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Resumo: A Política de Assistência Social tem como um dos seus eixos estruturantes a 
matricialidade sociofamiliar. Dessa forma, este artigo objetiva apresentar algumas reflexões 
sobre a centralidade da família na Política de Assistência Social. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica. A família deve ser analisada como síntese de múltiplas determinações sócio-
históricas, econômicas e culturais e como uma totalidade dinâmica e contraditória. A 
Assistência Social, ao mesmo tempo em que fortalece e apoia a família para o enfrentamento 
das necessidades sociais, também as sobrecarregam, ao colocarem sobre elas 
responsabilidades que as mesmas, em muitos casos, não têm condições de suprir.  

Palavras-chave: Políticas Sociais Públicas; Política de 
Assistência Social; Família.  

Abstract: The Social Assistance Policy has as one of its main principles in the social and 
familial matricialidade. Thus, this paper aims to present some reflections on the centrality of the 
family in the Social Assistance Policy. It’s a literature search.The family should be seen as a 
synthesis of multiple socio-historical determinations, economic and cultural and as a dynamic 
and contradictory totality. Social assistance at the same time, it strengthens and supports the 
family to deal with social needs, also the burden, by placing on them responsibilities which they 
in many cases, are unable to meet. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos anos recentes, especialmente a partir da década de 1990, há um 

reconhecimento da centralidade do trabalho com famílias nas políticas públicas e da sua 

contribuição para o bem-estar da população, de forma que as políticas sociais públicas, assim 

como os governos e organizações não-governamentais, têm colocado em pauta a relevância 

da família no desenvolvimento do processo de cuidado e proteção social.   

Contudo, esse debate sobre a introdução da família nas políticas públicas tem sido 

permeado por controvérsias e polêmicas. Tradicionalmente, as forças políticas que 

sustentaram a modernização da sociedade viram na família um entrave para tal modernização. 

Foram os liberais, inicialmente, que perceberam as potencialidades da família em assumir 

algumas intervenções mais burocráticas e custosas do Estado. Somente nos anos 1970 é que 

as forças de esquerda começam a reconhecer a importância da família (MAURO, 2005). 

No campo específico da Política de Assistência Social, desde a promulgação da Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), está em andamento um processo de implementação 

da assistência social como direito, rompendo com o legado do assistencialismo. Um dos 

objetivos mais relevantes desta Política é a proteção da família, enquanto unidade grupal e aos 

seus membros em diferentes faixas etárias, passando a alcançar um foco de atenção 

fundamental, considerada suas diferentes configurações de composição familiar.  

Na Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a família ganhou maior 

relevância, entranhando-se em seus princípios, diretrizes, objetivos, beneficiários e estratégias 

de implementação de seus programas, serviços e projetos, tanto em nível de Proteção Social 

Básica quanto de Proteção Social Epecial. Desta forma, não é mais possível falar de 

assistência social sem fazer referência à família (SILVA, 2007). 

A partir deste contexto no qual as políticas públicas contemporâneas têm 

compreendido a família como seu principal alvo de intervenção, este artigo tem por objetivo 

apresentar algumas reflexões sobre a centralidade da família na Política de Assistência Social, 

buscando assim, fazer uma aproximação analítica com a temática. Este estudo trata-se de uma 
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pesquisa bibliográfica, no qual foi realizado levantamento, seleção e análise crítica dos 

materiais já publicados sobre a temática.  

Assim sendo, antes de iniciar a discussão sobre a centralidade sociofamiliar na 

Política de Assistência Social, torna-se imprescindível compreender, inicialmente, que família é 

essa e as mudanças acontecidas na estrutura e na organização da vida familiar na sociedade 

moderna. 

 

2. A CENTRALIDADE DA FAMÍLIA 

 

A família não é uma entidade fixa, mas apresenta em si uma pluralidade de 

configurações. De modo que é necessário analisar as várias formas em que se verificam as 

diversas composições familiares, suas condições socioeconômicas e as implicações que cada 

uma tem no seu relacionamento com as políticas sociais.  

Segundo Mauro (2005), a família deve ser compreendida como um intercâmbio 

simbólico entre gerações e gêneros, deve-se perceber a mediação entre natureza e cultura e 

entre esfera pública e esfera privada. A família deve ser entendida seja como instituição, seja 

como relação intersubjetiva do mundo da vida.  

A família deve ser analisada, pois, como síntese de múltiplas determinações sócio-

históricas, econômicas e culturais e como uma totalidade dinâmica e contraditória. Constitui-se 

uma instituição social construída pela cultura, pelo movimento da história e das relações 

socioeconômicas da sociedade. Sendo historicamente condicionada, ela é também 

dialeticamente articulada com a estrutura social na qual está inserida. Dessa forma, desmonta-

se a ideia de que a família é um grupo natural, limitado à essência biológica do homem e à sua 

continuidade através da consangüinidade e da filiação (SILVA, 2007). 

O Brasil nunca foi marcado por ser uma sociedade homogênea quanto às suas 

formas familiares e, atualmente, isso se torna intensamente mais nítido, pois as suas diferentes 

composições refletem cada vez menos a família conjugal moderna estável e nuclear.  

A família deve ser analisada no contexto em que vive, lembrando que cada uma 

possui seus costumes e valores, e que estão em constante movimento de transformação. Além 

disso, pode-se dizer que ela reflete as mudanças sociais e, paralelamente, atua sobre elas, 

ocupando um importante papel no movimento da sociedade (ROSA, 2006). 

Apesar das críticas sobre a desagregação ou enfraquecimento da família brasileira, 

esta permanece em destaque enquanto espaço privilegiado de socialização e de lugar inicial 

para o exercício da cidadania. No interior da família é que são apreendidos os primeiros 
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valores éticos e culturais, são vivenciadas relações entre os gêneros e as gerações, 

fundamentais para compreender e respeitar os direitos de seus membros, do grupo familiar e 

da coletividade. 

A família é uma forma específica de agregação, um espaço privilegiado de vivência 

das primeiras experiências, de busca coletiva de sobrevivência, de proteção aos filhos e aos 

demais membros. Ela busca assegurar os aportes afetivos e materiais necessários ao 

desenvolvimento e bem-estar dos seus membros (KALOUSTIAN, 2000).  

Segundo Mauro (2005) existe um consenso entre os estudiosos sociais de que há 

uma relação inversa entre o desenvolvimento de políticas sociais e as funções exercidas pelas 

famílias. A intensificação dos serviços ofertados pelo Estado de Bem-Estar corresponde a uma 

diminuição das funções familiares. Porém, para essa relação existem duas interpretações 

discordantes: a primeira tem um cunho negativo, enfatizando os efeitos da erosão e debilitação 

social e cultural da família, essa situação é causada pela permanente intrusão dos 

equipamentos de políticas sociais e outras organizações de mercado. 

A segunda interpretação é de cunho positivo. Esta afirma que a família nuclear 

precisa de uma gama de serviços que a liberem de desempenhar diversas tarefas, facilitando a 

sua dedicação prioritária às funções efetivas. Essas duas interpretações apontam para uma 

transformação entre família e instituições de welfare state e uma revalorização do sistema de 

cuidado informal.  

Apesar das mudanças ocorridas na estrutura da família e nas relações comunitárias, o 

campo das redes sociais e da solidariedade primária (relações de parentesco, de 

amizades e de vizinhos) persiste e continua tendo uma significativa relevância para os 

sujeitos, também nas sociedades urbanizadas (MAURO, 2005, p.247).  

No entanto, a família constitui-se uma instituição contraditória, tanto na sua 

dimensão interna, como grupo particular, quanto na externa, porque contém e expressa as 

contradições mais amplas da sociedade. O contexto familiar não é uma ilha de virtudes e de 

consensos, posto que os dados estatísticos do mundo todo demonstram que é na família onde 

ocorre o maior número de violência contra as mulheres, as crianças, os jovens e os idosos. 

Portanto, como toda e qualquer instituição social deve ser encarada como um lugar permeado 

de muitas contradições e tensões.  

A maioria das famílias brasileiras está situada num contexto desfavorável, de 

desigualdade, de pobreza, de vulnerabilidade e de exclusão social. Estas têm cada vez mais 

dificuldades de satisfazer suas necessidades básicas, o que se torna mais complexo devido a 

redução dos serviçossociais, tais como das políticas de saúde, de educação, de habitação, de 

saneamento básico, etc. Essa situação altera de forma negativa as possibilidades de as 

famílias construírem relações sócio-familiares protetivas entre seus membros (SILVA, 2007). 
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Esta diminuição da "capacidade protetora das famílias", de camadas populares e 

também de segmentos médios, está vinculada ao empobrecimento acelerado da população 

brasileira nas décadas pós-ajuste estrutural, aliado às configurações renovadas da família 

brasileira (CAMPOS; MIOTO, 2003).  

As transformações ocorridas na família, desde a metade do século passado, apesar 

de terem representado um saldo extremamente positivo relacionado à possibilidade de maior 

convivência intergeracional, mudanças na relação homem/mulher, mudanças no caráter do 

vínculo do casamento, fizeram com que a família também se tornasse muito mais vulnerável no 

contexto social. Na perspectiva do tratamento dado à família na análise de sua contribuição em 

programas sociais, durante muito tempo centrada na sua capacidade de criar e conduzir 

"estratégias de sobrevivência" que potencializam as oportunidades de vida, cabe uma 

avaliação no momento em que há mudanças adversas na situação de emprego e renda 

(CAMPOS; MIOTO, 2003). 

Além disso, outro agravante dessa situação é a fragmentação e individualização 

das políticas sociais dirigidas às famílias que provocam a descontinuidade no atendimento às 

famílias. As ações se tornam atomizadas por não haver uma integração entre os diferentes 

projetos. Grande parte das políticas sociais tem um atendimento individualizado dos sujeitos, 

desconsiderando a realidade familiar e comunitária em quem vivem. É a partir desse contexto 

que se recomenda o desenvolvimento de propostas que integrem as diversas intervenções no 

campo social, a fim de superar a fragmentação das políticas públicas e, conseqüentemente, 

dos indivíduos.  

 

3. ASSISTÊNCIA SOCIAL: do assistencialismo à política de direitos 

 

A assistência social surge, assim como as demais políticas sociais, como uma 

ferramenta de intervenção do Estado no enfrentamento das expressões da questão social. 

Suas raízes são fincadas no clientelismo, no favor, na caridade, na benevolência, no 

apadrinhamento, dentre outras características que dificultaram, e ainda dificulta sua efetivação 

enquanto política pública estatal. No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, a 

Assistência Social se desloca do campo do assistencialismo para a esfera do direito, sendo 

assumido pelo Estado a primazia da sua condução. A partir de então, passa a constituir, 

juntamente com as políticas de Saúde e Previdência Social, o tripé do sistema de Seguridade 

Social brasileiro, ganhando reconhecimento como uma política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, tendo o Estado como seu principal condutor. Sendo 

regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, n° 8.742/93, é direcionada 
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pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004). Constitui público da assistência 

social: 

 

Cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e risco, tais 
como: famílias e indivíduos com 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; 
diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção 
precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal (...) (PNAS, 2004, p. 
33).  

 

Regida pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS, que regula e organiza as 

ações socioassistenciais em todo o território nacional, a Assistencia Social divide-se: em 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. A primeira destina-se a população que 

vivencia situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, ausência de renda, além de 

outras situações, e/ou fragilização dos vínculos afetivos. Já a segunda, volta-se para a 

população que se encontra em situação de violação de direitos, maus tratos, abandono, abuso 

sexual, dentre outras, e cujos vínculos afetivos já foram rompidos.  

A PNAS (2004) traz como um dos eixos estruturantes da Política de Assistência 

Social a matricialidade sociofamiliar, que é o reconhecimento da família como alvo central 

dessa política. Tal reconhecimento espelha-se na compreensão de família pela Constituição 

Federal, em seu artigo 226, como base da sociedade, merecendo especial proteção do Estado. 

Assim, para a PNAS:  

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

Segudo Couto (et.al., 2012) a presença da família na esfera da política social não é 

algo novo, porém, na contemporaneidade o debate sobre família, principalmente em relação às 

famílias pobres, tem sido central no âmbito das políticas públicas. 

A PNAS (2004) reconhece a importância da família na vida social e, ao mesmo 

tempo, compreende que as famílias brasileiras têm sofrido processos de penalização e 

desproteção, justificando, assim, o destaque da matricialidade sociofamiliar. 

 

Esta ênfase está ancorada na premissa de que a centralidade da família e a superação 
da focalização, no âmbito da política de Assistência Social, repousam no pressuposto 
de que para a família prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário, 
em primeiro lugar, garantir condições de sustentabilidade para tal. Nesse sentido, a 
formulação da política de Assistência Social é pautada nas necessidades das famílias, 
seus membros e dos indivíduos (PNAS, 2004, p. 41).  
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Couto (et.al., 2012) analisa que o crescimento de programas, projetos e serviços 

voltados às famílias ao mesmo tempo que as fortalecem e as apoiam para o enfrentamento 

das necessidades sociais, podem também sobrecarregá-las e pressioná-las, cobrando-as de 

assumirem novas responsabilidades diante do Estado e da sociedade. 

Mioto (et.al., 2005) reflete que essa centralidade da família nas políticas sociais se 

dá quando há uma redução do papel do Estado em relação à proteção social. Couto (et.al, 

2012) também contribui com esse pensamento ao trazer a seguinte explanação: 

 

Pois, se por um lado, os avanços constitucionais apontam para o reconhecimento de 
direitos e permitem trazer para a esfera pública a questão da pobreza e da desigualdade 
social, transformando constitucionalmente essa política social [assistência social] em 
campo de exercício de participação política, por outro, a inserção do Estado brasileiro 
na contraditória dinâmica e impacto das políticas econômicas neoliberais coloca em 
andamento processos desarticuladores, de desmontagem e retração de direitos e 
investimentos no campo social (COUTO et.al, 2012, p. 56). 

 

Campos e Mioto (2003) vão alertar ainda para o fato da "naturalização" das 

obrigações familiares, de forma que as questões de dependência e interdependência que criam 

responsabilidades familiares diferenciadas dos indivíduos pertencentes ao grupo são dadas 

como óbvias. Na operação desta solidariedade da família, indispensável à manutenção do 

próprio grupo, a tendência, por parte do Estado e da sociedade, é a de não reconhecimento 

dos limites econômicos e sociais dessa contribuição. Isto leva frequentemente à presença de 

uma política familiar muito passiva e não desenvolvida, o que pode parecer paradoxal quando 

se pretenderia reforçar o desempenho da família. 

Dessa forma, segundo essas autoras, a família se encontra muito mais na posição 

de um sujeito ameaçado do que de instituição provedora esperada. E considerando a sua 

diversidade, tanto em termos de classes sociais como de diferenças entre os membros que a 

compõem e de suas relações, o que se tem é uma instância sobrecarregada, fragilizada e que 

se enfraquece ainda mais quando lhe é atribuído tarefas maiores que a sua capacidade de 

realizá-las. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implementação da Política de Assistência Social, dentro do âmbito da Seguridade 

Social, como direito do cidadão e dever do Estado representou um avanço extremamente 

significativo na construção de direitos coletivos e da proteção social, principalmente no que se 

refere à população que não tem como arcar com as condições mínimas de sobrevivência. 
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No Brasil a Política de Assistência Social é pautada no pressuposto de que para a 

família prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário, em primeiro lugar, 

garantir condições de sustentabilidade para tal, ou seja, é embasada nas necessidades das 

famílias, de seus membros e dos indivíduos.  

Todavia, como política social, a mesma deve ser compreendida como um fenômeno 

complexo e contraditório, que expressa tanto os interesses das lutas dos movimentos sociais 

por direitos quanto às necessidades do desenvolvimento do capital. 

Assim sendo, o que se verifica é um alto grau de seletividade do acesso das 

famílias e indivíduos aos serviços socioassistenciais, de modo que estes estão longe de 

conseguir atender às suas necessidades básicas.  

Além das dificuldades e limites internos, as famílias sofrem as repercussões das 

imposições do neoliberalismo frente as políticas públicas estatais. O aprofundamento das 

expressões da questão social (aumento da concentração de renda e da pobreza, desemprego, 

violência, etc.) atrelada a crescente diminuição do poder de intervenção das políticas públicas, 

aumentaram a situação de vulnerabilidade das famílias, o que demanda estratégias bem mais 

complexas entre seus membros para garantir a satisfação de suas necessidades básicas mais 

urgentes para a sua sobrevivência. Tal situação tanto não permite que as famílias se 

reproduzam e se protejam com dignidade quanto realize a função de cuidado e proteção de 

forma plena.  

Nesse sentido, um dos desafos mais latentes é de que os profissionais que 

trabalham diretamente na Política de Assistência Social assim como os demais sujeitos 

envolvidos direta e inderetamente nesta Política tenham o cuidado de não projetar ou 

naturalizar a concepção de que as famílias, independentemente de suas condições objetivas 

de vida e das próprias vicissitudes da convivência familiar, devam ser plenamente capazes de 

proteger e de cuidar de seus integrantes, sem refletir sobre o contexto contraditório das 

políticas sociais, inerente ao capitalismo e marcado pela conformação histórica da proteção 

social no país. 

A ampliação das ações de combate à pobreza ganha, pois, centralidade na agenda 

das politicas sociais brasileiras e desenha uma trajetória peculiar da Seguridade Social, onde 

se camufla os princípios da Constituição de 1988 referentes à concepção de politica social, que 

antes apontavam para a função de “assegurar direitos e o caráter universalista dos mesmos” 

(Werneck Vianna, 2008), para então assumir o caráter de ações voltadas para os pobres e 

excluídos, portanto, focalizadas.  
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