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RESUMO: O texto examina a lugar da família e do Estado na 
proteção a crianças e adolescentes, traçando algumas 
reflexões sobre a proteção social na Europa, América Latina e 
Brasil. Assim, mostra o familismo da política social na América 
Latina e Brasil enquanto instrumento de mediação e 
suprimento de lacunas da atuação estatal, frente aos 
problemas gerados pelas contradições do sistema capitalista, 
visto que a proteção social exercida pelo Estado, apesar da 
contínua e progressiva reorientação conceitual, não rompeu 
com a lógica da pontualidade, fragmentação, focalização e 
privatização, o que tem reforçado as desigualdades de renda, 
de gênero, etárias e geracionais. 
 
PALAVRAS CHAVE: Estado, Proteção Social, Família, 
Infância e Adolescência. 
 
ABSTRACT: It examines the role of the family and the state in 
protecting children and adolescents, tracing some reflections on 
social protection in Europe, Latin America and Brazil. Thus, 
shows the familism of social policy in Latin America and Brazil 
as mediation tool and supply gaps of State action, with the 
problems generated by the contradictions of the capitalist 
system, as the social protection which the State, despite the 
continuous and progressive reorientation conceptual, did not 
break with the logic of punctuality, fragmentation, targeting and 
privatization, which has enhanced income inequality, gender, 
age and generational. 
 
KEYWORDS: State Social Protection, Family, Childhood and 
Adolescence. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O texto examina a ação do Estado junto à família com crianças e adolescentes 

considerando os contextos de sua atuação nos sistemas de proteção social na Europa, 

América Latina e Brasil.  

                                                 
1
 Doutoranda em Políticas Públicas do Programa de Pós Graduação da Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

Graduada em Direito e Licenciada em História. Especialista em Direito e Processo Civil pela Universidade 

Católica Dom Bosco/MG e em Gestão de Cidades pela Fundação Getúlio Vargas/RJ. Gerente de Gestão do 

Sistema Único da Assistência Social (SUAS) do município de Teresina (PI). 



2 

 

Utilizando uma metodologia hermenêutico-dialética, com base nos pressupostos 

de Gadamer (1997) numa interrelação das partes com o todo, estudou-se as transformações 

históricas sofridas pela família, bem como os delineamentos da ação estatal junto a ela, 

considerando as diretrizes neoliberais implementadas nos países centrais e o incremento de 

novos mecanismos de regulação do mercado na sua relação com o Estado nos países 

periféricos, notadamente a partir da década de 1990, objetivando discutir como as medidas 

de regulação da sociedade afetam a família com crianças e adolescentes, considerando as 

suas formas de organizações, convívio e necessidades familiares no contexto do 

capitalismo. 

O presente artigo está dividido em duas partes. A primeira analisa os aspectos 

sociohistóricos e os papéis sociais que tem assumido a família na sua relação com o Estado 

e com a sociedade no contexto do capitalismo.  Na segunda, examina-se a ação do Estado 

junto as família com crianças e adolescentes, considerando os delineamentos dos sistemas 

de proteção social implementados na Europa, América Latina e Brasil, com destaque para 

as diretrizes norteadoras do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), fazendo-se uma 

análise dos parâmetros estabelecidos para a ação estatal junto à família e seus membros. 

 

 

2 FUNCÕES HISTORICAMENTE ATRIBUÍDAS À FAMÍLIA NA PROTEÇÃO A CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES 

 

 

Fruto de suas transformações sociais, a família, a infância e a adolescência 

possuem significados diversos, visto que as sociedades, ao longo do tempo, tiveram 

diferentes formas de organização social. No Egito Antigo, as inflexões do Estado sobre a 

família ocorriam a partir de diretrizes teocráticas com predominância do homem, sendo que, 

apesar de haver alguns relatos sobre a presença da mulher no comando da burocracia 

estatal2, a casa se constituía em espaço privilegiado de sua atuação, reafirmado pelo 

casamento ou negado quando estas vivenciavam a prostituição nas ruas das cidades, 

qualificadas à época como “enxameadas de mulheres fáceis e atrevidas, estrangeiras sem 

marido à mão e sem vergonha” (CARREIRA, 2001, p. 23), demonstrando a existência de 

contextos de exclusão e discriminação do sexo feminino, apesar de, em algumas situações, 

a mulher egípcia e mesopotâmica3 terem assumido o poder no papel de rainha e no âmbito 

                                                 
2
 Algumas mulheres freqüentavam a escola, quando necessitavam assumir cargos de inspetora, escriba ou juíza na burocracia 

estatal no Antigo Egito. 
3
 Região do Próximo Oriente situada entre os rios Eufrates a oeste e o Tigre a leste que atualmente corresponde ao Iraque. Foi 

o berço das civilizações como da Suméria, Assíria e Caldéia (SANTOS, 2001, p. 45). 
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das famílias mais abastadas, algumas terem se distinguido na administração de seus 

negócios (SANTOS, 2001, p. 45-46). 

Na Grécia Antiga, a atuação estatal aliava-se à religião, enquanto disciplinadora 

das relações familiares nas Cidades Estados, cujos delineamentos ocorriam no âmbito da 

polis4, reafirmando a hegemonia do homem em relação à mulher na família e fora dela, com 

a definição de papéis sociais a serem exercidos pelo sexo masculino, sendo comum o 

abandono das crianças logo ao nascer pelas famílias dos patrícios e plebeus na Roma 

Antiga, quando apresentavam alguma deficiência (MACHADO, 2006, p. 01).  

Na idade medieval, a família tradicional apresenta-se como um elemento 

importante para a manutenção do status quo vigente, sendo que praticamente inexistia a 

figura do Estado, pois o poder estava descentralizado nas mãos dos senhores feudais. 

Nesse contexto, observam-se desigualdades e exclusões no contexto da família 

caracterizada como extensa5, com a atuação da mulher no cuidado com os doentes, 

educação das crianças e idosos (DUMONT, 1992).  

Não havia um sentimento de infância6 na Idade Média como entendemos hoje. 

No entanto, os estudos de Sposati (1985) demonstram que a assistência às pessoas é 

prática antiga, inclusive vinculada à solidariedade/ caridade, organizando-se os sistemas de 

proteção a riscos sociais por meio de sociabilidades primárias promovidas pela atuação da 

família, da igreja e grupos (CASTEL, 1998). Assim, o trabalho fazia parte do processo de 

educação e a inserção da criança, adotando-se os mesmos padrões de comportamento do 

mundo adulto (ARIÉS, 1981). Com o advento do capitalismo e do Estado Nacional surge a 

família moderna nos moldes burgueses, com elementos que deram origem a uma sociedade 

de massas (ARENDT, 1987, p. 38), surgindo a idéia de nação enquanto organização política 

de “um conjunto de famílias economicamente organizadas”. 

A defesa das peculiaridades da criança enquanto ser em desenvolvimento 

passou a ser disseminada com a constituição do modelo de família burguesa no século 

XVIII7. De modo que o surgimento do capitalismo trouxe diversos elementos de mudanças 

sociais, políticas, econômicas e culturais, inclusive a forma como a família se relaciona em 

seu núcleo interno, trazendo inovações no convívio, representação familiar, social e 

                                                 
4
 As Cidades-Estados tinham leis próprias, autonomia jurídica e política administrativa, que, com os avanços ocorridos a partir 
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5
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6
 A história social da infância passa também por um período de transição entre uma época em que a criança não ocupava a 

atenção das pessoas e outra, em que era reconhecida e valorizada pelo seu potencial lúdico, revelando uma nova relação 
entre família e criança, na qual o sentimento de infância pode ser entendido, primeiro, a partir da idéia de paparicação em que 
a criança é vista como um ser lúdico, e, um segundo, em que a formação moral da criança garantida por meio da educação, da 
saúde e do bem estar físico (ARIÈS, 1981). 
7
 O sentimento de infância foi construído a partir do século XIX, visto que até então, as crianças eram tratadas como adultos 

em miniatura ou pequenos adultos, sendo que os cuidados especiais que elas recebiam, eram reservados apenas aos 
primeiros anos de vida, e aos mais bem posicionados na sociedade (ARIÈS, 1991). 
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educacional que contribuíram para a formação da concepção da infância como um estágio 

do desenvolvimento humano que requer um tratamento específico e diferenciado.  

Assim, a construção social da adolescência na família moderna, assim como a 

infância, a adolescência é fruto de uma série de transformações socioeconômicas que a 

civilização ocidental sofreu ao longo dos séculos XVIII e XIX, que marcaram a chegada do 

ideal individualista (CAVALCANTE, 1988). 

Na modernidade, o modelo de família nuclear burguesa apresentou-se com 

estrutura familiar hierárquica, estável e indissolúvel com base na relação pai, mãe e filhos, 

sendo o pai o provedor material, a mãe a provedora afetiva. Com o desenvolvimento do 

capitalismo, a globalização e as diversas transformações sociais que perpassaram a 

segunda metade do século XX e a primeira década do XXI, a família também passou a ser 

reconhecida em seus diversos modelos, com diversas configurações e dinâmicas (SANTOS, 

2004). 

Nessa perspectiva, a família na modernidade, insere-se em um contexto de 

acirramento da questão social decorrente das contradições do sistema capitalista, 

considerando o processo de globalização8 e os riscos ofertados (violência, drogas, 

desmatamento, poluição, guerras, etc.), com traços e intensidades característicos que 

atuam não somente na comunidade local, mas também no global, numa interrelação que, 

dicotomicamente, confronta a necessidade de efetivação de direitos social e historicamente 

construídos, enquanto fundamento do Estado democrático nas sociedades capitalistas 

modernas. 

 

 

3 O LUGAR DO ESTADO NA PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA COM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NO CAPITALISMO 

 

 

Na presente secção, analisar-se-á o lugar do Estado na proteção social a famílias 

com crianças e adolescentes, considerando os sistemas de proteção social implementados 

na Europa, América Latina e Brasil, examinando-se em que medida essa ação ocorre, se 

mais a título de mediação frente às contradições do sistema, considerando a fragilidade das 

serviços e benefícios ofertados ou se de complementação e apoio efetivo à família, 

                                                 
8
 Ao tratar sobre a globalização Giddens (2003) a considera um amplo movimento com significativas repercussões na vida 

social que tem afetado a família e seus membros com a presença de elementos provenientes da tradição caracterizada pelas 
permanências de um modelo anterior, e de modernidade, enquanto estilo de vida e de organização social que emergiram na 
Europa a partir do século XVII com influências mundiais. Nesse sentido, embora a maioria dos autores situe a origem da 
globalização como um processo que ganhou impulso como neoliberalismo a partir da década de 1980, alguns a colocam como 
integração social, política, econômica e cultural que remonta às Grandes Navegações e até mesmo à Antiguidade. 
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considerando as características que a ação estatal apresenta a partir dos desenhos 

institucionais que essa proteção apresenta. 

Em conformidade com Ariés (1991), o sentimento de infância é uma invenção da 

modernidade. É também na modernidade que a família no contexto do capitalismo ganha 

novas dimensões. Nesse contexto, ao tempo em que o Estado Liberal no século XVIII busca 

garantir as condições necessárias ao desenvolvimento capitalista, o Estado Interventor no 

século XIX e XX busca assegurar direitos sociais, em face da questão social que se 

apresenta, fruto das contradições do capitalismo, que cada vez mais se apresenta com 

configurações a nível global.  

Na Europa, o desenvolvimento do Estado de Bem Estar Social ocorreu no século 

XX. Na América Latina, mais tardiamente, as ações estatais protetivas configuraram-se a 

partir da década de 1980. Com a intensificação do processo de globalização a partir da 

década de 1990 e com o aprofundamento da integração econômica, política, social e cultural 

que interrelacionam o local e o global (GIDDENS, 1991), as concepções de infância, de 

adolescência e de família e suas relações com a sociedade e com o Estado sofreram 

profundas alterações (ESPING-ANDERSEN e PALIER, 2010), destacando-se o surgimento 

de novos modelos familiares, novas legislações sobre infância e adolescência e definições 

novas diretrizes no campo da política de assistência social ao lado de outras políticas 

sociais. 

O chamado Welfare State fundamentou-se, sobretudo, nas concepções 

rousseauniana de que não há liberdade sem igualdade (DANNER, 2009) e representou uma 

tentativa de ruptura com o liberalismo, com a implantação da social democracia, aliando, 

assim, desenvolvimento econômico e social a partir da concepção de um Estado interventor 

e garantidor da efetivação dos direitos sociais de cidadania (MARSHALL, 1967). 

Para Offe (1984), o modelo interventor alterou as ações públicas e sua forma de 

atuação junto aos indivíduos, em especial, no que se refere a seu caráter de autoregulação, 

ampliando as responsabilidades estatais, assegurando direitos fora do mercado, por meio 

da combinação das diretrizes do capitalismo com as da democracia, com vistas ao 

suprimento das necessidades individuais básicas.  

O’Connor (1977) destaca um importante vínculo entre capital, trabalho e política 

social, contexto em que a atuação do Estado ocorre num processo contínuo de estruturação 

das bases de sustentação do sistema capitalista, em face das contradições e exclusões 

geradas, promovendo a capacitação e reprodução da força de trabalho, garantindo assim, a 

produção e o consumo. 

Para, o modelo interventor alterou as ações públicas e sua forma de atuação junto 

aos indivíduos, em especial, no que se refere a seu caráter de autoregulação, ampliando as 

responsabilidades estatais, assegurando direitos fora do mercado, por meio da combinação 
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das diretrizes do capitalismo com as da democracia, com vistas ao suprimento das 

necessidades individuais básicas.  

Ao analisar o contexto o contexto de ação do Estado junto à família, tendo como 

base os autores que estudam o processo de emergência, constituição e crise do Welfare 

State, Arretche (1995, p. 05-29) destaca um conjunto de tipologias, cujos conteúdos de 

modo geral, podem ser assim delineadas: a) argumentos predominantemente de ordem 

econômica: enquanto “desdobramento necessário às mudanças postas em marcha pela 

industrialização das sociedades”; e como resposta “às necessidades de acumulação e 

legitimação do sistema capitalista”; b) fatores preponderantemente de ordem política: 

provenientes de uma “ampliação progressiva de direitos”, resultado de um “acordo entre 

capital e trabalho organizado, dentro do capitalismo”; a existência de diferentes welfare 

states, decorrentes da “capacidade de mobilização de poder da classe trabalhadora no 

interior de diferentes matrizes de poder”; e de “configurações históricas particulares de 

estruturas estatais e instituições políticas”. Contudo, tomando-se como referência Esping-

Andersen (1991), o Welfare State pode ser agrupado em três regimes: Liberal, Conservador 

e Social Democrata.  

 

Tabela 01: Os modelos de Welfare State em Esping Andersen (1991) e a atuação do 

Estado junto à família  

 

R
E

G
IM

E
S

 CARACTERÍSTICAS PAÍSES AÇÃO DO ESTADO JUNTO À FAMÍLIA  

L
IB

E
R

A
L

 

 Supremacia do legado 
do trabalho sobre a 
igualdade social; 

 Ênfase na 
responsabilidade 
individual, sendo o 
mercado um elemento 
importante para o bem 
estar da sociedade; 

 Atuação do setor 
privado no pagamento 
de pensões; 

 Importância das 
despesas privadas 
com saúde. 

 Reino Unido 
 Irlanda 
 EUA 
 Canadá 

 Desregulação do mercado de trabalho, com 
flexibilidade salarial e redução de programas 
sociais para as famílias; 

 Complementação de programas mínimos de 
assistência pública para famílias pobres; 

 A previdência social à família é fornecida por 
mecanismos de mercado; 

 Provisão de aposentadoria privada; 
  Existência de planos de saúde particulares. 
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C
O

N
S

E
R

V
A

D
O

R
 

 Proteção social tendo 
como base o estatuto 
profissional; 

 Estratificação social 
por meio da qual o 
Estado oferta 
benefícios diversos a 
determinadas 
categorias 
profissionais. 

 Ênfase no 
corporativismo; 

 Dificuldades de 
enfrentamento de 
níveis elevados de 
desemprego; 

 

 Áustria 
 Bélgica 
 França 
 Alemanha 
 Holanda 
 Luxemburgo 

 Atuação subsidiária do Estado junto à 
família; 

 Apesar da atuação do Estado, a família 
desempenha o principal papel nas redes de 
solidariedade para provisão de 
necessidades.  

 Dificuldade de inserção da mulher no 
mercado de trabalho. 

 A família assume muitas das funções que no 
sistema social democrata são 
responsabilidade do Estado. 

S
O

C
IA

L
 D

E
M

O
C

R
A

T
A

 

 Universalidade na 
cobertura e acesso a 
serviços; 

 Expansão dos 
serviços sociais e da 
inserção no mercado 
de trabalho; 

 Aliança entre política 
social e trabalho, com 
vistas à garantia do 
pleno emprego. 
 

 Dinamarca 
 Finlândia 
 Suécia 

 Os indivíduos tem direito a um elevado nível 
de benefícios; 

 A política social visa a emancipação; 
 O Estado atua antes da família, e não 

subsidiariamente, como no sistema 
conservador. 

 Minimização da dependência da família, por 
meio da capacitação da independência 
individual; 

 Serviços desmercadorizados visando 
proteger e apoiar a família; 

 Aumento da participação da mulher no 
mercado de trabalho. 
 

    Fonte: Elaborado pela autora com base em Esping-Andersen (1991). 

 

 

No regime de modelo liberal a atuação do Estado junto à família ocorre por 

meio de ações meritocráticas, com “reduzidas transferências universais ou planos modestos 

de previdência social” e benefícios para pessoas de baixa renda, de modo geral 

trabalhadores.  

A proteção social a famílias com crianças e adolescentes encaixa-se nesse 

modelo meritocrático, com focalização nas situações de pobreza. Em conformidade com 

Esping Andersen (1991), nesse regime a reforma social foi restringida “pelas normas 

tradicionais e liberais da ética do trabalho”, sendo concedidos benefícios sociais pelo 

Estado, com incentivo à cobertura de riscos pelo mercado, minimizando os “efeitos da 

desmercadorização e “estabelecendo uma ordem de estratificação. Os exemplos típicos são 

os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália. 

No que se refere ao regime de modelo conservador que predominou na 

Áustria, a França, a Alemanha e a Itália, observa-se um corporativismo estatal, estando 

presente a mercadorização e a eficiência do mercado.  

Em relação à ação do Estado junto à família com crianças e adolescentes nesse 

modelo, observa-se que a previdência social não era assegurada à mulher que não estava 

inserida no mercado de trabalho, sendo que apesar dos benefícios destinados à família 

incentivarem a maternidade, a construção de creches e outros serviços prestados à família 

não são muito realizadas pelo Estado, atendendo ao princípio da subsidiariedade, cujos 
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conteúdos informam que o Estado só deve interferir quando existe uma incapacidade da 

família de promover a proteção e cuidado aos seus membros (ESPING-ANDERSEN, 1991). 

Em relação ao regime de modelo social democrata, predomina os princípios 

de universalização e desmercadorização, tendo a social-democracia como diretriz da 

reforma social, sendo que, com vistas ao estabelecimento de um Welfare State que 

promovesse a igualdade, tendo como base os melhores padrões de qualidade.  

De modo que, a proteção social no regime social democrata dirige-se tanto ao 

mercado quanto à família tradicional, contrapondo-se, nesse aspecto, ao modelo 

corporativista, pois, no regime social democrata, o Estado não espera a incapacidade da 

família para poder prover as suas necessidades, mas cuida de antes disso desenvolver 

ações de apoio à família e seus membros, com vistas não à manutenção de uma 

dependência, mas de promoção de uma autonomia. 

Nesse modelo, a ação do Estado junto à família com crianças e adolescentes 

ocorre no sentido de garantir transferências diretamente aos filhos para que esta possa 

assumir responsabilidades pelo cuidado com a infância, a velhice e os desvalidos, com 

ações de serviço social, não só para atender as necessidades familiares, mas também para 

apoiar a inserção das mulheres no mercado de trabalho (ESPING-ANDERSEN, 1991).  

Considerando esse caráter da atuação do Estado em face das contradições do 

sistema capitalista, a partir da década de 1980 na América Latina, e no Brasil, mais 

fortemente na década de 1990, observa-se uma crescente influência do processo de 

globalização e das diretrizes neoliberais defendidas pelo Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sobre a regulação da 

seguridade social com a implementação de novos princípios e paradigmas.  

Nessa perspectiva, Franzone (2007)9 defende que as políticas sociais na 

América Latina se organizaram a partir de três tipos de regimes de bem estar social. O 

primeiro, denominado estatal produtivista, no qual existe uma provisão de serviços estatais 

com um caráter mais universalista, o segundo, Estatal protecionista, e o terceiro, Informal 

Familista, com baixo nível de cobertura, de desmercadorização e desfamilirização. 

 

Tabela 02: A proteção social nos países latinoamericanos em Franzone (2007) e a ação do 

Estado junto à família 

 

REGIMES CARACTERÍSTICAS PAÍSES AÇÃO DO ESTADO JUNTO À 
FAMÍLIA  

 
 

 Embora a ação do 
Estado não seja 

 Chile  
 Argentina 

 As políticas públicas estão 
voltadas para a formação 

                                                 
9
 Franzone (2007), analisou elementos que permitiram uma leitura de contextos políticos, econômicos e sociais, 

de 18 países latinoamericanos, situando as políticas sociais em modelos definidos a partir dos trabalhos de 

Esping Andersen (1991). 
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ESTATAL 
PRODUTIVISTA 

mínima, a sua 
intervenção está voltada 
para a garantia da 
funcionalidade do 
mercado; 

 Supremacia do legado 
do provisão de serviços 
estatais com um caráter 
mais universalista. 

 O Estado atua na 
correção das falhas do 
mercado de trabalho; 

 Apresenta alto grau de 
dependência da 
mercantilização do bem 
estar social; 

do capital humano junto à 
família, para que esta 
tenha condições de 
acesso a serviços 
privados de saúde e de 
educação. 

 O acesso da família a 
serviços públicos ocorre 
por excessivos testes de 
meios (ANDRADE, 2009, 
p. 62). 

 
 
 

ESTATAL 
PROTECIONISTA 

 Caracteriza pela força 
do Estado na provisão 
do acesso aos serviços 
e às 
políticas sociais; 

 Apresenta maior grau 
de desmercantilização 
do bem estar social. 

 A provisão estatal por 
meio da política social 
nesses países é maior 
do que em países do 
regime produtivista. 

 Brasil 
 Uruguai 
 Costa Rica  
 México 

 Em relação à atuação 
junto à família, mantém  
parcelas da população 
fora dos mecanismos 
privados de proteção 
social, com ações 
focalizadas nas famílias 
que se encontram em 
situação de pobreza e 
extrema pobreza. 

 
 

INFORMAL 
FAMILIARISTA 

 Com baixo nível de 
cobertura, de 
desmercadorização e 
desfamilirização do bem 
estar. 

 Apresentam alto grau de 
desproteção social; 

 As poucas políticas 
sociais são bastante 
frágeis, tanto em 
relação aos gastos 
públicos quanto aos 
resultados 
apresentados. 
 

 Bolívia 
 Colômbia 
 República 

Dominican
a 

 Equador 
 El Salvador 
 Honduras 
 Jamaica 
 Nicarágua 
 Panamá 
 Paraguai 
 Peru 
 Trinidad 

Tobago 
 Suriname 
 Uruguai 

 Coloca para as famílias 
grande responsabilidade 
da provisão do bem estar 
de seus membros. 

 Pouco acesso a bens e 
serviços pelas famílias; 

  baixo salário dos 
trabalhadores. 
 

 Fonte: Elaborado pela autora com base em Franzone  (2007). 

 

Para Boschetti (2007, p. 92), a seguridade social na América Latina tem como 

base a lógica Beverigidiana, visto que implementou tanto a “lógica do seguro” como a “lógica 

da assistência”, de modo que as análises relativas ao tema não devem se restringir à 

previdência/ pensões, diretrizes predominantes no modelo Bismarkiano. 

Assim, em conformidade com Mesa-Lago (2006, p. 43), as reformas estruturais 

na Previdência Social implementadas na América Latina na década de 1990 constituíram o 

modelo substitutivo (Chile: Maio 1981; Bolívia: Maio 1997; México: Setembro 1997; El 

Salvador: Maio 1998; República Dominicana: 2003-06; Nicarágua: Março 2004), sendo 

caracterizado pelo fechamento do sistema público, ou seja, não se permitem novos filiados, 

e cria um sistema privado; o modelo paralelo (Peru: Junho 1993; Colômbia: Abril 1994), no 

qual o sistema público não é fechado, mas sim reformado, implementando um novo sistema 

privado, no entanto, com dois competindo entre si; e um modelo misto (Argentina: Julho 

1994; Uruguai: Abril 1996; Costa Rica: Maio 2001; Equador: Janeiro 2004), integrando um 
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sistema público, que não se fecha com outorga de benefício básico e um sistema privado, 

que oferece benefício complementar (MESA-LAGO, 1985). 

Em conformidade com os estudos da Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL), os programas de transferência de renda, com foco nas famílias 

com crianças e adolescentes, com contrapartida de cumprimento de condicionalidades pelos 

beneficiários foram implementados em 18 países latinoamericanos, com vistas à redução 

das situações de pobreza e à potencialização do “capital humano”, sobretudo, por meio de 

uma interface com as políticas de saúde e de educação, em prol de uma maior mobilização 

social (DULCI, 2009, p. 2).  

Dentre outros, os programas socioassistenciais implementados na América 

Latina e Brasil, especialmente focalizados nas famílias com crianças e adolescentes foram 

os seguintes: o Programa de Auxílio à Família em Honduras em 1990, o Programa de 

Educação, Saúde e Alimentação no México em 1997, o Bono Solidário no Equador em 

1998, a Rede de Protección Social em 2000 na Nicarágua, o Superémonos em 2000 na 

Costa Rica, a Família en Acción em 2001 na Colômbia, o Bolsa Escola em 2001 e o 

Programa Bolsa Família em 2003 no Brasil, o Jefes de Hogar em 2002 na Argentina e o 

Chile Solidário em 2002 no Chile (STEIN, 2005, p. 271, apud BOSCHETTI, 2007, p. 97). 

Compreende-se que os referidos programas de transferência de renda visam 

reduzir a pobreza e, assim, promover mobilidade social e a proteção à infância e à 

adolescência. Nessa perspectiva de análise, a ação do Estado, coaduna-se com as 

diretrizes liberais/ residuais, cujas matrizes teóricas fundamentam-se, dentre outros, em 

Friedman (1985), defensor do liberalismo econômico, que, ao tratar o problema da pobreza, 

defendeu o repasse de uma renda mínima, que funcionaria como um imposto de renda 

negativo, e, que, seria mais eficiente do que os subsídios concedidos pelos governos, visto 

que os recursos são dirigidos diretamente para os mais pobres, “em vez de se espalharem 

por diversos segmentos sociais que nem sempre deles necessitam – como ocorre com 

preços subsidiados, por exemplo” (DULCI, 2009, p. 4). 

Por outro lado, observa-se que os ajustes adotados em quase todos os países 

da América Latina, inclusive no Brasil, implicaram numa reestruturação do Estado com a 

desregulamentação das relações econômico sociais, tendo como base a implementação de 

diretrizes neoliberais (SOARES, 1999).  

De modo que a ação estatal junto à família com crianças e adolescentes na 

América Latina caracteriza-se como mediadora das contradições do sistema capitalista, sem 

contudo, ofertar efetivas contrapartidas que possibilite um enfrentamento da questão social, 

que oferta sobretudo, as famílias com crianças e adolescentes. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 representou a culminância dos 

interesses da sociedade civil no sentido da construção de um Estado democrático de direito 
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que levasse em conta o enfrentamento da questão social brasileira, trazendo em seu bojo as 

diretrizes para a implementação de um sistema de proteção e seguridade social, baseada 

no tripé Previdência Social, Saúde e Assistência Social a partir de ações pautadas na 

integração e participação, contexto em que a infância e a adolescência ganhou centralidade. 

No entanto, assim como outros países da América Latina, a partir da década de 

1990 o Brasil alterou as regras de concessão de benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS) instituindo as entidades de previdência complementar, os fundos de pensão, 

na modalidade fechada, constituídas na forma de sociedade civil, com oferta de planos de 

previdência coletivos aos empregados das empresas, bem como aos servidores da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, na modalidade aberta, na forma 

sociedade anônima, com natureza contratual e fins lucrativos, acessíveis a qualquer pessoa 

física, com planos individuais ou coletivos.  

Apesar de não ter um enfoque específico nas situações de pobreza ou de 

proteção especificamente à infância e à adolescência, visto pautar-se pela universalidade, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil apesar de garantir o acesso igualitário às ações e 

serviços de saúde em todos os níveis de complexidade, independente de recortes etários e 

de renda, a implementação dessas ações tem ocorrido com grande aporte privado, visto que 

24% da população brasileira possuem plano de saúde ou convênio e, apesar de 68% ter a 

rede pública como único ou principal fornecedor de serviços de saúde, 61% consideram o 

serviço público de saúde péssimo ou ruim. 

A atuação estatal no âmbito da Assistência Social junto a famílias com crianças 

e adolescentes foi historicamente exercida no Brasil a partir de um caráter de 

assistencialismo e de benesse. Nesse sentido, apesar das ações assistenciais públicas 

encontraram espaço de discussão após a década de 1930, não foram capazes de romper 

com a natureza da exclusão social da infância e da adolescência, pois sua implementação 

estava subordinada às instituições políticas e econômicas nacionais, fundamentados em 

instrumentos estatais repressores e paternalistas, baseadas na liberalidade e no favor 

(FONTENELE, 2007; TEIXEIRA, 2010). 

De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política 

Nacional de Assistência Social (2004) a família, infância e adolescência apresentam-se com 

um caráter de centralidade e prioridade, respectivamente, nos serviços socioassistenciais a 

serem ofertados, no entanto, a configuração do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) 

em 2005 com a definição de duas modalidades de proteção, a Proteção Social Básica – 

visando a prevenção do agravamento das situações de vulnerabilidade e risco -, e em 

Proteção Social Especial - para o atendimento às situações de risco e violações de direitos, 

carrega em si os elementos de funcionalidade a partir de uma tessitura de relações entre as 
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categorias território e família, porém sem se deter numa abordagem economicista baseada 

na relação capital e trabalho. 

A PNAS/ SUAS (2005) apresenta a concepção de família e de atuação estatal 

junto aos segmentos sociais crianças e adolescentes a partir de uma visão descritiva e 

analítica da realidade social, por meio da qual são evidenciados os limites da ação do 

Estado, sendo os conceitos de vulnerabilidade, risco e violação de direitos apresentados 

como delimitadores da ação estatal, considerando os níveis de desenvolvimento, de 

fragilização ou de ruptura da convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2005).  

Nessa perspectiva, a ação estatal junto às famílias com crianças e adolescentes 

apresenta-se mais como mediação, seja na relação que estabelece com estes segmentos 

sociais, seja na relação com as demais políticas públicas e Sistema de Garantia de Direitos. 

A fragilidade das contrapartidas ofertadas pelo Estado, seja no âmbito da Assistência Social, 

como de outras políticas públicas, apresenta significativos desafios para a proteção social, 

em especial para as famílias com crianças e adolescentes. Esses desafios podem ser 

observados no cotidiano dos usuários prioritários da política de assistência social, visto que, 

52,9% das famílias beneficiárias do Bolsa Família são mantidas por mulheres sem cônjuge e 

com filhos, que não tem onde deixá-los para irem trabalhar ou estudar. Por outro lado, 

apesar do desenho institucional do SUAS trazer uma abordagem pública dos problemas 

familiares ancorada nas transformações societárias (TEIXEIRA, 2010), pouca relevância é 

dada à relação capital e trabalho, com enfoque nas contradições apresentadas pelo sistema 

capitalista diante das multifaces da questão social que afeta a família e a infância e a 

adolescência, bem como os demais segmentos sociais.  

Observa-se que no modelo do SUAS, um dos principais serviços ofertado a 

crianças e adolescentes é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a 

família é o Serviço de Proteção Integral à Família – PAIF que atuam no âmbito preventivo e 

estão centrados no fortalecimento das relações familiares e comunitárias, porém, na 

perspectiva pedagógica, de forma de orientação às famílias para que estas se tornem 

capazes de cuidar e conviver com seus filhos. Da mesma forma, no âmbito da Proteção 

Social Especial, o trabalho social com as famílias exercido pelo CREAS, junto a crianças e 

adolescentes em situação risco, está centrado na reconstrução dos vínculos familiares, 

articulado ao Sistema de Garantia de Direitos. 

Essa ação estatal junto à família, em especial as que tem crianças e 

adolescentes, tem um forte caráter de mediação, visto que as ações estão mais centradas 

na interlocução, diálogo, articulações e encaminhamentos. Em conformidade com Fontenele 

(2007, p. 02), essa perspectiva de análise coloca “dois pontos para discussão: primeiro a 

questão da família como usuária de serviços, como sujeito de direitos (ou objeto de ação 
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estatal) e depois a família na perspectiva da responsabilização pela proteção social, uma 

espécie de Welfare Family”.  

Assim como nos demais países latinoamericanos a proteção social do Estado às 

famílias com crianças e adolescestes caracteriza-se por um familismo10, que no Brasil foi 

reafirmado pelos conteúdos das políticas de saúde, previdência e assistência social, quando 

estas trabalham com recortes seletivos e focalizados, sem estratégias efetivas de superação 

das desigualdades sociais de renda, de gênero, etárias ou geracionais. 

Contraditoriamente, no modelo protetivo implantado, ao tempo em que a família 

é vista como uma instância de proteção, também precisa de cuidados para cumprir sua 

função de protetora. Nesse sentido, Fontenele (2007, p. 02), destaca que considerando o 

valor do benefício do Programa Bolsa Família, “os critérios de para, elegibilidade das 

famílias, as condicionalidades e a precária articulação das políticas setoriais”, apresenta a 

centralidade da família como unidade responsável pela proteção dos seus membros, 

diminuindo assim, “a demanda voltada para o Estado, que deve agir de forma minimizada”, 

tornando secundária a família e seus membros enquanto demandatários de direitos. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De modo geral, conforme as análises supracitadas, com suas diferenciações e 

variações peculiares, os sistemas públicos implantados na Europa apresentam-se com uma 

ação estatal de complementação e apoio à família e seus membros, com ações integradas 

de controle dos ciclos econômicos e investimentos na área social. 

Na ação do Estado junto à família com crianças e adolescentes nos países latino 

americanos seguiu-se algumas especificidades em relação à Europa, notadamente, a partir 

da década de 1990, com restrição do gasto no setor público e crescimento dos aportes 

privados, contribuindo para o desenvolvimento de um processo de familirização, no qual o 

Estado atua de forma complementar e subsidiária por meio da política social, quando a 

família encontra-se impossibilitada de prover as suas necessidades e demandas.  

A trajetória das políticas sociais latinoamericanas apresenta-se de forma tardia 

em relação aos países europeus, com emergência no Brasil a partir de 1930, sendo 

historicamente voltada para grupos vulneráveis, notadamente a partir de 1990, com a 

implementação da reforma do Estado em atendimento a diretrizes neoliberais.  

                                                 
10

 Expressão utilizada por Mioto (2008) para designar a fragilidade da ação do Estado, reforçando a responsabilização da 
família no cuidado e proteção a seus membros. 
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Assim como nos demais países latinoamericanos a proteção social do Estado às 

famílias com crianças e adolescestes caracteriza-se por um familismo, que no Brasil foi 

reafirmado pelos conteúdos das políticas de saúde, previdência e assistência social, quando 

estas trabalham com recortes seletivos e focalizados, sem estratégias efetivas de superação 

das desigualdades sociais de renda, de gênero, etárias ou geracionais. 

Em face das exclusões geradas pelo acirramento das relações capitalistas, a 

pontualidade, fragmentação e mercantilização dos serviços públicos colocam a família, em 

especial com crianças e adolescentes, à mercê das intempéries do mercado, pois o acesso 

a direitos é condicionado às condições de trabalho/ renda, que tem representado um 

importante limites estas famílias, pois, de modo geral, não tem onde deixar seus filhos para 

irem trabalhar. 

Apesar de terem sido observadas alterações nos padrões da política social 

brasileira pós Constituição Brasileira de 1988, esta não tem sido capaz de alterar as 

históricas desigualdades sociais, visto que tem sido implementada em obediência às 

diretrizes neoliberais e aos interesses do mercado, com um evidente processo de 

remercantilização de direitos, sobretudo a partir da década de 1990, com aporte privado e 

incentivo às redes de solidariedade. 
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