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Resumo: Este estudo incide sobre a matricialidade sociofamiliar e tem como objetivo conhecer 
sua percepção a partir da PNAS/2004 e da NOB/SUAS/2005 na medida em que realiza uma 
retrospectiva histórica referente à concepção de família e elucida sobre as suas 
transformações ao longo das últimas décadas. Objetivando  alçar o objetivo proposto recorreu-
se à abordagem qualitativa mediante revisão bibliográfica. Assim, partindo da concepção das 
obras selecionadas, identificou-se que a matricialidade sociofamiliar consiste na centralidade 
da família na elaboração e implementação da Política de Assistência Social. Os resultados da 
pesquisa ainda apontam que o tema deve ser amplamente discutido pela categoria profissional, 
para que tal centralidade não acarrete na culpabilização das famílias frente às expressões da 
questão social.  
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1 INTRODUÇÃO 

A Política de Assistência Social enfrentou muitas transformações no 

âmbito teórico, político e jurídico, nas últimas três décadas. Tais 

transformações são decorrentes do amadurecimento da profissão, do 

Movimento de Reconceituação, bem como, avanço dos espaços sócio-

ocupacionais.  

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e a Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS 

2005) são alguns dos avanços da Política de Assistência Social, consolidadas 

nos primeiros anos do século XXI e estabelece a matricialidade sociofamiliar 

como eixo estruturante da formulação e execução da Política de Assistência 

Social.  

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo conhecer as 

percepções sobre a matricialidade sociofamiliar a partir da PNAS/2004 e 

NOB/SUAS 2005. 

Objetivando atender o objetivo da pesquisa, a mesma foi estruturada a 

partir de dois momentos. Primeiramente buscou-se elucidar os conceitos de 

família a partir das legislações brasileiras e abordar as transformações  a 

partir das últimas décadas do século XX. Em seguido objetivou-se apresentar 
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a matricialidade sociofamiliar a partir da PNAS/2004 e da NOB/SUAS.  

 

2 FAMÍLIA – UM OLHAR A PARTIR DAS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS 

A família é fruto do desenvolvimento das civilizações e, portanto, ao 

longo da história foram construídas inúmeras concepções acerca do termo, 

motivo pelo qual, as definições trazidas no texto serão ilusórias frente ao vasto 

campo de definições existente.  

O Código Civil Brasileiro de 1916 aborda sobre o direito da família, bem 

como, os deveres de cada membro familiar perante a sociedade. Neste sentido, 

apresenta-se que a constituição da família só pode ser formalizada a partir do 

casamento. Portanto, a família só era reconhecida perante o Estado se fosse 

formalizada mediante casamento civil, como dispõe o “Art. 229. Criando a 

família legítima, o casamento legitima os filhos comuns, antes dele nascidos ou 

concebidos” (BRASIL, 1916).  

Quanto aos relacionamentos sem vínculo legal, o Código Civil brasileiro 

de 1916 aborda ínferas referências, uma vez que, era considerando algo ilegal 

e clandestino aos olhos da sociedade da época “A idéia do concubinato sempre 

esteve associada à liberdade e à libertinagem.” (DRESC, 2016. p.6). 

O Código Civil de 1916 previa o homem como chefe da família, cabendo 

a ele a administração dos bens conjugais e de promover o sustento da família. 

Já as mulheres, podiam obter o sobrenome do marido e alçar o papel de 

“ajudantes” do chefe da família (BRASIL, 1916).  

A Constituição Federal de 1934, 1967 e 1969 não apresentam grandes 

transformações no que tange a definição de família. (BRASIL, 1934; 1967; 

1969).  

Alves (2006, p. 5) aponta que, “até o advento da Constituição Federal de 

1988, o conceito jurídico de família era extremamente limitado e taxativo. 

Todavia, a Constituição Federal de 1988 prevê a proteção do Estado às 

famílias, entretanto, para tal efeito, considera-se família a “[...] a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, […]entidade familiar a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes” (BRASIL, 

1988).  

A Carta Magna de 1988 foi a precursora de outras importantes 



 

legislações brasileiras, principalmente no que tange a proteção destinada às 

famílias. A Lei nº 10.836 de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa de 

Transferência de Renda Bolsa Família define no Art. 2º, inciso I que:  

 

Família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros 
indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de 
afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto 
e que se mantém pela contribuição de seus membros (BRASIL, 
2004). 

 

As concepções de família presentes nas legislações brasileiras 

supracitadas abordam distintas formas, pois a família é unidade de formação 

social inserida no movimento socio-histórico, logo, se caracteriza enquanto 

“ser dialético”, uma vez que, se transforma e se reconfigura de acordo com os 

aspectos históricos e sociais, exigindo modificações das legislações.  

Neste sentido, se faz necessário compreendermos quais os aspectos 

sócio-históricos que contribuíram para a reconfiguração das famílias 

brasileiras nas últimas décadas do século XX.  

 

3 TRANSFORMAÇÕES DAS FAMÍLIAS NAS ÚLTIMAS DÉCADAS DO 

SÉCULO XX 

O Brasil enfrentou grandes transformações a partir das últimas décadas 

do século XX. O conceito de família deixou de se fundamentar na formação 

da família tradicional, constituída pelo esposo, esposa e filhos. De acordo com 

Oliveira “As mudanças societárias afetam a dinâmica familiar como um todo 

e, particularmente, cada família, conforme sua composição, história e 

condições socioeconômicas.” (2009, p.71).  

De acordo com Souza e Dias, podemos definir os novos modelos 

familiares como “famílias modernas ou contemporâneas”. Os autores definem 

as novas reconfigurações das famílias brasileiras, como sendo:  

 

[…] um núcleo evoluído a partir do desgastado modelo clássico, 
matrimonializado, patriarcal, hierarquizado, patrimonializado e 
heterossexual, centralizador de prole numerosa que conferia status 
ao casal. Neste seu remanescente, que opta por prole reduzida, os 
papéis se sobrepõem, se alternam, se confundem ou mesmo se 
invertem [...] (2008, p. 3-4). 

 



 

Segundo Goldani, o Brasil enfrentou uma grande recessão financeira e 

crise política a partir da segunda metade da década de 1980. A crise 

econômica afetou o orçamento familiar, fazendo com que os cidadãos 

optassem pelo planejamento familiar, adiando a constituição de suas famílias 

e/ou minorando o número de filhos (1994).  

A década de 1980 e 1990 proporcionou uma mudança nos padrões de 

participação social, principalmente com a expansão da inserção feminina no 

mercado de trabalho (GOLDANI, 1994).  

De acordo com Cardoso e Batista, o avanço tecnológico foi outro fator 

contribuinte para a reconfiguração das famílias brasileiras. O avanço 

tecnológico e cientifico interferiu na dinâmica das relações sociais e na 

econômica brasileira, que por sua vez rebateu na estruturação das famílias 

brasileiras no final do século XX. Os autores defendem ainda que a chamada 

“crise das famílias” propiciou o surgimento da “crise da autoridade”, uma vez 

que os membros familiares perderam autoridade sobre seus filhos em vista do 

avanço tecnológico (2017). 

Para José Filho: 

 

As mudanças tecnológicas e os efeitos da globalização influenciam 
diferentemente a população de determinadas classes sociais e a 
maneira que os “arranjos domésticos” são estabelecidos dependerá 
da maneira pela qual aquela família sofrerá as mudanças (José Filho, 
2007).  

 

Por fim, se faz importante relembrar que o declínio da fecundidade, o 

aumento da perspectiva de vida dos cidadãos, bem como, a questão regional 

e racial, também influenciou na composição familiar contemporânea. 

 

4 A PROPOSTA DE MATRICIALIDADE SOCIOFAMILIAR A PARTIR DA 

PNAS/2004 E NOB/SUAS  

Segundo Teixeira, a PNAS/2004 e a NOB/SUAS são considerados, 

“avanços jurídicos políticos […] incontestáveis, e as possibilidades de 

práticas profissionais inovadoras, fundamentadas na lei […]”(2009, p. 257). 

A PNAS/2004 aborda que o Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS é responsável pela organização da Política de Assistência Social que 



 

por sua vez, tem como um dos eixos estruturantes a matricialidade 

sociofamiliar (BRASIL, 2004).  

A matricialidade sociofamiliar ainda é abordada na PNAS/2004 no item 

3.1.1, no qual, tratam as transformações sociais, históricas, políticas e 

econômicas que interferem diretamente no âmbito privado das famílias. A 

família ainda é retratada enquanto espaço primário de proteção e socialização, 

desta forma, mesma deve ser central na elaboração e implementação das 

Políticas Públicas de Assistência Social, todavia, a centralidade das famílias 

nas Políticas Públicas deve partir da concepção ampliada de famílias, 

considerando todos os processos de suas transformações.  

 

[...] é preponderante retomar que as novas feições da família estão 
intrínseca e dialeticamente condicionadas às transformações 
societárias contemporâneas, ou seja, às transformações 
econômicas e sociais, de hábitos e costumes e ao avanço da ciência 
e da tecnologia (BRASIL, 2004). 

 

A PNAS/2004 evidencia ainda a importância das legislações brasileiras, 

como a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente sendo 

precursores da centralidade da família na proteção dos cidadãos e 

principalmente, como meio de socialização.  

Nesse sentido, a Política Nacional de Assistência Social deve ser 

formulada baseada na centralidade sociofamiliar, ou seja, atendendo 

prioritariamente as necessidades das famílias a partir do conhecimento de sua 

realidade.  

 

Ou seja, a centralidade da família é garantida à medida que na 
Assistência Social, com base em indicadores das necessidades 
familiares, se desenvolva uma política de cunho universalista, que 
em conjunto com as transferências de renda em patamares 
aceitáveis se desenvolva, prioritariamente, em redes 
socioassistenciais que suportem as tarefas cotidianas de cuidado e 
que valorizem a convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2004) 

 

A NOB/SUAS aborda a matricialidade sociofamiliar enquanto uma 

diretriz estruturante da Política de Assistência Social. A centralidade da família 

se dá por considerar que é “núcleo social básico de acolhida, convívio, 

autonomia, sustentabilidade e protagonismo social e espaço privilegiado e 

insubstituível de proteção e socialização primárias dos indivíduos” (MDS, 



 

2009, p.12). 

Todavia, a centralidade da família abordada na PNAS/2004 e 

NOB/SUAS de 2005/2012 deve ser considerada a partir da superação dos 

atendimentos e serviços prestados historicamente, que abordavam o individuo 

em sua individualidade, desconsiderando todos os aspectos sócio-históricos e 

socioculturais advindo do núcleo básico de convivência, a família (MARQUES, 

2014).  

Alguns autores, como Marques (2014) e Teixeira (2009) apontam que a 

matricialidade sociofamiliar pode transmitir a responsabilização das famílias 

em ações que, in tese, seriam da competência estatal.  

 

O Estado tem deixado responsabilidades que são de natureza 
pública para o universo privado, a família. A partir da trajetória de 
centralização da família, conforme já descrito acima, observa-se que 
ao tempo em que o Estado entende a família como a principal e 
mais importante esfera social, por vezes também a culpabiliza diante 
das situações e problemáticas sociais decorrentes. Isso se 
demonstra principalmente pelo fato de que a família é 
constantemente cobrada a realizar as mudanças no universo 
privado, que diz respeito diretamente ao cotidiano, sem considerar o 
nível da sociedade macroeconômica na qual as famílias estão 
inseridas (MARQUES, 2014, p.7) 
 

Ainda: 

 

Fornecem serviços para reforçar as tradicionais funções da família, 
de proteção social, aumentando a dependência dos indivíduos da 
família e exigindo-se delas mais responsabilidades e serviços, como 
condição para poder ter acesso a algum benefício ou serviço público 
(TEIXEIRA, 2009, p.259).  
 

Um exemplo da situação supracitada por Teixeira são as 

condicionalidades, responsabilidades estabelecidas às famílias para que as 

mesmas tenham acesso a serviços e programas estatais (COBO, 2012).  

Desta forma, a matricialidade sociofamiliar, deve ser objeto de 

discussão profunda no âmbito profissional e acadêmico, para que a efetivação 

desta diretriz estruturante do SUAS seja implementado a partir de seu objetivo 

central e, para que, não seja interpretada de maneira errônea, como uma 

responsabilização excessiva do grupo familiar, pois, ocasionaria a 

culpabilização de seus membros frente à expressões da questão social, 

originadas mediante a contradição do sistema capitalista.  



 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objeto de estudo a matricialidade sociofamiliar, 

temática presente em muitas discussões científicas no âmbito do Serviço 

Social e gestão do SUAS, e definiu-se como objetivo da pesquisa “conhecer a 

percepção sobre matricialidadesociofamiliar a partir da PNAS/2004 E 

NOB/SUAS/2005.” 

Buscando atender o objetivo proposto, estruturou-se o estudo no sentido 

de apresentar as “Concepções de família a partir de algumas legislações 

brasileiras.”; as “Transformações das famílias a partir das últimas décadas do 

século XX.” e “ A proposta de matricialidadesociofamiliar a partir da PNAS/2004 

e NOB/SUAS.”  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, objetivou-se apresentar breves 

reflexões conceituais referente à família, bem como, abordar de forma sucinta a 

trajetória histórica de transformações de tais conceitos, a medida em que 

abordou brevemente aspectos históricos, políticos, culturais e econômicos que 

influenciaram em novas composições familiares.  

A realização do estudo foi fundamental para expandir a compreensão da 

pesquisadora sobre a temática, bem como, conhecer os principais conceitos de 

família e o significado do termo “matricialidade sociofamiliar” na implementação 

das Políticas Públicas.  

Ao longo da pesquisa, identificou-se que a matricialidade sociofamiliar 

apresentada pela PNAS/2004 e pela NOB/SUAS/2005 é a centralidade da 

família na elaboração e implementação das políticas, programas, projetos e 

serviços da Política de Assistência Social, inclusive, é um marco inovador e 

transformador da prática da Assistência social, pois busca romper com a 

intervenção individual, pautada na individualização das demandas 

profissionais, uma vez que, a intervenção junto à instituição básica de 

convivência e pertencimento social é primordial para o conhecimento da 

realidade como um todo e quiçá para promoção de mudanças de paradigma.  

Todavia, deve-se considerar o que foi apontado por alguns autores como 

um desafio atual da categoria profissional. A centralidade da família deve ser 

pauta de discussão de toda categoria profissional, para que, seja efetivada de 



 

forma à promover o objetivo central de tal protagonismo familiar, qual seja, 

desconstruir a prática e intervenção junto ao individuo, desconsiderando seu 

pertencimento familiar e social e evitar que a mesma centralidade familiar seja 

instituída no sentido de responsabilização das famílias, em ações e 

responsabilidades, que muitas vezes, pertencem ao Estado.  
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