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Resumo 
 
 
A pesquisa tem o intuito de discutir sobre a formação social da família paraibana e os 

elementos históricos que constituem as diferentes configurações familiares. Além disso, 

busca analisar como as políticas públicas que compõem a seguridade social brasileira 

garantem direitos a estes sujeitos. O estudo será realizado a partir de pesquisa bibliográfica 

e com a realização de entrevistas com Assistentes Sociais no intuito de reconhecer como se 

dá a garantia de direitos e quais os maiores percalços no trato aos direitos sociais a partir da 

efetivação de políticas públicas. 

 

Proposta: Tal pesquisa irá discutir a respeito da formação da família paraibana e os 

elementos que constituem as diferentes configurações familiares. Tem como objetivo central 

aprofundar o debate sobre a construção histórica das configurações familiares na atualidade 

para, em contraponto, pensar como se deram tais transformações e que impactos geram no 

cotidiano social ao que se refere à efetivação de políticas públicas diante dos tipos de 

família que „fogem‟ à regra nuclear burguesa. A mesma será desenvolvida a partir da 

pesquisa bibliográfica e da abordagem qualitativa. A coleta de dados se dará em dois 

momentos com assistentes sociais do estado da Paraíba. Num primeiro, será realizada a 

aplicação de questionários referentes às questões objetivas da pesquisa no evento da 

Assistência Social – Capacita SUAS - no ano de 2015, no intuito de compreender as 

impressões iniciais no trato das políticas públicas com as atuais configurações familiares no 

estado da Paraíba. Num segundo momento, será formado um grupo focal para aprofundar o 

debate que se estabelecerá a partir da reunião das temáticas mais discutidas nos 

questionários aplicados. Como resultado, percebemos que de meados do século XX até os 

dias atuais, a partir de movimentos sociais organizados e o contexto histórico social, foi 

aberto um leque de possibilidades quando se trata de família. Nesse sentido, a pesquisa 
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contribui, ao passo que busca desenvolver o reconhecimento das políticas públicas e sua 

efetivação no campo das distintas configurações familiares nos meios que fogem do 

tradicional modelo de família burguesa.  
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