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O trabalho social com famílias na política de assistência social 

como estratégia de enfrentamento da questão social. 

 

Resumo: O artigo reflete sobre as formas de enfrentamento da questão social, a partir dos 

fundamentos de sua gênese na Europa do século XIX. Nesse sentido, realiza-se uma breve 

exposição sobre suas primeiras concepções e formas de enfrentamento, argumentando que 

as lutas da classe operária determinaram sua alavancada no cenário político. No Brasil, 

historicamente produziram-se respostas à questão social, tratada inicialmente de forma 

correcional e coercitiva, para posteriormente apresentar outra forma de enfrentamento lida a 

partir da perspectiva do direito, a exemplo da Política de Assistência Social, com o trabalho 

social com famílias. O estudo desenvolveu-se por pesquisa bibliográfica e documental. 

Palavras-chave: Questão Social; Trabalho Social com 
Famílias.  

Abstract: The article reflects on ways of confronting social question, from the fundamentals 

of its genesis in nineteenth-century Europe. In this sense, we make a brief presentation on 

their first conceptions and ways of coping, arguing that the struggles of the working class 

determined their leveraged the political scene. In Brazil, historically produced are answers to 

social question, initially treated in correctional and coercion, and later with another form of 

coping read from social policies, such as the Social Assistance Policy, with social work with 

families. The study was developed by bibliographic and documentary research. 
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1 INTRODUÇÃO 

Netto e Braz (2006) remetem que um dos aspectos do capitalismo contemporâneo é a 

exponenciação da “questão social”; naturalizá-la e adjetivá-la como criminalização do 

pauperismo, como indaga os autores, ainda é fato atual na sociedade global e capitalista à 

qual ela se mostra em diversas expressões. Com isso, afirma-se que compreender a 

questão social como constituição da sociedade capitalista, trazida ao cenário político pelos 

sujeitos sociais/classe operária é romper com visões neoconservadoras, fazendo-se 

perceber que historicamente, o Estado surge como mecanismo extra-econômico de 

manutenção da ordem. 

Cerqueira Filho (apud Guerra, et al. 2007) remete a “questão social”  ao surgimento da 

classe operária, se impondo, no curso da constituição da sociedade capitalista,  um  

conjunto  de  “problemas  políticos,  sociais  e  econômicos”; apresenta duas modalidades 

de tratamento dado pelo Estado Brasileiro à “questão social”: “caso de polícia”, mediante a 

força e como “questão política”, à medida que as demandas foram se complexificando. Com 

essa natureza contraditória, as políticas sociais brasileiras configuraram-se em uma 

conjuntura social e histórica vinculada ao paternalismo, possuindo expressões 

contemporâneas que desenham propostas afiançadoras de direitos, configuradas somente a 

partir da Constituição Federal de 1988. 

O trabalho social com famílias na política de assistência social apresenta ações de 

enfrentamento à questão social na perspectiva do direito, propondo condições substantivas 

para a constituição de sujeitos reflexivos e ativos capazes de alterar as condições 

determinantes da vida social, mesmo que inicialmente a nível micro de seu cotidiano com 

possibilidades macro de projetos societários. 

2 A QUESTÃO SOCIAL E OS SEUS MODOS DE ENFRENTAMENTO PELO ESTADO 

Para problematizar a questão social, faz-se necessário um entendimento acerca de sua 

origem, na terceira década do século XIX, na Europa Ocidental, junto à modernização dos 

meios de produção por meio da industrialização que remeteu a uma nova forma de 

organização social consubstanciada pela relação de exploração do trabalho pelo capital 

(NETTO, 2001), onde o pauperismo dos trabalhadores mostrou-se como uma forma de 

„desmantelo‟ do status quo, aliada a uma relação social de exploração não aceita pela 

massa trabalhadora que gestou o embrião da questão social. (NETTO, 2001).  

Assim, de acordo com Netto (2001), foi a partir da Revolução de 1848 na Europa, em meio 

ao abalo da monarquia, de crises econômicas e do aumento da condição financeira da 
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burguesia, que o pensamento conservador burguês, reverteu a questão social como um 

fenômeno natural à sociedade capitalista e não como algo por ela determinado.  

Sendo designada ainda por conservadores como uma „vontade divina‟, as expressões da 

questão social como a miséria seriam fenômenos individuais causados pela ordem moral 

dos homens por ela acometidos. Nessa compreensão, as suas formas de enfrentamento 

visavam a reforma coercitiva da moral humana, a fim de se resguardar e preservar a 

propriedade privada dos meios de produção. Vale esclarecer que esses movimentos 

revolucionários de caráter popular de 1848, clamaram tanto por melhorias do chão da 

fábrica, quanto ascenderam a uma consciência política e a passagem a nível histórico-

universal, do proletariado de classe em si a classe para si1 (NETTO, 2001, p. 44). 

O desenvolvimento do capital transformou a economia e a produção industrial cresceu mais 

do que os seus mercados consumidores, demandando um controle dos mercados a partir da 

estratégia dos monopólios. O excedente de capital industrial ampliou-se com a centralização 

de capital em bancos e instituições financeiras; financiamento dos próprios monopólios e da 

internacionalização da produção e do capital, dando-se as boas-vindas ao capitalismo 

monopolista (NETTO, 1992). Para a manutenção do status quo, o capital buscou meios 

estratégicos, encontrando no Estado mais do que uma zona de conforto, um aparato técnico 

e político para a reprodução do capital, atuando estratégicamente na economia, em ações 

de infraestrutura e no fornecimento de subsídios aos monopólios (isenção de taxas e 

impostos, por exemplo), tira o “ônus” da reprodução da força de trabalho do capital.  

Assim, o Estado no capitalismo monopolista age de forma técnica na relação da exploração 

capital/trabalho e como elemento determinante do ordenamento social; distinto de sua 

funcionalidade à época originária da questão social torna-se tarefa primordial do Estado a 

preservação e o controle da força de trabalho ocupada e excedente, bem como a 

preparação institucional desta, por meio da qualificação do trabalhador e a regulação de 

níveis de consumo (NETTO, 1992). Assim, a questão social se põe como alvo das políticas 

sociais, onde o Estado legitima-se entre as partes conflituosas, institucionalizando direitos 

sociais para sua autoafirmação, elevando a questão social a um patamar demandante de 

ações distributivas de bens e serviços oferecidos pelas políticas sociais.  

                                                 
1
 Para Karl Marx (1818-1838), "classe em si" e "classe para si", refere-se à idéia de consciência de 
classe essencialmente ligada ao desenvolvimento do capitalismo: "A dominação do capital criou a 
situação comum e os interesses comuns do proletariado. Assim, esta massa já é uma classe em 
relação ao capital, não sendo ainda uma classe para si. Na luta, esta massa se une e se transforma 
numa "classe para si" (Miséria da Filosofia, 1974). Desta forma, o nível de consciência de classe faz 
com que o trabalhador se veja para além das máquinas, não como uma extensão desta, mas como 
o sujeito de sua própria história individual e coletiva.  
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Dessa forma, vislumbra-se que o Estado e o capitalismo evoluem de forma sincronizada, 

sendo que as conjunturas e as formas de (re) conhecimento da questão social incidem no 

seu modo de enfrentamento e de intervenção. 

3 O MODUS OPERANDI DO ESTADO BRASILEIRO NO ENFRENTAMENTO DA 
QUESTÃO SOCIAL 

No Brasil, a questão social se impôs tardiamente em comparação à Europa, a partir do 

processo de industrialização nos primeiros anos da década de 30 do século XX, com capital 

oriundo da economia cafeeira que entrava em uma situação de crise ocasionada pelo 

colapso mundial dos mercados de ações em 1929, provocando queda no consumo 

internacional do produto.  

Aí, identifica-se o papel do Estado na manutenção do status quo burguês por meio da 

regulamentação do mercado de trabalho através de Leis Sociais, que reuniam regras para a 

maioria das iniciativas governamentais na área social. Assim, houve o reconhecimento legal 

do setor operário e da implementação de ações públicas no atendimento às suas 

necessidades. A relação de exploração entre capital e trabalho instaura-se em terras 

tupiniquins e desta contradição, emanou- se a questão social. Contudo, as medidas 

tomadas pelo Estado eram restritas apenas a um apaziguamento paliativo dos conflitos, sem 

alteração nas estruturas que os determinavam. Pari passu a isso, grandes empresas 

mantinham uma série de serviços aos seus empregados, como assistência médica, com o 

pressuposto exclusivo da manutenção do controle em âmbito doméstico a fim da 

manutenção da força de trabalho; construía-se o que conhecemos por cidadania regulada.2 

No Estado Novo3, as políticas sociais vincularam-se a uma estrutura de repressão à 

organização sindical, onde o Estado adotara mecanismos de resposta ao proletariado por 

meio da afirmação do mito do Estado acima das classes e representativo dos interesses 

gerais da sociedade (IAMAMOTO, 1983). Nessa direção, o Estado encontra nas políticas 

sociais a melhor forma de regulação social, o cotidiano da reprodução do trabalho agora era 

permeado por mecanismos estatais, como a Consolidação das Leis do Trabalho (1943), 

                                                 
2
 Cidadania regulada aqui entendida como uma "cidadania restrita e vigiada pelo Estado", que definia 
como cidadãos àqueles indivíduos que exercem profissões definidas e reconhecidas por lei e que 
tinham seu sindicato admitido pelo governo. Os direitos sociais eram transmitidos gratuitamente 
como uma espécie de gratificação pelo trabalho exercido. Os que não possuíam profissão 
regulamentada não eram considerados cidadãos e recebiam amparo da assistência social, que era 
feita através das Igrejas e da filantropia (SANTOS, 1998). 

3
 Estado Novo foi a denominação dada ao regime político ditatorial brasileiro fundado pelo presidente 
Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, durando até o dia 29 de outubro de 1945. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1937
http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
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reconhecidos como respostas às lutas de classe e conseqüentemente, como estratégia de 

enfrentamento à questão social, embora com uma conotação de controle social. 

Draibe (1990) reconhece que nos anos de 1930, o Estado brasileiro construiu-se na sua 

forma de bem-estar, pelas políticas de saúde, de previdência, de habitação, de assistência 

social e de educação; assim, a família foi alvo de medidas do Estado, dada sua participação 

no edifício da reprodução e do controle de seus indivíduos-membros (FONTENELE apud 

TEIXEIRA, 2013), sendo que o seu âmbito privado foi alvo de intervenções técnicas com 

fortes influências católicas, normalizadoras e institucionalizantes, uma vez que o 

esfacelamento de sua função protetiva, ocasionado pelas transformações oriundas da 

sociedade capitalista e burguesa que ora se desenvolvia, requeria suporte teórico e prático, 

para a implementação das políticas sociais (TEIXEIRA, 2013). 

Esping-Andersen (apud DRAIBE, 1990), evidenciou três tipos de Estado de bem-estar social 

em países desenvolvidos: o modelo residual, em que a intervenção estatal acontecia 

somente quando o esforço individual dos sujeitos e dos mercados encontrava-se insuficiente 

para a satisfação de suas necessidades; o modelo meritocrático-particularista, partindo da 

idéia da meritocracia como forma de alcance das necessidades, com as políticas sociais 

utilizadas como forma de minimizar as consequências geradas pelo mercado e o modelo 

social democrata, caracterizado pelo caráter universal, em que ao mercado não se dariam 

as funções de promotor do bem‐estar. 

De acordo com a tipologia de Esping‐Andersen, é o princípio do mérito, entendido 

basicamente como a posição ocupacional e de renda adquirida ao nível da estrutura 

produtiva, que constitui a base sobre a qual se ergue o sistema brasileiro de política social 

(DRAIBE, 1990, p. 10), aos moldes da cidadania regulada. Contudo, o Estado de bem-estar 

social começou a dar sinais de falência na década de 1970, quando de uma crise do capital 

a níveis internacionais refletiram na inflação e no baixo crescimento econômico dos países, 

sendo o Estado de bem-estar o bode expiatório de tal crise, devido aos “excessivos gastos” 

que solaparam os cofres públicos.  

Segundo Draibe (1990), os resultados do Estado de bem-estar social brasileiro, na ótica do 

enfrentamento à questão social, vislumbraram baixos impactos no que tange à garantia de 

direitos universais, seja por sua natureza meritocrático-particularista ou pela conjuntura 

brasileira em que se propôs.  A concessão da garantia de direitos se ampliou no país no 

estabelecimento da Constituição Federal de 1988 e embora seus mecanismos de operação 

fossem infraconstitucionais, observou-se uma notória evolução do sistema de proteção 

social, em relação ao Estado de bem-estar desenvolvido em 1930.  
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Assim, percebeu-se que a reestruturação da política social no Brasil pós-Constituição 

Federal de 1988, ampliou as concepções de universalização e de redistributividade; 

entretanto, há de considerar-se que padrões universais, operados em meio ao ideário 

neoliberal da conjuntura brasileira da época, mascararam a verdadeira estratégia do sistema 

de proteção social – o de mostrar-se com um caráter compensatório, com concentração dos 

gastos sociais para ações seletivas de combate à pobreza que não alteram a estrutura da 

relação de exploração capital/trabalho.  

4 O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
COMO POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SOCIAL, SOB A 
PERSPECTIVA DO DIREITO 
 
À época da gênese da Política de Assistência Social, os modos de enfrentamento à questão 

social possuíam o caráter moralizante, operando de forma recortada entre seus membros e 

com um histórico marcado pelo reforço do papel sexista4 da mulher. Positivado os direitos 

sociais com a Constituição Federal de 1988, a década de 1990 estruturou a família como 

protagonista da agenda pública, promulgou-se a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS 

(1993), bem como a Política Nacional de Assistência Social - PNAS (2004), que eleva a 

família a uma categoria central de operação das políticas sociais. 

Esse reconhecimento legal denotou a família, um status de centralidade na operação das 

políticas sociais, com base no fundamento do direito social, instaurando-se como legítimo às 

famílias, com vistas à superação do rastro conservador da Política de Assistência Social. 

Todavia, ainda que seja inovadora quando da intenção de redesenhar a política em moldes 

valorizadores da família, uma ação que não consegue redefinir a natureza das políticas 

sociais brasileiras é o fato destas só intervirem quando se exaurirem as capacidades 

protetivas na família, o que reforça a sua lógica „familista‟5 (TEIXEIRA, 2013). 

Para que um grupo familiar proteja e promova seus membros é necessário que haja a 

universalização no atendimento do sistema de proteção social, o que em tempos de Brasil 

neoliberal torna-se projeto pouco improvável, pois se vive um quadro de redução de gastos 

sociais e de políticas focalizadas. Dessa forma, percebe-se a constituição de um duplo 

                                                 
4
 Para fins de entendimento do termo neste artigo, por sexismo compreendem-se pensamentos e atos 
que dão privilégio a um gênero em relação a outro, sendo usualmente utilizado quando se 
intencionaliza o rebaixamento do gênero feminino.   

5
 Quando o Estado não se antecipa com os provimentos universais da proteção social que venham a 
abrandar os riscos oriundos da sociedade capitalista, em contraponto com a guarda total da família 
pelo bem-estar de seus membros, temos o que é conhecido por familismo, sistema em que a 
política pública considera que as unidades familiares devem assumir a principal responsabilidade 
pelo bem-estar social de seus membros (ESPING-ANDERSEN, 1999). 
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movimento: ao tempo em que as políticas sociais colocam a família frente aos holofotes 

coloridos do palco central das ações das políticas sociais, reforça seu papel tradicional e 

histórico de responsabilidade sobre seus indivíduos-membros, quando propõe como 

objetivo, o fortalecimento de sua função protetiva. 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) de 2004, nas suas áreas da proteção 

social básica e especial6 compreende as expressões da questão social, dentro da totalidade 

de uma sociedade capitalista causadora e resultante da relação de exploração 

capital/trabalho, caracterizando-as como situações de vulnerabilidades decorrentes de: 

[...] perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; 
ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; 
desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no 
acesso às demais políticas públicas, uso de substâncias psicoativas; deferentes 
formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção 
precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e 
alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e 
social. (PNAS, 2004, p. 27). 

Assim, o trabalho social com famílias na Política de Assistência Social, torna-se forma de 

enfrentamento das expressões da questão social, por meio da introdução de serviços de 

proximidade voltados à família no território, a partir dos Centros de Referência da 

Assistência Social - CRAS, lócus de ação da equipe de referência do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família - PAIF, estruturado a partir da atuação de profissionais do 

Serviço Social e da Psicologia, que fundamentam suas ações na ótica do direito, a partir de: 

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 [...] 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). 

As ações que compõe o trabalho social com famílias no âmbito do PAIF compreendem: a 

acolhida; ações comunitárias; ações particularizadas e encaminhamentos, sendo que a 

operacionalização destas é normatizada por orientações técnicas, que propõe uma relação 

de respeito que considera os indivíduos, os coletivos familiares e suas situações 

demandatárias dentro de uma totalidade social, destituídas de compreensões e práticas que 

as homogeneízam.  

                                                 
6
 Os dois níveis de proteção da Política de Assistência Social consistem na proteção social básica, 
com a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a proteção social especial, 
com o atendimento assistencial a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco 
pessoal e social. (Política Nacional de Assistência Social - PNAS 2004). 
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A acolhida pode ser realizada de forma particularizada e coletiva. É a ocasião da escuta, do 

diálogo e do percurso para o atendimento da demanda, no sentido do reconhecimento da 

expressão da questão social demandante.  Busca-se uma primeira compreensão da 

dinâmica familiar, a partir de então, os profissionais averiguam a necessidade de iniciar um 

processo de acompanhamento familiar ou se o atendimento individual com orientações e 

encaminhamentos às famílias já responde suas demandas (Brasil, 2012), consubstanciadas 

como forma de enfrentamento da expressão da questão social identificada. 

As ações particularizadas referem-se ao atendimento, após a acolhida, de modo 

individualizado, de alguns indivíduos-membros das famílias ou de todo o grupo familiar, 

objetivando o (re) conhecimento mais aprofundado da dinâmica familiar, na busca pela 

identificação e formas de enfrentamento das expressões da questão social. Pode realizar-se 

no âmbito do CRAS ou no domicílio e pode agir de forma a aprofundar a necessidade do 

fortalecimento de vínculos, da convivência familiar e de possíveis identificações de violações 

de direito no âmbito privado que exigem encaminhamentos à equipe.  

Já as oficinas com famílias consistem em encontros previamente organizados, com 

objetivos à curto prazo a serem atingidos, sob a condução da equipe de referência do PAIF, 

propiciando a reflexão das situações vividas no cotidiano, onde as experiências relatadas 

são tidas como alternativas de enfrentamento às situações de vulnerabilidade.  

A intencionalidade dessas ações visa contribuir com o fortalecimento dos laços 

comunitários, o acesso aos direitos, o protagonismo, a participação social, a prevenção a 

riscos e principalmente, a busca pela autonomia (BRASIL, 2012), consideradas como a 

capacidade do indivíduo em decidir, eleger objetivo e metas, sendo condição para o alcance 

da participação social, do reconhecimento da força do grupo e da organização de lutas 

coletivas (TEIXEIRA, 2010, p. 17), considerando-os como sujeito de direitos.  

Os encaminhamentos são processos de orientação e direcionamento das famílias para 

serviços e, ou benefícios socioassistenciais ou de outros setores (BRASIL, 2012, p. 44). 

Entendidos e operacionalizados não como forma de “repasse” de situações-problemas, mas 

como estratégias de promoção do acesso aos direitos sociais, por meio do acesso e do 

atendimento à rede socioassistencial e setorial local, a partir da compreensão de que as 

expressões da questão social só possuem condições reais de enfrentamento quando 

atendidas pelo conjunto das políticas sociais.  

Teixeira (2010) localiza outros elementos do trabalho social com famílias que tornam 

compreensíveis sua probabilidade de enfrentamento da questão social a partir da 

perspectiva do direito ao propor uma concepção não-idealizada da família padrão, 
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respeitando e reconhecendo suas mais diversas configurações. Se a equipe de referência 

possuir concepções estereotipadas de modelo-padrão de famílias, isto consiste em um limite 

a um trabalho social que se propõe como emancipador e afiançador de direito. 

Outros limites podem se impor frente às ações do trabalho social com famílias, caso exista a 

supremacia da visão instrumental e terapêutica nas ações, dos aconselhamentos e dos 

processos educativos disciplinadores e normativos, que venham disfarçar a 

desresponsabilização do Estado no trato com a questão social.  

Desta forma, o trabalho social com famílias na política de assistência social, propõe o 

estabelecimento de sujeitos participativos, desenvolvedores de mecanismos de reflexão e 

de ação em seu contexto social, seja ele privado em seu âmbito familiar ou público no 

campo de ação do seu território e de sua cidade, por meio do acesso e do uso dos serviços 

das políticas sociais e da participação em espaços democráticos.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da compreensão da questão social a partir de sua gênese e contextualizá-la à nível 

de Brasil, motiva o entendimento de que esta categoria tanto na Europa, como em solo 

brasileiro, emergiu na relação de exploração do trabalho pelo capital industrial, embora 

denote expressões diferentes em termos de tempo e de espaço, considerando os aspectos 

históricos, políticos, econômicos e culturais de cada país onde se desenvolveu. Da mesma 

forma, as formas de enfrentamento à questão social convergem em alguns pontos, quando 

se compartilham os cenários de desenvolvimento do capitalismo. Em ambos os casos, no 

capitalismo concorrencial o Estado considerou e enfrentou a questão social como “caso de 

polícia”, naturalizando-a como se fosse extensão do comportamento dos indivíduos, atuando 

de maneira correcional como forma de combater os conflitos trabalhistas instaurados.  

Já na conjuntura do capital monopolista, o Estado preservava e controlava a força de 

trabalho por meio de ações sistemáticas; aqui, a questão social foi tratada como “caso de 

política”, onde se legitimou a imagem do Estado como “mediador” dos interesses 

conflitantes por meio das políticas sociais, sem desconsiderar que a questão social tratada 

como “questão de polícia” não deixou de existir. 

A análise de Netto (1992) aponta que a intervenção do Estado no capitalismo monopolista, 

baseou em uma concepção fragmentadora da questão social (ainda hoje há resquícios 

dessa compreensão), que por sua vez, também esfacela suas formas de enfrentamento, a 

começar pelas ações políticas focais que embora respondam - mesmo que de forma 
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insuficiente às necessidades básicas dos que são a elas demandatários - não alteram as 

estruturas que determinam a relação da exploração do trabalho pelo capital. 

A própria história e evolução das políticas sociais são permeadas por esta contradição; 

todavia, em alguns aspectos, elas se mostram como reveladoras de um processo que vem 

se apresentando com uma nova perspectiva: a do direito social. Atualmente, a política de 

assistência social brasileira, por meio do trabalho social com famílias, estabelece em sua 

agenda, uma relação de superação com práticas assistencialistas que além de enfrentar os 

riscos sociais genéticos a uma sociedade capitalista, busca prevenir a ocorrência de 

situações de vulnerabilidade, considerando que as causas dos riscos e das vulnerabilidades 

não estão aportadas nas atitudes e comportamentos daqueles, mas nas determinações de 

um sistema capitalista excludente e explorador. 

Assim, a proposta de um trabalho social protetivo, despido de concepções de família-

padrão, que consiga articular as questões internas e subjetivas à família ao contexto das 

expressões da questão social, age na perspectiva da garantia dos direitos expressos no 

pacto constitucional e em suas leis correlatas. 

Um trabalho social com vistas ao desenvolvimento de processos e de oportunidades de 

participação social e ativa dos indivíduos e de seus coletivos sociais; de respeito a suas 

demandas e que se faz na busca pela autonomia dos sujeitos, atua na perspectiva do 

direito. E o é porque possui potencialidades que, se operacionalizadas da forma como está 

positivado, amplia as chances de construção de projetos de vida emancipatórios. 
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