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REFLEXÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA: O TRABALHO SÓCIO-
EDUCATIVO COM FAMÍLIAS 

Creusa Teles dos Santos1 

RESUMO 

A elaboração deste artigo parte das minhas reflexões acerca das inquietações, 
questionamentos e experiência no trabalho sócio-educativo com famílias nos anos de 
2005 e 2006, vivenciado no estágio da Clinica Psicológica Ana Maria Poppovic da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo no Grupo Temático de Pais.  

PALAVRAS CHAVES: Família, Serviço Social e trabalho sócio-educativo.  

RESUMEN 

La preparación de este artículo se parte de mis reflexiones en torno a las 
inquietudes, preguntas y experiencias en el trabajo con las familias de los socio-
educativo en el año 2005 y el 2006, sufrió la etapa de la Clínica Psicológica Poppovic 
Ana María de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, en el grupo temático 
para padres. 

PALABRAS CLAVE: Familia, Trabajo social y socioeducativa. 

 

Família: concepção e novos arranjos 

O conceito de família vem se alterando ao longo de sua inserção sócio-histórica. 
Nos autores pesquisados família é um termo muito amplo que engloba diversos tipos de 
relações e determinações vejamos algumas citações. 

Família como substrato biológico ligado à reprodução legitimada. (Jelin, 1995: 
p. 394). 

“Família é um grupo social caracterizado pela residência, a 
cooperação econômica e a reprodução. Ela inclui adultos de 
ambos os sexos, pelo menos dois dos quais mantém um 
relacionamento sexual socialmente aprovado, e um ou mais 
filhos, próprios ou adotivos, dos adultos que coabitam 
sexualmente.” (MURDOCK, J. 1949:297).  

                                                
1 Assistente Social graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, especializada 
“O fenômeno da violência sexual com criança e adolescente pelo Instituto SEDES Sapiente e mestranda 
pela PUC/SP.   E-mail:keuteles@hotmail.com 
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“Em linhas gerais, o modelo de família nuclear tem como 
atributos básicos: uma estrutura hierarquizada, no interior da 
qual o marido/pai exerce autoridade e poder sobre a esposa e 
filhos; a divisão sexual do trabalho bastante rígida, que separa 
tarefas e atribuições masculinas e femininas; o tipo de vínculo 
afetivo existente entre os cônjuges e entre esses e a prole, sendo 
que neste último caso há maior proximidade entre mãe e filhos; 
o controle da sexualidade e a dupla moral sexual (...). Essa 
diferença no relacionamento entre os filhos e seus pais e suas 
mães era compatível com o modelo hegemônico de família 
nuclear que atribuía ao pai a condição de provedor financeiro do 
consumo doméstico e à mãe a responsabilidade pela 
socialização da prole e pela doação do afeto”. (ROMANELLI, 
1995: 75 e78). 

Família, para efeitos estatísticos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE): 

 “é um conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, 
dependência doméstica ou normas de convivência residentes na 
mesma unidade domiciliar, ou pessoa que mora só em uma 
unidade domiciliar. Entende-se por dependência doméstica a 
relação estabelecida entre a pessoa de referência e os 
empregados domésticos e os agregados da família, e por normas 
de convivência as regras estabelecidas para o convívio de 
pessoas que moram juntas, sem estar ligadas por laços de 
parentesco ou dependência doméstica. Consideram-se como 
famílias conviventes as constituídas de, no mínimo, duas 
pessoas cada uma, que residam na mesma unidade domiciliar”. 
(Jornal de Psicologia CRP-SP, 2001: 13). 

A família nuclear burguesa: 

“caracteriza-se por um conjunto de valores, que são o amor entre 
os cônjuges, a maternidade, o cultivo da mãe como um ser 
especial e do pai como responsável pelo bem-estar e educação 
dos filhos, a presença do amor pelas crianças e a compreensão 
delas como seres em formação e necessitados, nas suas 
dificuldades de crescimento, de amor e de compreensão dos 
pais. Seria ainda próprio dessa situação o distanciamento cada 
vez maior da família em relação à sociedade circundante, 
circunscrevendo-se, dessa maneira, uma área doméstica privada 
em oposição à área pública; esta última é sentida pela família 
como sendo cada vez mais hostil e estranha, e não digna de 
confiança” (D’INCAO, 1989:10). 
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Segundo Mioto (1997) na concepção da família nuclear burguesa a 
cosanguineidade sempre foi considerada a base principal para o assentamento dos 
vínculos afetivos, ou seja, aquela composta por pai, mãe e filhos.  

Este tipo de família foi adotado como modelar e ideologicamente correta, sendo 
exaltada pela mídia, igreja e organizações como a família estruturada, organizada e 
desejável. Este modelo de família passou a ser considerada a família idealizada ou 
pensada (Szymanski, 1992). A autora afirma ainda que essa concepção que é imposta 
em muitas teorias percorre o imaginário e recai no cotidiano destas pessoas, 
configurando a família pensada. 

A idealização da família deixa de levar em consideração que o grupo familiar se 
modificou com o passar do tempo e que as nossas famílias hoje são compostas por uma 
diversidade de pessoas que moram num mesmo ambiente, com vínculos de 
consangüinidade ou não. 

Quando esse modelo sai do contexto proposto em geral é chamado de 
“desestruturada”. As famílias chamadas “desestruturadas” passam a serem consideradas 
responsáveis por vários problemas sociais/ expressões da questão social como: 
violência, miséria, fome, desemprego entre outros. 

Mioto (1997) ressalta que quando a família não consegue encontrar soluções 
para os seus problemas, elas buscam em primeiro momento contê-los e controlar seus 
efeitos destrutivos. Ela ressalta ainda que à medida que as famílias não encontram 
recursos para a solução desses problemas inicia-se o aparecimento de condutas 
impulsivas, autodestrutivas, por meio de “bode expiatório” interno ou externo a elas. 
(Mioto, 1997:124).     

Mioto (1997) pontua também que não dá para falar de família, hoje temos que 
falar sobre famílias. Segundo ela o uso do plural é para abarcar, dentro da composição 
familiar, a diversidade dos arranjos familiares existentes hoje na sociedade brasileira. 
Diz ainda que dessa forma a família pode ser definida como um núcleo de pessoas que 
convivem em determinado lugar, durante um lapso de tempo mais ou menos longo que 
se acham unidos (ou não) por laços consangüíneos.  

Diante destas citações cabe questionar de que família estamos falando?  

Se o grupo familiar organiza-se de varias formas diferentes do modelo nuclear 
introjetado, então significa dizer que a identidade do indivíduo se forma no 
relacionamento deste com a família num movimento dialético entre o indivíduo e o seu 
meio interno (família) e ao mesmo tempo com o seu meio externo (grupo social).  

Szymanski ressalta ainda, que no decorre das suas analises, foi observando que 
quando as famílias falavam, sempre faziam comparações entre a sua família vivida com 
outra.  
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“Essa parecia ser a certa, a boa, a desejável e a família que se 
vivia era a diferente. (...) A família brasileira hoje apresenta 
mudanças significativas em todos os segmentos da população, 
mudanças essas decorrente do processo de modernização da 
sociedade na segunda metade do século XX”. ( Mioto, 1997: 
118).  

A autora pontua ainda que essas mudanças acarretaram uma fragilização dos 
vínculos familiares e uma maior vulnerabilidade da família no contexto social. Segundo 
ela essa vulnerabilidade está relacionada ao enxugamento da família brasileira (número 
de filhos separações e divórcios, famílias chefiadas por mulheres, aumento de pessoas 
morando sozinhas entre outros rearranjos), uma nova composição familiar surgia. 

Surgem os novos arranjos familiares encontrados e constituídos nas periferias 
das grandes cidades, são formados por parentes e amigos conterrâneos, agregados de 
outra família, como conhecidos que se unem por laços de afetividade, solidariedade ou 
simplesmente por estratégia de sobrevivência, “estratégias de sobrevivência dada à 
miséria espalhada pelo território nacional, decorrente de um modelo econômico, 
político e social perverso”. (Gomes, 1995, apud Melo, Fabíola, 2004:25).    

Diante deste modelo perverso é muito importante para uma pessoa sentir-se 
parte de uma família, ser apoiado, ter com quem conversar sobre aqueles que ficaram 
para trás, dividir o sofrimento, as alegrias, as dificuldades enfrentadas na cidade grande. 
Afinal o que mais temos se não as lembranças?  Elas mantêm “o conhecimento da 
verdadeira dimensão da carência, ou seja, esses sentimentos, quaisquer que sejam seus 
nomes, são frutos de uma experiência real de ajuda”. (Melo 1995: 57).  

É importante ressaltar que famílias hoje estão organizadas a partir da mulher, 
com filhos pequenos que são cuidados pelas mães, avós, tias, irmãs e vizinhas 
cuidadoras, para que esta desenvolva seus vários papéis: mãe, mulher e chefe de família. 
A presença das mulheres no mercado de trabalho tem crescido de maneira significativa 
nos últimos tempos, principalmente no mercado informal. Isso porque o trabalho em sua 
essência é um espaço para poucos, especialmente para a população empobrecida que 
não teve a oportunidade e o acesso às políticas públicas de educação e qualificação 
profissional.  

As questões do cotidiano das famílias ainda provocam nos profissionais 
sensações de desconforto em seus espaços sócio ocupacionais. Esses espaços são muitas 
vezes composto por profissionais com atitudes autoritárias e pensamento conservador, 
retrógado, repleto de moralismo e antiético com relação aos modos de vida de cada 
família, essas atitudes acabam caracterizando o abandono nos tratamentos e serviços 
prestados por tais instituições.  
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O Serviço Social e família, uma dimensão histórica 

A profissão de Serviço Social surge no Brasil com uma ação de caráter 
educativo e pedagógico para atender uma população carente conduzida pela doutrina e 
pensamento social da Igreja Católica.   

No Serviço Social a concepção de família modelar já direcionou a ação, 
principalmente nos primórdios da profissão. Um estudo realizado a partir da análise da 
concepção de família nos TCCs de 1936 a 1945 (Fernandes e Mello, 2003) levantou as 
categorias que incidiram nas articulações entre Igreja/Família e Serviço Social/Família. 
Vejamos alguns exemplos, a partir de citações dos TCCs consultados:  

“Normalmente há famílias desorganizadas, e sempre haverá, 
pois os homens não são perfeitos. Se estudarmos, porém, porque 
são desorganizadas essas famílias, encontraremos como causas 
males sociais que vão se tornando cada vez mais generalizados”. 
(TELLES, 1938:13)  

“A Família é uma pequena sociedade, e é exatamente sobre a 
sua formação que versa a nossa tese, dando por pressuposta a 
sua radical importância e estudando alguns meios de 
desenvolver, robustecer e amparar a Família, meios estes que 
devem constituir objeto de ação de um serviço social esclarecido 
que enxergue as causas profundas da dissolução social e saiba 
combatê-las inteligentemente, não se contentando com 
paliativos , mas atacando resolutamente o mal em suas origens”. 
LIMONGI (1939). 

“A Família, que é a base da sociedade, tem sido a primeira 
vítima das desordens sociais, e as mais fracas precisam ser 
apoiadas, mais de perto, por organismos que sejam capazes de 
auxiliá-las a fazer face aos problemas que mais freqüentemente 
prejudicam seu equilíbrio moral (...) Finalmente, causando e 
agravando as desordens familiares, temos a notar a falta de 
formação moral, que a leva a adotar todas as modernas 
concepções, que arrasam com a família: as teorias sobre 
casamento, divórcio, birth control, etc”. MORAES (1940). 

Diante do quadro citado é importante salientar que o Serviço Social se insere nas 
instituições, sejam elas de caráter públicas ou privadas num contexto profissional 
dominado pela Igreja católica, num exercício de atividades marcado por profundos 
conflitos de classe, crescimento da classe operária, lutas sociais, exploração do trabalho, 
defesa de direitos humanos/cidadania, produtos do desenvolvimento capitalista naquele 
momento histórico. Tais situações foram se agravando conforme a transformação do 
capitalismo a profissão foi ganhando outras dimensões com relação ao enfrentamento 
das expressões da questão social apresentadas pelas famílias.  
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“... as particularidades desse processo mostram que o Serviço 
Social enquanto profissão se institucionaliza e legitima como 
um dos recursos mobilizados pelo Estado e pelo empresariado, 
com o suporte da Igreja Católica, no contexto de expansão do 
capitalismo brasileiro na perspectiva do enfrentamento da 
chamada questão social(1), a partir dos anos 30. Trata-se de um 
contexto de expansão do capital monopolista que recoloca em 
novo patamar as contradições que configuram a ordem 
burguesa”. (YASBEK, 2006:p. 63). 

No período de institucionalização e expansão da profissão, a marca do trabalho 
sócio educativo do assistente social com as famílias foi pela perspectiva da tutela e 
doutrinação, particularmente pela intervenção nos valores morais e higienistas, 
ideológicamente vinculados à classe dominante. 

Com isso muitos profissionais diante das intervenções e com a intenção de 
ajudar acabavam contribuindo para a reprodução do conservadorismo.  Essa herança, 
apesar de ganhar tonalidades mais modernas, veio se reproduzindo no trabalho com 
famílias, pela normatização da família idealizada. O debate acerca da família na 
profissão saiu de cena quando a comunidade ganha força como sujeito coletivo, embora 
o trabalho com as famílias ainda tivesse continuado. 

Mais recentemente, na última década, o trabalho com família é resgatado 
exatamente pela sua crescente posição e importância nas políticas voltadas para 
segmentos sociais mais empobrecidos.  

A família no PNAS(2004) é um exemplo:  

"A PNAS expressa exatamente à materialidade do conteúdo da 
Assistência Social como um pilar do Sistema de Proteção Social 
Brasileiro no âmbito da Seguridade Social". (2004: 7). 

As três vertentes de proteção social são: as pessoas, as suas circunstâncias e 
dentre elas seu núcleo de apoio primeiro, isto é, a família. (PNAS, 2004: 11). 

A proteção social deve garantir as seguintes seguranças: segurança e 
sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; de convívio ou vivência 
familiar (2004: 25). A segurança de rendimento é a garantia de que todos tenham uma 
forma monetária de garantir sua sobrevivência, independentemente de suas limitações 
para o trabalho ou do desemprego (PNAS, 2004: 25). A segurança de acolhida é uma 
das seguranças primordiais da política de assistência social. Ela opera com a provisão de 
necessidades humanas que começa com os direitos à alimentação, ao vestuário e ao 
abrigo, próprias à vida humana em sociedade (PNAS, 2004: 25). 

                                                
(1) Questão Social é aqui entendida como o conjunto de manifestações da desigualdade social constitutiva 
da sociedade capitalista 
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Público usuário da Política de Assistência Social definido no PNAS (2004: 27) é 
composto de: 

“Cidadãos e grupos que se encontram em situações de 
vulnerabilidade e riscos, 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 for mas de violência advinda 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”.  

Nas diretrizes do PNAS (2004: 27), a família ganha centralidade para concepção 
e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos, entendida como 
matricialidade sócio familiar: 

“Família – quando encontramos um conjunto de pessoas que se 
acham unidas por laços consanguíneos, afetivos e, ou de 
solidariedade”.  “Por reconhecer as fortes pressões que o 
processo de exclusão sociocultural gera sobre as famílias 
brasileiras, acentuando suas fragilidades e contradições, faz-se 
primordial sua centralidade no âmbito das ações da política 
social, como espaço privilegiado e insubstituível de proteção e 
socialização primárias, provedora de cuidados aos seus 
membros, mas que precisa também ser cuidada e protegida”. 
“Essa correta percepção é condizente com a tradução da família 
como sujeito de direitos, conforme estabelece a Constituição 
Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a 
LOAS” (PNAS, 2004: 35) 

A partir dessa demanda, a produção teórica acerca do tema no interior da 
profissão se adensa e passa a dar visibilidade aos desafios do trabalho do Serviço Social 
com famílias. 

Iamamoto (2001) pontua que um dos maiores desafios que o Assistente Social 
vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir 
propostas de trabalho criativo e capaze de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não só 
executivo.  

Dessa forma, como aponta Gueiros (apud Yasbek, 2002: 119): 
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“Não basta conhecer a família nos seus aspectos modernos e 
para qual muitas vezes o Assistente Social dirige sua prática 
profissional no cotidiano, é preciso compreender sua inserção 
social e o papel que lhe é atribuído. Contudo, é necessário que 
haja recursos na esfera pública de forma universal que assegure 
proteção social para que a família e seus membros possam obter 
efetiva provisão de sua autonomia, respeitos em seus direitos 
sociais e civis........”  

Trabalhar com família pressupõe compreender a nossa família interna, 
percebermos enquanto família e identificarmos as possibilidades de mudanças dentro da 
nossa própria família. Pressupõe voltar para casa com a tarefa de rever coisas que não 
olhávamos, de desenvolvermos um sentimento de pertencer àquela família, sem levar 
em consideração os modelos, os padrões que estão colocados, pois família é encontro, é 
espaço para onde voltamos todos os dias, tendo ou não problemas.     

 

O trabalho sócio-educativo com famílias 

Os aspectos aqui destacados trazem as considerações de que o trabalho sócio-
educativo com família é compreender as famílias a partir do que elas trazem, mas, 
principalmente, reconhecer a família a partir do seu lugar de inserção, conhecer e fazer 
o reconhecimento da sua territorialização e historicidade. Trabalhar a rede local no 
sentido de desenvolver habilidades e oferecer enfrentamento as expressões da questão 
social, fazer uma leitura do território de modo que os recursos existentes potencializem 
as famílias, articule e integre as ações de modo que fortaleçam os grupos existentes no 
local, são alguns dos elementos essenciais do trabalho sócio-educativo.  

Chiachio (apud Silva, 2005: 68) coloca que o sócio-educativo é definido como: 

“uma possibilidade de aquisições da população, fora do âmbito 
escolar, mas tem um caráter social e também educativo, não no 
sentido da reeducação, da condição dada. Ele não tem sentido 
educativo curricular, porque ele não é profissional, mas o grupo 
pode ter a concorrência de vários profissionais e de vários 
saberes”. 

Para Berdet (2003: 19) o termo “reeducação” pode servir de fio condutor para 
amarração de um conjunto de idéias e práticas do que seja sócio-educativo, no entanto 
“reeducação” carrega dentro de si uma pluralidade de outros termos genéricos e 
imprecisos, como: “ressocialização” e “reinserção social”. 

Para isso precisamos reforçar a necessidade de obter cada vez mais uma postura 
frente ao que compreendemos por sócio-educativo, reconhecendo essa ação como 
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fundamental para o desenvolvimento de saberes e da autonomia, entendida no sentido 
de construção de conhecimento e recursos para as famílias e para os profissionais. 

Segundo Berdet (2003), o sistema de atendimento e seu correlato sócio-
educativo foram criados coletivamente, com participação voluntária e involuntária dos 
agentes envolvidos. Para ele o conteúdo do sócio-educativo reflete as disputas internas e 
externas ao sistema de atendimento, expressando a capacidade das forças hegemônicas 
naquele momento histórico em impor suas premissas e pressupostos. 

Berdet (2003:17) ressalta ainda que a construção do sócio-educativo passa 
primeiro pelas respostas às questões políticas, do que propriamente às questões técnicas. 
Para ele o sócio-educativo implica pensar “em uma determinada sociedade, nas suas 
normas reguladoras, na validade dessas normas, e que portanto o sócio-educativo não 
está descolado dessas referências”. 

Cavalcante e Mortara (2003: 93) pontuam que uma construção teórico-prática se 
expressa nas concepções de mundo, sociedade e homem, ao mesmo tempo em que se 
elaboram propostas e ações concretas de intervenções sobre o real. 

Na Clínica o ponto de partida para se pensar no trabalho sócio-educativo com 
famílias era considerar as famílias num contexto sócio-histórico, levar em consideração 
os saberes, a história de vida das famílias e construir novos pensamentos e ações junto 
com elas, a partir dos seus próprios pensamentos e ações, no confronto com os nossos. 
Esse trabalho foi possível a partir do acolhimento, da escuta, da fala, do ouvir, do 
gestual, da construção da rede social, da relação estabelecida entre as famílias e os 
profissionais através do dialogo e do reconhecimento das relações familiares. 

 

O trabalho do Serviço Social desenvolvido na Clinica Psicológica 

A Clínica é uma atividade de extensão da PUC\SP. Tem como objetivo o ensino 
e estudo na área de atendimento clínico. Esse espaço integra ensino/ pesquisa/ extensão 
que vai além da Universidade, exercendo uma função social que chega à comunidade.  

De acordo com o relatório do Plano de Estágio em Serviço Social de 2006, “a 
Clínica é uma organização de portas abertas ao atendimento público e difere de um 
consultório privado em sua natureza, na estrutura de funcionamento, na abordagem e no 
encaminhamento das pessoas atendidas”. 

“O Serviço Social tem como objetivo: oferecer um apoio social 
ao atendimento psicológico, extensivo à pesquisa, no âmbito da 
própria disciplina e no intercâmbio multi e interdisciplinar com 
as demais áreas de atuação da Clínica; propor ações de cunho 
sócio-educativo e preventivo em saúde mental; oferecer campo 
de estágio para alunos da graduação; oferecer aprimoramento 
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profissional, na área da saúde mental, centrado no trabalho do 
Assistente Social com famílias” (Relatório: O Serviço Social na 
Clinica Psicológica ‘‘Ana Maria Poppovic’’ – maio/ 2003). 

O Grupo Temático de Pais oferece aos pais, que inscrevem crianças e 
adolescentes para atendimentos psicológicos, um espaço reflexivo, acolhedor e de muito 
respeito às questões trazidas pelas famílias que vêm fragilizadas e desqualificadas na 
sua função. 

Esse espaço propõe quebrar com os conceitos de filho problema, procura refletir 
criticamente acerca das exigências atribuídas aos pais pela sociedade e as possibilidades 
efetivas vividas no convívio com os filhos. Procura ainda, desfazer os mitos que existem 
nas relações familiares, possibilitando uma superação das questões postas, de ordem 
familiar, social e cultural. 

As famílias traziam para o grupo situações como: conflitos com filhos, com os 
parceiros /cônjuges, angustias, medos, violência física, psicológica e sexual, abuso 
sexual, doença, dependência química, luto, problemas financeiras, em fim questões 
enfrentadas cotidianamente. Nos grupos de pais de adolescentes os problemas que mais 
as famílias traziam eram violência, dependência química, envolvimento com o tráfico 
de drogas e depressão. Nos grupos de pais de crianças e pré-adolescentes eles traziam 
em grande proporção as dificuldades de aprendizado de seus filhos, desejando que estes 
venham a aprender a ler e escrever. Pressionados pelas escolas e demais instituições que 
frequentavam eles tinham presa pra descobrir um método, uma formula para responder 
as suas ansiedades e as dos profissionais que acompanhavam em outros espaços sócio 
ocupacionais, parecia que somente assim seriam felizes, quando os seus filhos 
soubessem ler e escrever. 

A equipe interdisciplinar, que desenvolvia esse trabalho, era composta por 
professores da Faculdade de Serviço Social e de Psicologia2, graduandos de Serviço 
Social e Psicologia, aprimorando das duas áreas de conhecimento.   

O Grupo de Pais tinha uma periodicidade quinzenal, totalizando seis encontros, 
além do grupo de recepção3. O trabalho realizado baseava-se na metodologia do 
trabalho com Equipes Reflexivas, criado pelo médico e psicoterapeuta norueguês Ton 
Andersen.  

O trabalho como anteriormente citado inicia com o grupo de acolhimento dos 
pais, posteriormente esse grupo é dividido em três grupos: crianças/pré-adolescente e 
adolescente, assim também ocorria com a equipe interdisciplinar. Após essa divisão os 
grupos passaram a ser reflexivos, metodologia utilizada por Ton Andersen.  

                                                
2 Amarilys Pontedeiro, Lorival Campos Novo, Regina Gorodscy, Rosalina Santa Cruz Leite e Yara 
Spadini Vicini. 
3Primeiro encontro com os pais com o objetivo de acolher, montar o perfil do usuário e informar o 
desenvolvimento dos atendimentos.  
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Os profissionais se encontravam quinzenalmente para estudar, discutir sobre as 
demandas apresentadas pelos pais, refletir sobre alternativas de encaminhamento e  
articulação com a rede de proteção social, vinculando-se as demais políticas públicas, 
avaliar e elaborar a temática do próximo encontro de acordo com as dificuldades 
trazidas e mais evidenciadas.  

Sanchez (2005:16) coloca que Ton Andersen visa superar as barreiras sujeito-
objeto, que essa metodologia dirigida para o trabalho com famílias propõe levar em 
consideração que a família é um sujeito de superação, ou seja, a família que vivência os 
seus problemas tem condições de encontrar caminhos de enfrentamentos e soluções para 
os mesmos.   

Após esses seis encontros às famílias aguardam para o atendimento individual 
dos seus filhos. Durante os atendimentos individuais e das apresentações de 
dificuldades de caráter social. O Serviço Social passava a compor a equipe com 
intervenções individuais (pacientes, psicólogos e Assistentes Socias acompanhados por 
um estagiário de cada área), encontro de caráter coletivo envolvendo vários membros da 
família quando os profissionais consideravam pertinentes. Importante ressaltar que estes 
atendimentos eram realizados com a mesma intervenção do grupo reflexivo, ou seja, 
com a utilização da metodologia do Tom Andersen. Esse trabalho era desenvolvido 
também no domicilio da família e nas instituições que estas frequentavam com o intuito 
de acompanhar e de propor possibilidades de enfrentamento das dificuldades 
apresentadas a partir do seu território.  

O trabalho sócio-educativo em grupo na Clínica possibilitava às famílias a troca 
de experiência, estabelecendo relações de convivência, conflituosas ou não, acumulando 
saberes, hábitos, reconstrução de suas historias de vida, dos seus costumes e outros.  
Essas relações possibilitavam que este grupo se transformasse e se articulasse, 
assumindo cada membro um papel diferente no seu processo de desenvolvimento 
psíquico, social, através das suas crenças, mitos, valores e tabus familiares e com assas 
trocas a família continuava sendo um espaço privilegiado de relações, de valores e de 
solidariedade.  

Mota (2005: 56) coloca: 

"(...)que o conhecimento é uma aproximação para apreensão do 
real e que o diálogo dialogado nos referencia a um fazer e um 
pensar que, por sua vez, não se esgota, pois interage com o 
cotidiano”. 

Neste sentido a comunicação é de extrema importância no trabalho sócio-
educativo: através do diálogo poderá ocorrer uma transformação do outro, pois o 
indivíduo é um sujeito social, que vive num constante movimento de relações entre o 
mundo externo e interno, em que se constrói e se reproduz.  



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 6 - Nº 9, Julio de 2013 – ISSN 1852-2459 90 

Dessa forma os pais participantes dos grupos reflexivos desenvolviam suas 
potencialidades. No momento da avaliação final os pais percebiam como eles próprios 
enxergavam mudanças em si, os encontros haviam causado em cada individuo, 
mudanças significativas e visíveis através da fala, do gesto, da atitude e do corpo. O fato 
de poder ouvir outra pessoa falando de forma diferente sobre o seu “problema” causava 
em cada um, uma escuta diferenciada.  

Entendemos que através das trocas de experiências e vivências as pessoas 
conseguem transformar-se, pois são sujeitos de transformação, transformação do seu 
cotidiano para uma vida mais consciente, pois muitas vezes esse cotidiano é alienante.  

 

Considerações finais 

O trabalho desenvolvido na Clínica Psicológica da PUC-SP nos possibilitou um 
contato com a realidade vivida pelas famílias, buscando romper com a face subjetiva da 
exclusão social, facilitando os acessos, quebrando as diferenças, discutindo as questões 
de sofrimentos, frustrações, tristezas, dores causadas muitas das vezes pela miséria.  

Esse trabalho construiu alternativas de enfrentamento a partir das 
particularidades que as famílias traziam, proporcionando um espaço reflexivo para que 
estas questões fossem ouvidas, dialogadas e compreendidas na sua individualidade, 
inseridas coletivamente.  

Nas intervenções nos território destas famílias procurávamos identificar em suas 
comunidades os serviços, os projetos, os pontos fortes das famílias com o objetivo de 
juntamente com elas desenvolvermos o exercício de cidadania e autonomia na busca por 
melhoria das suas dificuldades. Ainda que muitas dessas políticas não oferecessem seus 
serviços de maneira eficaz, ética a que levava muitas vezes o distanciamento dessa 
população.  

A busca por políticas sociais tem trazido a população mais pobre, não o 
exercício de direitos, mas a destituição da cidadania, a subalternidade, o sofrimento e a 
resistência, a passividade, a identidade identificada com o lugar que ocupa, como refere. 
(YASBEK apud MIRA 2005).  

A partir das intervenções desenvolvidas percebemos que em alguns casos a 
concentração de famílias com características semelhantes no mesmo local tornava-as 
ainda mais vulneráveis e isso contribuía para a permanência dos padrões da 
desigualdade social e também para a reprodução da pobreza. 

Acreditamos que o bom desenvolvimento do trabalho sócio-educativo só é 
possível a partir do momento que houver promoção de equidade e de igualdade social, 
pois estes permitem às famílias várias oportunidades de assegurar-lhes os seus direitos. 
Essa metodologia propõe trabalharmos com os limites posto pela burocratização na 
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prestação dos serviços, mas também nos permite trabalhar e desenvolver possibilidades 
nas famílias na busca de acesso a serviços de inclusão social e políticas públicas como 
saúde, habitação, educação e outras. 

Para que as famílias não percam o desejo de lutar, o trabalho sócio-educativo 
busca desenvolver da melhor forma possível que todas as questões sejam entendidas, 
que as famílias possam compreender que são sujeitos de direitos, que reflitam sobre as 
suas dificuldades do cotidiano, se fortaleçam dentro desse contexto social, político e 
cultural e que sejam capazes de buscar novas alternativas e significados para sua 
realidade.   

Os profissionais que desenvolvem o trabalho com famílias devem buscar 
capacitação teórica, nova compreensão do vivido destas famílias para melhor atender as 
questões vividas pelas famílias, que é vista como uma instituição muito complexa, mas 
também analisada assim como se apresenta, com as suas várias configurações, sendo 
difícil encontrar um modelo único a ser seguido. A ação sócio-educativa exige também 
um trabalho baseado na competência da equipe, pois equipe supõe esforço individual e 
coletivo. 

É preciso compreender que trabalho com famílias requer teoria e ações bem 
pensadas, pois não estamos trabalhando com uma família qualquer, estamos trabalhando 
com famílias de altíssima vulnerabilidade social. São famílias, em geral, abandonadas 
pelo poder público, famílias em situação de risco social, que passa desde dificuldades 
econômicas até a falta do acesso a diferentes políticas públicas.  

Acredito que o trabalho que foi desenvolvido na Clínica Psicológica da PUC-SP 
inscreve-se, de fato, na perspectiva sócio-educativa, pois favoreceu o fortalecimento dos 
indivíduos em suas relações de vida cotidiana, no sentido de perceberem que são 
agentes de transformações, assumindo a responsabilidade pelas mudanças nos seus 
projetos individuais e coletivos, e que a reflexão é abertura de possibilidade para novas 
propostas.  
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