que faz a gestão da política no país” (CARVALHO, TEIXEIRA, 

2018, p. 166). 

 Quanto à formação e especialização dos profissionais que atuam no SUAS, o artigo 

faz o seguinte apontamento, 

Os dados do Censo Suas 2015 demonstram que apenas 39,3% dos trabalhadores têm 

nível superior completo. Mostram também uma baixa procura por especializações. 

Do percentual de 39,3%, apenas 5,4% possui algum tipo de especialização 

(BRASIL, 2016). A pesquisa identificou os que ainda não realizaram especialização, 

apesar de terem um tempo considerável de atuação na assistência social, além de 

especializações fora do contexto em que os profissionais realizam intervenções. Isso 

pode ser um reflexo da própria precarização das condições de trabalho dos 

profissionais de assistência social, que, em sua maioria, não contam com o gozo de 

um plano de cargos, carreiras e salários (PCCS) e de uma política permanente de 

capacitação que seja efetiva. Não há, assim, nenhum tipo de incentivo para que o 

profissional procure o aprofundamento e a qualificação de sua formação para uma 

atuação mais competente (CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 158). 

 

 Em relação à atuação dos profissionais assistentes sociais no âmbito do TSF, as 

autoras pontuam o processo de reconceituação do Serviço Social a partir da década de 1960, e 

a aproximação da categoria com referenciais marxistas na década de 1970, o que representou 

uma guinada na formação e atuação profissional, bem como no projeto ético-político da 

profissão, agora comprometido, hegemonicamente, com os interesses da classe trabalhadora 

(CARVALHO, TEIXEIRA, 2018).  

 Contudo, no campo específico do TSF, 

[...] quando da renovação da profissão, num primeiro momento, a discussão sobre 

família e o TSF ocupa segundo plano por uma série de fatores. Destaque para: i) 

exigências teórico-metodológicas impostas para a consolidação do Serviço Social no 

âmbito da teoria social crítica; ii) conservadorismo dessas temáticas em fase anterior 

e posterior à reconceituação; iii) ideia de que a temática seria de menor amplitude 

em termos de transformação nas relações sociais (CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, 

p. 280).  

  Em síntese, as autoras consideram então, que TSF no Serviço Social, norteia-se por 

dois eixos, 
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No primeiro, denominado por Mioto (2004), de normatividade e estabilidade, a 

família é vista como problema e o tipo de atendimento proposto atrela-se aos 

objetivos institucionais e não às demandas das famílias, como no projeto familista. 

O segundo eixo, denominado de conflito e transformação, volta-se para ações 

profissionais dirigidas às famílias, como sujeitos de direitos, visando à construção da 

cidadania e à materialidade dos direitos e da prática cidadã, presentes no projeto 

protetivo (MIOTO, 2004 apud CARVALHO, TEIXEIRA, 2018, p. 281).  

 No artigo de Stechi (2013), também há considerações a respeito dessa classificação da 

autora Mioto (2004) acerca do trabalho do assistente social, e é assinalado que nos processos 

de trabalho pautados em padrões de normatividade e estabilidade “o trabalho permanece na 

perspectiva da funcionalidade e relacionado aos processos de integração e controle social, o 

que tira o foco da discussão que coloca a família no contexto de uma sociedade desigual, 

excludente, fruto da conjuntura atual (MIOTO, 2004 apud STECHI, 2013, p. 181). 

Aqui é importante retomar as observações do autor Silva (2014), descritas no capítulo 

II, acerca da redução do trabalho profissional (no caso do assistente social) ao que é posto 

institucionalmente a partir do processo de cristalização de uma consciência acrítica, alienada-

estranhada, e que vem sendo responsável, “pela subserviência da atuação profissional às 

fronteiras da gestão do pauperismo (embora seja ontologicamente impossível escapar 

totalmente disso dentro dos limites impostos pela ordem societária do capital)” (SILVA, 

2014, p. 17). 

 Acrescenta-se ainda à discussão dos artigos, conforme foi observado também no 

capítulo II dessa pesquisa, com as observações de Raichelis (2010), que tanto condições de 

trabalho favoráveis quanto a formação profissional continuada, são essenciais para o 

desenvolvimento do TSF em uma perspectiva crítica.  

Por ser uma área de prestação de serviços cuja mediação principal é o próprio 

profissional (Sposati, 2006), o trabalho da assistência social está estrategicamente 

apoiado no conhecimento e na formação teórica, técnica e política do seu quadro de 

pessoal, e nas condições institucionais de que dispõe para efetivar sua intervenção 

(RAICHELIS, 2010, p.761). 

 

 O artigo de Alchorne, Oliveira e Paiva (2018) traz uma reflexão do trabalho 

profissional no âmbito do TSF, a partir de uma análise que considera também as normativas 

da política de assistência social. Os autores abordam o fato de que o TSF na assistência social 

é permeado por uma dimensão normativa, que visa a padronização dos serviços e 

procedimentos contribuindo para delimitar o papel desta política pública no atendimento a 

famílias e indivíduos. Além disso, “operam em uma determinada racionalidade desenhada 

pelo processo de formulação, que é permeado por disputas de conceitos, valores e ideologias” 

(ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 137). 
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 Os autores refletem, nesta perspectiva, que 

As normativas possuem tom prescritivo e de autoridade; porém, conforme apontam 

Bowe e Ball (1992 apud SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2005), os textos são 

frequentemente contraditórios e abertos às interpretações e à atribuição de 

significados diversos. Os documentos não expressam per si, que dizer, os 

fundamentos éticos e teórico-metodológicos que estão em disputas nas práticas 

profissionais no cotidiano dos serviços sociais. Os fundamentos éticos, políticos e 

teórico-metodológicos do trabalho com famílias, para além de leis e da produção 

normativa governamental, estão presentes nos códigos de ética profissionais. Além 

disso, são norteados pela teoria social, pelos dados produzidos por pesquisas e por 

estudos realizados em diversas áreas do conhecimento (ALCHORNE, OLIVEIRA, 

PAIVA, 2018, p. 137). 

 

 São ainda reflexões dos autores que o atendimento e acompanhamento das famílias 

usuárias da política de assistência social são permeados por disputa de conceitos e valores, 

bem como por práticas conservadoras. Tais práticas são ainda tensionadas por direções mais 

progressistas dos direitos humanos e sociais e por constrangimentos institucionais do projeto 

neoliberal, “que impõe parcos recursos para a área social e o uso de instrumentos e 

tecnologias para aferição de resultados e metas na lógica gerencialista. Ademais, concorrem e 

mesmo limitam as ações autônomas, criativas e de cunho propositivo dos profissionais” 

(ALCHORNE, OLIVEIRA, PAIVA, 2018, p. 137-138). 

Complementa-se, segundo Raichelis e conforme foi exposto no capítulo II, que ao 

mesmo tempo em que ocorre a rápida implantação e expansão do SUAS no território nacional 

e a ampliação do mercado de trabalho para os assistentes sociais e outros profissionais, 

contraditoriamente, aprofunda-se a precarização das condições em que este trabalho se 

realiza, haja vista a subordinação “a processos de alienação, restrição de autonomia técnica e 

intensificação do trabalho a que estão sujeitos os trabalhadores assalariados em seu conjunto” 

(RAICHELIS, 2010, p. 751). 

E, conforme aponta Mioto (2018, p. 39), “há uma dificuldade de os profissionais 

realizarem um contramovimento à lógica reinante ou articularem resistência a ela, embora 

grande parte deles nas suas formas discursivas assumem atuar em uma perspectiva de direitos 

sociais e em defesa das famílias”. Mioto, acrescenta ainda, que tais dificuldades  

[...] não podem ser referidas apenas ao campo da intervenção profissional, uma vez 

que este está intrinsicamente condicionado ao movimento geral da sociedade e da 

própria estruturação das políticas sociais. Os dilemas e contradições desse 

movimento situam-se amplamente nas relações estabelecidas entre cidadania, 

família e direitos, bem como à cultura política da sociedade brasileira. Sobre esta, a 

produção historiográfica enfatiza a influência da mentalidade senhorial, típica da 

família patriarcal colonial, na formação de uma ética social e política que 

desembocou no clientelismo, no populismo e, consequentemente, nas relações 

sociais pautadas no favor e na violência (MIOTO, 2018, p.39). 
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 Desse modo, salienta-se que o trabalho profissional no âmbito do TSF na assistência 

social, se analisado no contexto mais amplo em que este se insere, marcado pelo desmonte do 

Estado social, bem como pelo contexto de precarização das condições de trabalho que estes 

profissionais estão inseridos, apresenta inúmeros desafios para se realizar em uma perspectiva 

crítica, no campo da garantia de direitos e de defesa da cidadania. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Partindo dos questionamentos que nortearam essa pesquisa pode-se considerar que o 

TSF na política de assistência social vem sendo abordado e refletido de uma maneira crítica e 

totalizadora pelos artigos científicos, seja considerando as normativas da política e as 

condições concretas para a realização desse trabalho, seja considerando o trabalho 

profissional com as famílias.  

No campo da intervenção com os grupos familiares, os registros das pesquisas de 

campo apontam tanto estratégias de ações nos intramuros familiares e de responsabilização 

das famílias, além da prevalência das ações particularizadas em relação às ações em grupo, 

quanto ações mais emancipatórias, no campo dos direitos de cidadania e da responsabilização 

do Estado. 

 Observações acerca dos impactos e repercussões do desmonte das políticas e serviços 

sociais no TSF estão presentes nas reflexões dos autores dos artigos, fundamentadas em 

pesquisa de campo com profissionais, que em alguns casos, dão mostras de culpabilização das 

famílias pelas vulnerabilidades sociais vivenciadas, demarcando discursos de cunho liberal 

que acabam por reafirmar o Estado mínimo.  

Em relação às avaliações acerca dos fundamentos teóricos-metodológicos, éticos-

políticos e técnicos-operativos, ou seja, acerca da estruturação do TSF, por parte dos autores 

dos artigos observa-se a problematização da perspectiva de matricialidade sociofamiliar e a 

“centralidade na mulher-mãe”, a problematização do viés familista da política, além de 

problematizações relacionadas à pouca clareza de temáticas, conceitos e direcionamentos 

operativos (no caso do acompanhamento familiar) utilizados nas normativas. Já em relação 

aos registros das pesquisas de campo com os profissionais que tocam na temática dos 

fundamentos do TSF, observa-se, em alguns casos, o não contato do profissional com as 

normativas da política, o conhecimento por outros profissionais das normativas da política, 

mas, ao mesmo tempo, falta de clareza acerca dos encaminhamentos do TSF, e ainda, a 



153 
 

 

percepção de alguns profissionais de que o direcionamento do TSF também está relacionado 

com seus projetos ético-políticos profissionais. Há ainda, problematizações relacionadas à 

ausência de capacitações voltadas para o TSF. 

 Acerca das considerações que se tecem a respeito das desigualdades de classe, gênero, 

“raça” /etnia e suas repercussões para o TSF, com exceção das desigualdades de “raça” /etnia 

que só é problematizada em um dos artigos, pode-se dizer que os autores dos artigos 

apresentam problematizações e críticas fundamentadas em uma perspectiva totalizadora, 

classista e antipatriarcal. Já nos registros das pesquisas de campo foi possível observar 

discursos profissionais que reforçam os papéis sociais de sexo, o modelo de família patriarcal, 

bem como discursos higienistas e de patologização relacionados à situação de pobreza 

vivenciada pelas famílias.  

 As novas configurações familiares ainda têm sido vistas com certo preconceito por 

parte de alguns profissionais, como mostram alguns registros das pesquisas de campo que 

afirmam o ideal de família tradicional, contrariando, inclusive, as recomendações das 

normativas do TSF a esse respeito. 

No campo das proposições para o desenvolvimento de um trabalho social crítico, 

observa-se nas reflexões dos autores dos artigos apontamentos relacionados ao o reforço do 

TSF nas dimensões coletiva, socioeducativa, informativa e de participação e controle social, 

bem como na promoção de aquisições materiais e acesso aos serviços e políticas sociais, ou 

seja, na contramão de dimensões disciplinadoras, terapêuticas e de responsabilização das 

famílias; a necessidade de compreender a família não como uma instituição natural, mas 

social e histórica; e o estabelecimento de ações em conjunto com a Vigilância 

Socioassistencial, diminuindo a distância entre o executar e o pensar. Em relação às 

proposições dos profissionais, conforme os registros das pesquisas de campo, é necessária 

uma rede socioassistencial e intersetorial que realmente funcione, capacitações profissionais, 

profissionais embasados teórica e politicamente; melhorias de infraestrutura nos serviços 

socioassistenciais; ampliação de recursos humanos e de recursos materiais. 

Acerca das tensões que emergem do TSF identificadas pela pesquisa nos artigos 

científicos, cabe a seguinte sistematização: 

 Reforço às funções protetivas das famílias e ao trabalho familiar de cuidado; 

 Reforço à naturalização dos papéis sociais de sexo; 

 Idealização, por parte de alguns profissionais, do modelo de família nuclear e 

patriarcal; 
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 Violações profissionais relacionadas ao direito de autodeclaração de raça e 

sexualidade; 

 Prevalência de ações nos intramuros familiares; 

 Prevalência de ações particularizadas em prejuízo das ações em grupo; 

 Ausência ou falta de monitoramento das ações de encaminhamento à rede 

socioassistencial e à rede de políticas setoriais; 

 Rede de serviços subdesenvolvida e falta de recursos para se trabalhar com a família; 

 Dificuldades de infraestrutura e de recursos humanos nos serviços socioassistenciais; 

 Ausência de capacitações voltadas diretamente ao TSF; 

 Ausência de Planos de Cargo, Carreira e Salários e Planos de Educação Permanente; 

 Precarização das condições de trabalho dos profissionais; 

 Uso de instrumentos e tecnologias para aferição de resultados e metas na lógica 

gerencialista; 

  Dificuldade nas relações entre a assistência social e os Sistemas de Justiça e de 

Garantia de Direitos; 

 Participação e controle social restritos à participação em conselhos e conferências; 

 O TSF como o cumprimento de um dever, de um castigo; 

São então considerações gerais dessa pesquisa, que a análise das múltiplas 

determinações que perpassam o TSF na assistência social em sua dinamicidade, 

processualidade e movimento, ou seja, para além da perspectiva endógena, traz à tona as 

contradições que perpassam a assistência social na contemporaneidade, enquanto uma política 

social de Estado capitalista, que se agravam ainda, com a posição de dependência ocupada 

pelo Brasil no capitalismo mundial e seu reflexo nas possibilidades reais de materialização da 

emancipação política dos indivíduos sociais; com o pagamento da dívida pública; com a 

prorrogação da Desvinculação das Receitas da União (DRU) para até 2023 e a sua ampliação 

de 20 para 30%; com a Emenda Constitucional 95; com a expansão da “cultura da crise” 

(MOTA, 2015) e seus rebatimentos na fragmentação e na desmobilização da classe 

trabalhadora na luta de classes e na luta por direitos sociais universais; com a crise do sistema 

econômico capitalista; com a mundialização do capital e a crescente privatização das políticas 

sociais; além do silenciamento perverso das desigualdades raciais e de gênero. Desse modo, 

traz à tona as contradições de uma política que essencialmente familista, residual e focalizada, 

também se propõe ser desfamilizadora, mas com grandes desafios para a concretização de 

iniciativas nesta última perspectiva. 
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 No campo das ações familistas é necessário demarcar que a PNAS reafirma o trabalho 

familiar de cuidado, bem como a família como instância primária de proteção social mais 

ampla, ou seja, a família também como responsável primária pela provisão de bens materiais 

e de bem-estar, em geral, para seus membros, em consonância com legislações diversas e com 

a Constituição Federal de 1988. Trata-se assim, de uma política cujas provisões foram 

previstas como residuais e focalizadas, ao mesmo tempo em que também foram previstas 

ações de cunho socioeducativo voltadas essencialmente ao trabalho de cuidado e à resolução 

de conflitos e violações nos intramuros familiares, apostando em valores sociais burgueses 

que naturalizam a família como espaço de solidariedade, amor e afeto, mesmo sem condições 

materiais e subjetivas para tanto, como é o caso de muitas famílias pobres. A perspectiva 

familista conduz ainda à passivização da questão social no âmbito do TSF, uma vez que as 

necessidades das famílias não atendidas, haja vista os limites institucionais ou mesmo os 

limites mais amplos das políticas sociais em tempos de neoliberalismo, tendem a ser 

trabalhadas a partir das potencialidades da família, assim como a partir da reorganização de 

recursos próprios, de recursos da família extensa, de vizinhos, da comunidade e de entidades 

da sociedade civil presentes no território de vivência. 

 Ao reafirmar o trabalho familiar de cuidado, o TSF na assistência social reflete ainda 

as ações de um Estado misógino, que naturaliza a divisão sexual de papéis sociais e o 

confinamento da mulher, especialmente a pobre, ao espaço doméstico. Outras consequências 

não menos importantes vão da culpabilização das famílias pobres à reativação de práticas 

disciplinadoras, muitas vezes mistificadas de proteção social e de estímulo a vivências 

familiares “saudáveis”. Desse modo, pode se considerar ainda que o TSF na assistência social 

carrega ainda traços higienistas e assistencialistas do Estado no âmbito das políticas sociais. 

 Por outro lado, no campo das ações desfamilizadoras e que apresentam possibilidades 

concretas de desoneração das famílias no campo da proteção social, há que se destacar a 

potencialidade das ações que se encaminhem para articulações intersetoriais e que promovam 

aquisições às famílias, especialmente aquisições relacionadas à possibilidade de sustentação 

da vida familiar em conciliação com o trabalho e de acesso aos direitos e ao fortalecimento da 

cidadania. Aqui também ganham destaque as ações de planejamento da política e as ações da 

Vigilância Socioassistencial, que tanto numa dimensão preventiva, quanto protetiva, 

contribuem para elaboração de estudos e indicadores sociais que promovam a potencialização, 

articulação e integração da rede socioassistencial, a partir da dimensão de territorialização. 

Contudo, o cenário adverso à universalização dos serviços e políticas sociais, bem como a 

deterioração desses serviços e políticas sociais na contemporaneidade, tem contribuído para 
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que o TSF esteja mais voltado à gestão dos riscos sociais e não ao atendimento das 

necessidades de fato, reforçando a busca de respostas nos intramuros familiares. 

 Não se pode deixar de considerar, contudo, que o processo que vai da regulamentação 

da assistência social à institucionalização da PNAS foi permeado por disputas de interesses 

diversos e, nesse sentido, as amplas conquistas advindas com a PNAS relacionadas à garantia 

de direitos e à ampliação da cidadania, ou seja, no campo da desfamilização, necessitam ser 

reafirmadas e defendidas. Assim como o TSF não pode ser desvalorizado, pois representa a 

possibilidade de se fazer frente à arbitrariedade do Estado, especialmente no caso das famílias 

consideradas violadoras de direitos e que estão referenciadas à Proteção Social Especial de 

Média e Alta Complexidade. Mais especificamente, o TSF representa a possibilidade das 

famílias reconstruírem suas relações sociais em bases críticas, especialmente se amparado por 

condições objetivas e que valorizem essas famílias enquanto sujeitos de direitos. 

 São então desafios identificados por essa pesquisa para o delineamento do TSF em 

uma perspectiva crítica, a necessidade de desmistificação do TSF para se entender os riscos 

do uso político e ideológico da família. Nesse movimento de análise, dois vieses analíticos 

vêm sendo utilizados, o viés familista e o viés da desfamilização (MIOTO, 2009), e é 

importante demarcar que no viés familista a noção de família tradicional e dos papéis 

familiares perdura, não há exigência de rompimento com essa visão, já o viés da 

desfamilização se sustenta em um modelo teórico que rompe com a visão de família 

tradicional, nuclear e patriarcal. Destaca-se, desse modo, a necessidade urgente de se romper 

com a noção tradicional de família e dos papéis familiares no âmbito do TSF, pois estes 

tendem a se diversificar a medida que as famílias também se diversificam, ou seja, a 

necessidade de se romper com expectativas relacionadas às famílias, para se trabalhar com 

possibilidades concretas suporte e de reconstrução das relações familiares a partir daquilo que 

as famílias consideram como relevante e possível. Espera-se, dessa maneira, não reforçar o 

trabalho familiar de cuidado, mas sim trabalhar em parceria com a família, buscando respostas 

externas na rede socioassistencial e nas demais políticas setoriais para o atendimento às 

demandas familiares. 

 Sabe-se que a busca por respostas externas às demandas familiares não depende 

exclusivamente da proatividade do profissional que executa o TSF, tal processo é balizado 

ainda por relações institucionais e pela devida oferta de serviços e políticas sociais. Sendo 

assim, o que se propõe é a resistência coletiva dos profissionais, para que esses possam trazer 

à tona debates sobre as violações do Estado, seja no âmbito da provisão dos serviços e 

benefícios socioassistenciais, seja no âmbito das ausências de outras políticas sociais, 
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buscando evitar o reforço à responsabilização das famílias, bem como a judicialização da 

questão social. Os profissionais elaboram frequentemente relatórios aos Sistemas de Justiça e 

de Garantia de Direitos, nos quais é necessário deixar claro os desafios para efetivação do 

TSF na ausência de serviços e políticas sociais adequadas bem como os prejuízos para as 

famílias. 

Não se pode deixar de considerar ainda, a necessidade de enfrentamento coletivo à 

precarização do trabalho no SUAS, não só no espaço ocupacional em que estes profissionais 

estão inseridos, ou seja, é necessária a organização conjunta com outros trabalhadores do 

SUAS dos diferentes municípios e estados, e aqui destaca-se a importância da participação 

dos trabalhadores nos Fóruns municipais, regionais e estaduais dos Trabalhadores do SUAS, 

em sindicatos, movimentos sociais e partidos políticos, ou a construção e participação em 

outras frentes de luta. A composição de equipes que executam o TSF, formadas em alguns 

casos por funcionários terceirizados e por funcionários concursados, ou exclusivamente por 

funcionários terceirizados, que não têm a garantia de estabilidade no emprego, pode refletir na 

subserviência “forçosa” desses profissionais. Outros elementos relacionados à precarização do 

trabalho podem ser ainda considerados haja vista seu impacto na realização do TSF, como a 

intensificação do trabalho decorrente tanto do baixo número de profissionais quanto do 

excesso de trabalho e da produtividade e imediaticidade nos resultados que lhes são 

requeridos; a ausência de planos de cargos, carreira e salários e o decorrente desestímulo à 

formação continuada; a ausência de plano de educação permanente e capacitações voltadas ao 

TSF; e o excesso de demandas institucionais burocratizadas que sobrecarregam os 

profissionais e limitam o tempo disponível para o desenvolvimento de um trabalho crítico, 

criativo e propositivo visando a melhoria  dos serviços prestados à população. 

 No campo específico das ações desenvolvidas com as famílias, é necessário que tanto 

os profissionais quanto as famílias tenham clareza dos objetivos do trabalho desenvolvido, e 

aqui a importância também da apropriação por parte dos profissionais dos direcionamentos de 

seus projetos ético-políticos para que a atuação profissional não se restrinja ao instituído e o 

TSF tenha parâmetros concretos para a superação da perspectiva endógena o perpassa. Assim 

como é necessária uma maior participação das famílias no processo de trabalho que se realiza, 

que pode ser viabilizada pela ampliação e priorização das atividades em grupo, ações 

comunitárias, oficinas, etc. Viu-se ao longo da elaboração dessa pesquisa que tem prevalecido 

o TSF no âmbito particularizado em relação às ações em grupo, e as ações de participação e 

controle social têm se restringindo a participação dos usuários em conselhos e conferências, 

quando tais ações poderiam ser estimuladas nas atividades realizadas nos espaços prestação 
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dos serviços, ou seja, nos CRAS, CREAS e nos Serviços de Acolhimento Institucional, por 

meio de Assembleias, por exemplo, que permitam a transparência das atividades realizadas, a 

exposição de dados relacionados aos atendimentos, dados relacionados às demandas 

reprimidas, dados relacionados aos encaminhamentos e como tem se dado o monitoramento 

dessas ações, que permitam o devido controle social e o encaminhamento coletivo das 

demandas reprimidas para os órgãos competentes, também por parte dos usuários. 

 O trabalho em grupo, especialmente com as famílias que vivenciam situações de 

violações de direitos ou outras vulnerabilidades, voltado à participação efetiva dessas famílias 

no processo de trabalho realizado, tem potencial para o questionamento das ações que estão 

sendo desenvolvidas com as famílias não só no âmbito dos serviços assistenciais, mas 

também de outros órgãos dos Sistemas de Justiça e Garantia de Direitos que normalmente 

também estão envolvidos nesse trabalho, e pode promover um enfrentamento coletivo para o 

redirecionamento desse trabalho, quando necessário, na perspectiva de defesa de seus direitos 

e no enfretamento a arbitrariedades. Desse modo, as ações socioeducativas não devem 

encerrar temas de interesse no espaço doméstico e de responsabilidade das famílias, ou 

essencialmente relacionados ao fortalecimento de vínculos familiares, deve-se prezar pela 

disseminação de informação sobre direitos, sobre o acesso a serviços e políticas públicas, bem 

como de disseminação de informações sobre organização social e política para defesa coletiva 

de direitos. 

 Outra consideração necessária, é que a centralidade da família com vistas à superação 

da focalização tanto relacionada a situações de riscos como de segmentos, perpassa a 

perspectiva de desfamilização da política. Ou seja, será garantida a medida que, com base em 

indicadores das necessidades familiares, “se desenvolva uma política de cunho universalista, 

que além da transferência de renda em patamares aceitáveis se desenvolvam prioritariamente 

redes de serviços que suportem as tarefas cotidianas de cuidado” (MIOTO, 2003, p.7). Além 

disso, e considerando as características das famílias que acessam a política, é fundamental que 

a assistência social “funcione como um vetor de articulação das outras políticas sociais, 

particularmente as públicas de saúde, educação, emprego e habitação, para que as ações não 

sejam fragmentárias e se mantenha o acesso e a qualidade dos serviços para todas as famílias” 

(MIOTO, 2003, p.7). 

Reafirma-se, desse modo, que o TSF na perspectiva desfamilista necessita de uma 

política de assistência social de cunho universalista. E, uma vez que a universalização da 

assistência social perpassa proposições e mudanças de cunho estrutural, a luta pela sua 

ampliação exclusivamente no campo do controle social e da participação democrática, ou 
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seja, nos limites institucionais da política, pode não ser suficiente. É necessário então, 

qualificar e estender o debate à classe trabalhadora como um todo, na perspectiva de 

ressignificar a assistência social enquanto uma garantia de proteção social virtuosa às famílias 

de trabalhadores precarizados e desempregados e que vivenciam outras expressões da questão 

social. A luta pela universalização da assistência social deve se dar em conjunto com a luta 

pela garantia de universalização e desmercadorização de outras políticas sociais e não pode se 

limitar ao campo de luta democrático proposto pela Constituição Federal de 1988. Toma-se 

como exemplo disso, que as lutas que instituíram a assistência social como direito social, ou 

as políticas de saúde e de educação como políticas universais, representaram um processo de 

ampla mobilização popular, sindical e de movimentos sociais. 

Contudo, não se pode deixar de considerar por fim, que o cenário internacional tem 

dado mostras de um não lugar para as políticas sociais universais que paulatinamente têm sido 

substituídas por alternativas proteção social fora do escopo direto da ação estatal, como a 

facilitação de uma imigração “peneirada” (FALQUET, 2008) de mulheres tanto para a 

execução do trabalho doméstico quanto para o trabalho de cuidado, nos países de capitalismo 

central, ou seja, a substituição dos serviços públicos por “empregos domésticos” (HEINEN, 

2009), aumentando o fosso entre os segmentos da classe trabalhadora que podem contratar 

este tipo de serviço e o segmento que o executa, que não poderá contratá-lo, ou ter acesso 

garantido a serviços públicos que suportem a tarefa cotidiana de cuidado para a própria 

família. Além disso, as políticas sociais universais são incompatíveis com o capitalismo 

tardio, que só comporta políticas focalizadas e residuais, o que traz grandes desafios para a 

luta no campo da emancipação política, especialmente para os países periféricos. Entende-se, 

desse modo, que ainda que as políticas sociais universais sejam centrais na luta pela 

emancipação política, o cenário adverso só reforça que as lutas necessitam voltar-se também à 

revolução social e à emancipação humana. 
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APÊNDICE B - Resumo dos artigos selecionados para pesquisa 

  

ARTIGO 1 

TÍTULO Trabalho social com famílias nos serviços de acolhimento institucional 

AUTORAS Izabel Hérika Matias Cronemberger, Solange Maria Teixeira  

REVISTA Argumentum v. 10, n. 1 (2018) 

RESUMO 

Este artigo apresenta importantes elementos para a reflexão do Trabalho 

Social com Família (TSF) planejado e executado pelos assistentes sociais nos 

serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. O artigo foi 

construído com base nos resultados de uma pesquisa concluída em 2017, que 

tinha três frentes: a revisão bibliográfica, análise documental e pesquisa de 

campo, esta última realizada com profissionais de serviço social do referido 

campo sócio-ocupacional. Aqui serão discutidas, partes desses resultados, 

obtidos pela análise do material empírico das entrevistas, analisadas a luz do 

método dialético crítico. Conclui-se que o TSF, na maioria das vezes, é 

imediatista e sem encadeamento de ações que possam dar suporte à 

emancipação das famílias, não havendo ações que sustentem e garantam a 

reintegração familiar, que, por ser mais complexa, acaba sendo abandonada 

pelas dificuldades, obstruindo o verdadeiro sentido do Direito a Convivência 

Familiar e Comunitária (DCFC). 

PALAVRAS-CHAVE 
Família. Acolhimento institucional. Trabalho social com famílias. Assistente 

Social. Política de Assistência Social. 

ARTIGO 2 

TÍTULO 
Política de Assistência Social: as direções da matricialidade sociofamiliar e do 

trabalho social com famílias 

AUTORAS Izabel Hérika Matias Cronemberger, Solange Maria Teixeira  

REVISTA Serviço Social em Revista – v. 16, n. 2 (2014) 

RESUMO 

A família tem sido tomada como referência nas políticas sociais, em especial 

na de assistência social, o que tem reatualizado as demandas e expectativas em 

relação ao trabalho social dirigido a elas. Todavia, a direção dessa inserção da 

família na política pode se apresentar bastante variada e tensionada entre 

projetos familista, que a toma como um canal natural de proteção social a ser 

acionado pelas políticas sociais; o protetivo, fundado na proteção social 

pública, ou ainda um terceiro que conjuga e interrelaciona os dois projetos. O 

objetivo desse artigo é problematizar as diferentes direções da matricialidade 

sociofamiliar na política de assistência social e suas repercussões no trabalho 

social. 

PALAVRAS-CHAVE Política de Assistência Social. Trabalho Social. Família. 

ARTIGO 3 

TÍTULO 
O Programa Bolsa Família a partir do território: O trabalho social com as 

famílias beneficiárias 

AUTORA Tatiana de Oliveira Stechi 

REVISTA Serviço Social em Revista – v. 16, n. 1 (2013) 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre o 

trabalho social com famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) a 

partir do território, eixo estruturante da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS). Considerando a experiência prática bem como a atuação profissional, 

se faz necessário uma compreensão do trabalho social realizado com essas 

famílias enquanto possibilidade de uma intervenção qualificada nas 

necessidades e demandas apresentadas pelos beneficiários, tendo como 

http://periodicos.ufes.br/argumentum/issue/view/840
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parâmetro o aumento das políticas sociais de transferência de renda e o seu 

enfrentamento à pobreza.  Neste sentido, contextualiza o programa federal de 

transferência de renda, bem como discorre sobre seus objetivos e critérios. 

Logo em seguida o situa no trabalho desenvolvido pelos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), bem como as orientações dadas 

pela PNAS enquanto público prioritário das ações às famílias beneficiárias do 

programa. A partir das orientações dadas pelas legislações e teorias que 

direcionam a prática e atuação do assistente social com essas famílias é 

necessário que seja desenvolvido um trabalho em rede articulado com as 

demais políticas no território bem como de que as necessidades das famílias e 

intervenções profissionais considerem o local em que as famílias vivem. 

PALAVRAS-CHAVE 
Programa Bolsa Família. Território. Família. Centro de Referência da 

Assistência Social. Proteção Social Básica.  

ARTIGO 4 

TÍTULO 
Política de assistência social e trabalho social com família: autonomia ou 

maternagem? 

AUTORAS Julietty Nunes Cardoso, Solange Maria Teixeira  

REVISTA Serviço Social em Revista - v.17, n. 1 (2014) 

RESUMO 

Com a intervenção do Estado Social as funções de proteção social passam a 

ser públicas. Todavia, os países diferem nas características de seus sistemas de 

proteção social, conforme se dê a relação entre mercado, Estado e família, 

nessa proteção, e outras características políticas, econômicas e culturais. No 

atual contexto, a família constitui foco das políticas públicas, em especial da 

Política de Assistência Social e se renovam as demandas pelo trabalho social 

com a família. O objetivo deste artigo é problematizar, definir e analisar o 

trabalho social com famílias no âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família – PAIF, através de pesquisa bibliográfica e documental. 

PALAVRAS-CHAVE Família. Políticas Públicas. Trabalho Social com famílias. 

ARTIGO 5 

 

TÍTULO 
Trabalho Social com Famílias na Política de Assistência Social: elementos 

para sua reconstrução em bases críticas 

AUTORA Solange Maria Teixeira  

REVISTA Serviço Social em Revista - v.13, n. 1 (2010) 

RESUMO 

A família assume a centralidade nas políticas sociais, em especial, na 

assistência social, o que tem reatualizado as demandas de trabalho 

socioeducativo com grupos de famílias. O objetivo deste artigo é retratar a 

trajetória histórica, com ênfase na contemporaneidade, do modo de abordar e 

trabalhar com famílias na assistência social, além de oferecer contribuições 

para repensá-las em bases críticas. 

PALAVRAS-CHAVE Família. Política de Assistência Social. Trabalho Social com famílias. 

ARTIGO 6 

TÍTULO O trabalho social com famílias na proteção social básica da assistência social 

AUTORAS Solange Maria Teixeira; Poliana de Oliveira Carvalho  

REVISTA 
Em Pauta – v.16, n.42 (2018) 
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RESUMO 

O presente trabalho analisa o Trabalho Social com Famílias no 

acompanhamento familiar implementado por meio de grupos, no Cras da 

cidade de Piripiri (PI), como instrumento de promoção da participação, da 

autonomia e do protagonismo. A pesquisa de campo foi feita por meio de 

entrevistas com profissionais e usuários, analisadas aqui à luz da discussão 

teórica dos principais estudiosos da temática. A pesquisa foi submetida a 

Comitê de Ética e todos os participantes assinaram termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Conclui-se que é possível identificar 

resquícios de conservadorismo na Política de Assistência Social, e que, apesar 

dos entraves provocados pela falta de capacitação profissional, pela não 

mobilização de bagagem teórica e pela falta de estrutura física e de incentivos 

profissionais, é possível identificar traços de mobilização para a participação 

social e algum grau de protagonismo social nas ações implementadas. 

PALAVRAS-CHAVE Trabalho Social com Famílias. Participação. Autonomia. Protagonismo. 

ARTIGO 7 

TÍTULO 
Acompanhamento familiar no SUAS: diálogo com o município do Rio de 

Janeiro 

AUTORES 
Antônio Carlos de Oliveira; Ariane Rego de Paiva; Sindely Chahim de 

Avellar  

REVISTA Em Pauta – v.16, n.42 (2018) 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivos discutir desafios envolvidos na 

conceituação de acompanhamento familiar e problematizar elementos dos 

processos para sua efetivação nas unidades da política de assistência social no 

Rio de Janeiro, tendo por referências as diretrizes da Política Nacional de 

Assistência Social e as normativas do trabalho social com famílias do Sistema 

Único de Assistência Social, a análise bibliográfica e a experiência de 

extensão desenvolvida pela PUC-Rio em parceria com o órgão gestor da 

assistência social do município do Rio de Janeiro. Identificou-se pontos de 

convergência e divergência nos processos de acompanhamento familiar entre 

os diferentes serviços e as principais questões e dificuldades levantadas pelos 

profissionais. 

PALAVRAS-CHAVE 
Assistência Social. Rio de Janeiro. Acompanhamento Familiar. Trabalho 

Social. 

ARTIGO 8 

TÍTULO Famílias e Assistência Social: reflexões sobre o BPC e o Bolsa Família 

AUTORAS Mônica de Castro Maia Senna; Brenda Luana Silva Costa  

REVISTA 
Em Pauta – v.16, n.42 (2018) 

 

RESUMO 

Este artigo pretende contribuir para o debate em torno do trabalho com 

famílias na política de assistência social, a partir da análise de alguns 

elementos que circunscrevem a centralidade da família nas políticas e 

programas sociais brasileiros nos anos recentes, mais especificamente no 

âmbito do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada. 

Tomando por base estudos e experiências concretas, abordamos algumas 

inflexões produzidas nos sistemas nacionais de proteção social nas últimas 

décadas, com destaque para o caso brasileiro. Enfatizamos alguns aspectos 

contraditórios presentes nas relações estabelecidas entre Estado e família 

forjadas a partir da constituição dessas duas modalidades de provisão da 

assistência social. 

PALAVRAS-CHAVE 
Política Social. Assistência Social. Família. Bolsa Família. Benefício de 

Prestação Continuada. 

ARTIGO 9 
TÍTULO 

Discursos sobre família e a formação para o trabalho social no Centro de 

Referência de Assistência Social  

AUTORES Rafaela Rocha da Costa; Maria de Fátima Pereira Alberto 
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REVISTA Pesquisas e Práticas Psicossociais – v. 12, n. 1 (2017)  

RESUMO 

O presente trabalho objetiva analisar os discursos dos profissionais de 

Psicologia e Serviço Social dos Centros de Referência da Assistência Social 

(Cras) sobre família e a formação recebida para o trabalho social com 

famílias. Adotou-se uma estratégia de campo dividida em análise de 

documentos, aplicação de questionários e roteiro de entrevista aberta, 

submetido à Análise do Discurso. A partir desses instrumentos, emergiram 

dados sobre as lacunas na formação para o trabalho social com as famílias. O 

discurso regular foi o da família tradicional e, para os que fogem a esse 

modelo, identificou-se o interdiscurso da família desestruturada, cuja história 

foi contada a partir dos valores pessoais socialmente construídos de que o 

modelo aceito é o nuclear. Trabalhar com outros modelos parece causar 

estranhamento, o que se expressa nos discursos de uma prática profissional 

higienista, assistencialista, eugenista e que patologiza o cotidiano. 

 

PALAVRAS-CHAVE Políticas Sociais. CRAS. Discurso. Famílias. 

ARTIGO 10 

TÍTULO Estado, sociedade civil e políticas sociais: o Serviço Social no CRAS em ação 

AUTORES 
Chris Giselle Pegas Pereira da Silva, 

Antônio Carlos de Oliveira 

REVISTA Em Pauta – v.13, n.36 (2015) 

RESUMO 

O presente trabalho visa mostrar uma reflexão sobre o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (Paif). Além disso, sua interlocução com a 

Política Nacional de Assistência Social, na contribuição para a superação das 

situações de vulnerabilidade dos usuários atendidos pelo Centro de Referência 

de Assistência Social (Cras), bem como no incentivo à participação da 

sociedade civil em espaços públicos democráticos, buscando a efetivação das 

políticas sociais. As questões que perpassam o trabalho do Paif influenciam 

diretamente no exercício do Serviço Social no Cras e possibilitam destacar a 

importância da atuação profissional.  

PALAVRAS-CHAVE PAIF. CRAS. Estado. Sociedade Civil. Políticas Sociais. 
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