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Área Temática - Eixo 3. Exercício profissional do assistente 
social nas Políticas Sociais 

 

1. JUSTIFICATIVA  

Vivemos em atual sociedade na qual podemos notar a necessidade do 

aprofundamento das reflexões que se referem ao trabalho social desenvolvido com 

famílias por Assistentes Sociais. As mudanças ocorridas no plano socioeconômico e 

cultural desencadeadas pelo processo de globalização da economia do capital 

rebatem na estrutura da dinâmica da família e agrava as expressões da questão 

social. Deste modo, a relação Estado - Famílias tem sido de maneira conflituosa e 

contraditória, pois, o enxugamento das politicas públicas tem rebatido diretamente 

nas condições de convivência familiar e a maneira de viver de crianças que compõe 

as mesmas. 

Historicamente, as transformações trazidas pelo avanço da industrialização, a 

partir do século XIX, a maneira como a população se organizou diante da evolução 

da globalização e a partir do ‘’novo modelo’’ de viver em sociedade provocaram 

alterações familiares e sociais.  

Ao falarmos sobre laços familiares, a apreensão da realidade em constante 

transformação necessita ser considerada para o entendimento dos significados que 

as ‘‘novas’’ configurações de família expressam. Tais laços se redefiniram ao longo 

das transformações socioculturais  

Nesse processo torna-se necessária a mudança de concepção da 

configuração familiar que temos interiorizado, compreender a união do agrupamento 

humano como projeto de vida comum, ou seja, pessoas que compartilham 
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cotidianamente situações e a importância de tal instituição social para o 

desenvolvimento das relações sociais do ser humano. 

 

2. OBJETIVO 

A presente pesquisa em desenvolvimento tem como objetivo analisar a 

importância do trabalho do Assistente Social em Instituição de Acolhimento com 

famílias, destacar os desafios da reinserção familiar de crianças abrigadas em suas 

familias de origem. Enfatizar como a rede intersetorial é essencial para o 

fortalecimento de vinculos familiares, a importância de politicas públicas para a 

população que se encontra em via de perda do poder familiar. 

 

2. MÉTODO  

O método materialismo histórico dialético nos permitirá melhor compreensão 

da temática a ser pesquisada, pois se caracteriza por captar o movimento do 

pensamento a partir da materialidade histórica da vida do ser em sociedade, 

investigando o movimento e mudança da realidade. 

Através de pesquisa bibliográfica  e pesquisa documental nos aproximaremos 

do conhecimento referente a temática abordada. 

 

3. RESULTADOS 

Os resultados desta pesquisa proporcionarão aproximação com 

funcionamento da redeintersetorial no município de Franca/SP e quais os desafios 

postos ao Assistente Social da Instituição de Acolhimento para a efetivação de 

direitos de famílias e das crianças abrigadas. 

 

4. CONTRIBUIÇÕES 

Os dados recolhidos terão potencialidade de trazer novas descobertas para a 

área de Serviço Social e das politicas públicas, avaliando a importância destas nos 

programas sociais destinados á famílias do Município de Franca/SP. 

 

 

 

 


