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O tema "famílias" vem sendo alvo de estudos e pesquisas do Grupo de
Estudos e Pesquisas sobre Famílias (GEPEFA), desde 2002. As constantes
mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais, entre outras, provocam
diferentes situações nesta instituição, desafiando as famílias a buscarem novas
formas de sobrevivência e inserção social. Desta forma, faz-se necessário
problematizar questões relativas ao tema "famílias", para que se possa pensar em
ações que propiciem suporte a elas, em suas dificuldades cotidianas, impostas pelas
mudanças já elencadas dentro de um viés crítico e sob a ótica da totalidade.
O Prof. Dr. Pe. Mário José Filho, a Profª. Drª. Maria Ângela Rodrigues Alves
de Andrade e a Profª. Drª. Ana Cristina Nassif Soares resolveram estudar famílias
(Mário e Ana) e crianças e adolescentes (Maria Ângela). No entanto, em 2006,
desmembraram o grupo, pela complexidade dos temas, ficando, então, dois grupos
distintos. O GEPEFA, nasce aí, com a liderança do Prof. Dr. Pe. Mário José Filho e a
vice-liderança da Profª. Drª. Ana Cristina Nassif Soares. Em 2009 estes professores
inverteram a liderança até 2011, com o falecimento do Prof. Dr. Pe. Mário José Filho.
Desde então, a liderança está com a Profª. Drª. Ana Cristina Nassif Soares e a viceliderança com a Profª. Drª. Nayara Hakime Dutra de Oliveira.
Os participantes são alunos e ex-alunos da graduação e da pós-graduação
em Serviço Social da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - UNESP/Franca;
profissionais interessados na temática: advogados, psicólogos, assistentes sociais,
jornalistas, etc. O GEPEFA mantém-se coeso há 11 anos: é um grupo de pesquisa

laico, portanto sem caráter religioso, alicerçado no tripé ensino, pesquisa e
extensão, preconizado pela Universidade Pública.
Objetivos do Grupo:


Contextualizar

famílias

em

sua

totalidade,

sob

a

perspectiva

materialista histórico-dialética, tendo o Trabalho como categoria
determinante de suas condições concretas e relacionais, de modo
interdisciplinar.


Analisar criticamente a realidade brasileira e seus rebatimentos às
famílias.



Integrar alunos de graduação e de pós-graduação em Serviço Social e
áreas afins.

O GEPEFA faz pesquisa em grupo, estuda textos teóricos e outras
abordagens de trabalho com famílias; pressupõe a decisão coletiva em todas as
suas ações; faz reuniões abertas à população acadêmica e externa; promove
debates e rodas de conversas com a comunidade em geral; discute os projetos de
pesquisas de seus membros; ministra cursos em Congressos, traz outros
profissionais para palestrarem no grupo e também promove parcerias com órgãos
públicos e sociedade civil em assuntos concernentes à temática família com suas
diversas variáveis, em Franca e cidades vizinhas. É interdisciplinar desde sua
formação; tem como método o materialismo histórico-dialético, na perspectiva da
totalidade e múltiplas determinações, ao analisar as famílias inseridas no contexto
capitalista. As reuniões são mensais.
Promoveu o I e o II (em conjunto com a Unidade Auxiliar Centro Jurídico
Social da FCHS - UNESP) Encontro Nacional de Pesquisas sobre Famílias “Prof. Dr.
Pe. Mário José Filho”;
Organizou dois anais, frutos dos eventos, e um livro com os melhores artigos
apresentados no último evento, ministrou minicursos sobre famílias, diversidades,
políticas sociais e proteção social em Congressos e Semanas de Serviço Social da
UNESP/Franca.
“Em vez de tentar compreender a família com base na sua
composição, pura e simplesmente, tomando como modelo
a família nuclear, deve-se compreendê-la pelas vias do
respeito, da dependência, da reciprocidade e dos valores
que estão impregnados na estrutura familiar.” (JOSÉ
FILHO, 2002. p. 33)

Os trabalhos desenvolvidos pelo GEPEFA estimulam a interação e a
socialização dos saberes produzidos e contribuem com o objetivo primeiro da
Universidade

Pública:

construir

saberes

que

sejam

úteis,

favorecendo

à

transformação social.
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