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RESUMO: Este texto é resultante de questionamentos advindos das 
experiências vivenciadas, ao longo do tempo, na disciplina FAMÍLIAS E 
QUESTÃO SOCIAL, do curso de graduação em serviço social da Universidade 
Federal Fluminense. Ao trabalhar na referida disciplina com uma abordagem 
crítica em relação à compreensão e especialmente à intervenção com famílias, 
somos convocados à uma reflexao acerca dos modos como essa questão é 
recebida pelos alunos. A opção pela compreensão de famílias em sua 
pluralidade de gênero, etnica, geracional e nao centrada numa perspectiva 
heteronormativa e legalista cria zonas de aproximação, mas também de conflitos 
e disputas. Este texto objetiva apresentar as abordagens desenvolvidas na 
disciplina por compreendermos a necessidade de uma análise mais incisiva dos 
estudos sobre famílias - especialmente em cursos que pressupõem a 
intervenção profissional, como é o caso do serviço social. Isso significa que a 
construção de uma nova abordagem de famílias, necessita de profissionais que 
saibam lidar para além da família na singular, e que saibam utilizar 
procedimentos, políticas, leis e afins para validar modos de vidas dignos e 
garantir o acesso aos direitos e à cidadania de forma plena. Por cidadania aqui 
compreendemos um processo de construção que tangencie tanto a garantia da 
igualdade como também a possibilidade da diferença. E é neste sentido que a 
análise desenvolvida ganha importancia ao problematizar o modo como alunas 
e alunos vêm recebendo essas informações e as dificuldades que alguns 
possuem em superar uma visão naturalizada de famílias por um lado e, por outro, 
de se afastar de concepções muito estrutural da transformação social que não 
lhes permite analisar o outro como sujeito histórico. Na constituição de uma 
sociedade efetivamente democrática e onde os direitos humanos são 
respeitados em sua pluralidade (negando um certo universalismo eurocenrado) 
é fundamental, em nossa avaliação, a construção de reflexoes/disciplinas como 
essa que busquem desnaturalizar esses espaços e busquem atuar na formação 
de profissionais e práticas que possam ser verdadeiramente emancipadoras. 
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