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Resumo: Este artigo é parte da dissertação de mestrado em políticas sociais e dinâmicas
regionais  e  tem  como  objetivo  discutir  a  família  no  âmbito  das  políticas  de  saúde  e
assistência  social,  considerando  seu papel  na sociedade,  concepções e a família  como
espaço de intervenção. Para tal utilizou-se da revisão integrativa como método de pesquisa,
bem  como  do  levantamento  bibliográfico  e  documental,  além  da  análise  de  conteúdo.
Conclui-se que a família vem sendo foco das políticas públicas, novos arranjos familiares
são reconhecidos porém ainda se espera que a família dê conta das mesmas funções, para
tal a família precisa ser fortalecida.
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Abstract: This article is part of the dissertation in social and regional political dynamics and
aims to discuss the family in the context of health and social care policies, considering their
role in society, conceptions and the family as an intervention space. For this we used the
integrative review as a research method, as well as bibliographic and documentary survey, in
addition to content analysis. It follows that the family has been the focus of public policies,
new family arrangements are recognized but still expected that the family realizes the same
functions, for this family needs to be strengthened.
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1. INTRODUÇÃO

Este artigo é parte da pesquisa realizada na dissertação do mestrado em Políticas

Sociais e Dinâmicas Regionais. Utilizou-se a revisão integrativa como método de pesquisa,

esta foi desenvolvida atendendo a um protocolo que detalha os procedimentos adotados,

critérios de inclusão e exclusão, bases de dados pesquisadas, bem como o recorte temporal

da pesquisa, no caso deste estudo, o período de janeiro de 2004 a junho de 2014. A revisão

integrativa permitiu selecionar 56 artigos, publicados em bancos de dados on line (optou-se

por: portal de periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

(Capes), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e

Google acadêmico). Os artigos selecionados foram identificados por códigos  - A (de artigo)

adicionada a um número de ordem (1, 2,3 e assim sucessivamente até 56). 

Pensar a família, reconhecê-la e conceituá-la não é tarefa tão fácil, uma vez que a

história da família não é linear e constantemente sofre alterações, pois novos modelos ou

formas familiares surgem a todo o momento. Segundo Mioto (1997), a pesquisa de Ariès

(1978) sobre a sociedade europeia mostra claramente as diferenças na organização familiar

ao longo da história, ao definir os limites entre o familiar e o social. Fortemente influenciada
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pela igreja e pelas classes sociais  de maior poder aquisitivo,  imprimia-se um padrão de

família  a ser seguido,  tido como ideal.  A família  existia  na idade média,  porém vivia no

silêncio  de  forma que  não  despertava  a  atenção,  a  exemplo,  de  artistas  ou  poetas.  É

somente a partir do século XVI que a família ganha espaço e destaque na iconografia e o

sentimento da família passa a ser representado em imagens de famílias, compostas por pai,

mãe e filhos sentados à mesa (ARIÈS, 1978). Isso permite refletir  o quanto a família se

transformou ao  longo  dos  séculos  e  como  ainda  está  em constante  transformação,  ao

estabelecer com a sociedade relações dinâmicas. 

Entendida como espaço importante e referencial na vida das pessoas, a família sofre

mudanças e passa a se organizar de formas diferentes. A família nuclear, formada por pai,

mãe  e  filhos,  ainda  reconhecida  como  a  família  “ideal”,  constitui-se  numa  herança  da

sociedade europeia. Entretanto, o crescimento das famílias chefiadas por mulheres, famílias

monoparentais,  famílias  homoafetivas,  reconstituídas  e  extensas,  está  cada  vez  mais

fazendo parte da vida das pessoas e grupos. 

Mioto (2010) refere que 

A  família,  nas  suas  mais  diversas  configurações,  constitui-se  como  um  espaço
altamente complexo. É construída e reconstruída historicamente e cotidianamente,
através das relações e negociações que estabelece entre os seus membros, entre
seus  membros  e  outras  esferas  da  sociedade,  e  entre  ela  e  outras  esferas  das
sociedades, tais como Estado, trabalho e mercado. Reconhece-se também que além
de sua capacidade de produção de subjetividades, ela também é uma unidade de
cuidado e de redistribuição interna de recursos. (MIOTO, 2010, p. 167). 

Diante dessa construção e reconstrução cotidiana,  essa mesma autora,  chama a

atenção de que “nesse processo de construção a família pode se constituir [...] tanto num

espaço  de  felicidade  como  num  espaço  de  infelicidade.  Tanto  num  espaço  de

desenvolvimento  para  si  e  para  seus  membros,  como  num  espaço  de  limitações  e

sofrimentos” (MIOTO, 1997, p. 117). 

Dessa forma,  a concepção de família  assumida  é  de que família  não é  a  única

responsável  pelo  bem-estar  de  seus  membros,  pelo  contrário,  é  quem  assume  as

insuficiências  das  políticas  públicas,  pois  não  “é  apenas  uma  construção  privada,  mas

também pública e tem um papel importante na estruturação da sociedade em seus aspectos

sociais,  políticos  e  econômicos”  (MIOTO,  2010,  p.  168).  A  família  sempre  foi

responsabilizada pelo cuidado e proteção social de seus membros, o que em certa medida

tem alcançado. Contudo, ao levar em consideração os níveis de desigualdade social de um

país como o Brasil, a família precisa ser apoiada para cumprir essas responsabilidades. 

Ao pensar a família em sua função na sociedade no que se refere à proteção social,

há duas vertentes que podem influenciar concepções e práticas: a proposta familista e a

proposta protetiva. A proposta familista defende que o mercado e a família devem satisfazer

as necessidades dos indivíduos e que apenas quando ambos falharem o Estado deverá
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intervir. Ou seja, na “falência” da família o Estado deverá intervir de forma compensatória e

temporária. Conforme Mioto (2010), o fracasso ou a falência da família pode ser entendido

como “resultado da incapacidade de gerirem e otimizarem seus recursos, de desenvolverem

adequadas estratégias de sobrevivência e de convivência [...]  de serem incapazes de se

capacitarem para cumprir com as obrigações familiares. (MIOTO, 2010, p. 170). 

Já  a  proposta  protetiva  defende  que  o  Estado  por  meio  de  políticas  públicas

universais tende a potencializar as famílias para que desenvolvam a proteção social de seus

membros com responsabilidades compartilhadas, pois a família não é a única responsável.

Essa proposta entende que por meio da equidade e da justiça social é possível construir a

autonomia dos sujeitos,  bem como do grupo familiar,  sendo que para isso é necessário

compreender todas as situações que muitas vezes o coloca em situação de vulnerabilidade

social (MIOTO, 2010).  

Assim, a família pode se colocar “reduzida” ou “potencializada” para desempenhar

sua função de cuidado e proteção para quem nela vive - uma vez que as transformações

que nela  ocorrem e suas relações na sociedade  desencadeiam diferentes  e complexos

processos na dinâmica familiar e na convivência em sociedade (MIOTO, 2010).

2.  FAMÍLIA COMO PAUTA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

O reconhecimento da importância da família no contexto da vida social das pessoas

está explícito no Art. 226 da Constituição Federal brasileira de 1988, quando declara que “a

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Essa sentença está traduzida

no  Art.  16  da  Declaração  dos  Direitos  Humanos,  proclamada em 1948,  que  entende a

família como sendo núcleo natural e fundamental da sociedade e com direito à proteção da

sociedade e do Estado. 

Ainda,  esse  reconhecimento  está  presente  em  outros  documentos  de  políticas

públicas específicas no âmbito brasileiro,  a exemplo:  Lei Orgânica da Saúde (LOS) - ao

estabelecer em seu Art. 2º que a saúde, “dever do Estado” e “um direito fundamental do ser

humano”, conclama as pessoas, a família e a sociedade para assegurar a sua promoção,

proteção e recuperação (BRASIL, 1990); Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) - que no

Art.  2o declara ter  como um dos seus objetivos “a proteção à família,  à maternidade,  à

infância, à adolescência e à velhice” (BRASIL, 1993); Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) - ao atribuir em seu Art. 4º que “é dever da família, da comunidade, da sociedade em

geral e do poder público”, assegurar a efetivação dos direitos fundamentais à vida (BRASIL,

1993); Estatuto do Idoso (EI) - que ao regular os direitos a serem assegurados às pessoas,

determina em seu Art. 3º ser uma “obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do

Poder Público” (BRASIL, 2003). 
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Socialmente, a família sempre foi responsabilizada pelo cuidado dos seus membros,

função essa que até hoje lhe é atribuída e que também contribuiu para o “movimento” que

reconhece o valor central da família nas políticas públicas, como é o caso da saúde e da

assistência  social.  Na  área da  saúde,  ao longo  dos anos,  foram criados  programas de

orientação,  prevenção,  e  estímulo  ao  auto-cuidado  entre  os  membros  da  família  e  na

assistência social  a família passou a ser o foco de toda atenção a partir  de programas,

projetos,  serviços  e  benefícios,  visando  o  fortalecimento  da  sua  função  protetiva.  Isso

porque, em ambas as políticas, busca-se oferecer suporte para que possa desempenhar

essa função. 

Campos e Mioto (2003, p. 176), observam que 

Em países da Europa, a família, mediante a divisão de tarefas e responsabilidades
entre gênero e gerações, constitui  instância fundamental  para o Estado de Bem-
Estar. Assim, não é um acaso a presença de um modelo de solidariedade familiar
vigente. Não existe apenas porque praticado de fato pelas famílias: a solidariedade é
obrigada por  lei,  conforme preveem as legislações vigentes sobre a convivência
familiar nos diversos países.

Da  mesma  forma  no  Brasil,  as  legislações  vigentes  também  deixam  clara  a

responsabilidade da família (junto ao Estado e à sociedade civil)  no cuidado e proteção,

visando assegurar os direitos fundamentais inerentes à vida das pessoas que dela fazem

parte. Cabe destacar que tanto a Política de Saúde quanto a Política de Assistência Social

agregam ações com foco ou intervenção estratégica junto à família. Na Política de saúde,

ainda no Programa Saúde da Família  (PSF),  a família  era vista  como uma unidade de

atendimento  no  habitat  (BRASIL,  1994).  Já  na  assistência  social  família  é  “o  grupo  de

pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos,  afetivos e/ou de solidariedade”

(BRASIL, 2005, p. 33). 

Goldani  (2002)  afirma que  as  mudanças  ocorridas  nas  famílias,  seus  arranjos  e

organizações,  os  papéis  desenvolvidos,  bem como as  relações  que se estabelecem no

mundo familiar  são  alvo  de pesquisas  no  mundo acadêmico  e  principalmente  foco  das

políticas  sociais.  Afirma  também  ser  necessário  compreender  as  relações  que  se

estabelecem  no  ambiente  familiar,  bem  como perceber  as  influências  políticas,  sociais,

econômicas e culturais que imprimem diferentes arranjos familiares na contemporaneidade.

Com a flexibilidade no mundo do trabalho, surgem trabalhos mais precários e os programas

sociais não dão conta de acompanhar as necessidades das famílias, tampouco protegê-las

em suas vulnerabilidades e riscos sociais. 

A  ênfase  atual  na  família,  como lócus  privilegiado  para  promover  programas  e
políticas  sociais,  visando  a  mudanças  de  comportamento  (em  termos  de  auto-
cuidado,  planificação  familiar,  relações  de  gênero  e  prevenção  de  doenças
sexualmente transmissíveis),  e como fonte substituta ou complementar de muitas
das  necessidades  não oferecidas  pelo  Estado (cuidado  com crianças  e  idosos),
pode ser entendida pelo menos em dois sentidos: (a) reconhecimento de que as
famílias se mantêm como importante instituição formadora de valores,  atitudes e
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padrões de conduta dos indivíduos e,  como tal,  com uma imensa flexibilidade e
capacidade de gerar estratégias adaptativas;  (b) nas mudanças fundamentais no
envolvimento  do  Estado  em  termos  econômicos  e  de  bem-estar  da  população.
(GOLDANI, 2002, p. 30). 

Os efeitos da globalização da economia e das transformações ocorridas no mundo

do  trabalho  nas  últimas  décadas  influenciaram  diretamente  a  dinâmica  das  famílias

(destacam-se  as  famílias  trabalhadoras  e  pobres).  Influenciou  também  a  criação  e

reorganização de programas sociais no conjunto das políticas públicas (a exemplo, a criação

de programas de transferência de renda), a fim de dar maior suporte e garantir a inclusão

aos mínimos sociais necessários, pois uma vez responsabilizada pela proteção social de

seus  membros,  sem  dúvida,  necessita  ser  apoiada  por  ações  no  âmbito  das  políticas

públicas governamentais e não-governamentais. Goldani (2002, p. 34) observa que 

A centralidade das famílias como fator de proteção social implica ter presente seu
caráter  ativo  e  participante  nos  processos  de  mudança em curso  e,  ao  mesmo
tempo,  suas  transformações  internas,  em  particular  nas  suas  dimensões  de
sexualidade,  procriação  e  convivência.  As  famílias  brasileiras  experienciam  uma
maior diversidade de arranjos sexuais, novas tecnologias reprodutivas, um aumento
das mulheres na força de trabalho, mudanças nos papéis de gênero, elevadas taxas
de divórcio e mais nascimentos fora das uniões. Tudo isto oferece a falsa impressão
de que as famílias estão desestruturadas, ameaçadas ou mesmo desaparecendo,
quando,  de  fato,  estas  demonstram,  uma vez  mais,  sua  enorme capacidade da
adaptação e de mudança. 

Cabe refletir sobre a questão de gênero, pois quando se pensa em família, remete-se

ao  modelo  tradicional  na  lógica  da  divisão  sexual  do  trabalho,  das  tarefas  e

responsabilidades familiares. Ou seja, as políticas e programas reproduzem de certa forma

os papéis construídos historicamente entre homens e mulheres e, muitas vezes, ignoram a

questão de gênero ao pensar  seus programas.  As mulheres acessam os programas de

proteção social, não necessariamente como cidadãs de direitos, mas pela função de mãe,

esposa e cuidadora que tradicionalmente exerceram na sociedade (GOLDANI, 2002). 

 Um movimento internacional de valorização da família e da comunidade teve seu

marco em 1994, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou como sendo o

ano Internacional da Família e iniciou um movimento de priorização política da família na

agenda  pública  (VASCONCELLOS,  1999).  No Brasil,  a  política  de saúde foi  fortemente

influenciada  por  esse  movimento  e,  como um primeiro  passo  nesse  sentido,  em 1994,

instituiu o Programa Saúde da Família (PSF), posteriormente a Estratégia Saúde da Família

(ESF) e também o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) que reconhecem a família

como lócus privilegiado de promoção do auto-cuidado e prevenção a doenças. 

Na  assistência  social  a  família  sempre  ocupou  espaço  central  considerando  sua

função  protetiva,  historicamente  atribuída.  Exemplo  disso,  é  que  a  Política  Nacional  da

Assistência Social (PNAS) tem como objetivo garantir a proteção social básica e especial a

indivíduos, famílias e grupos que dela necessitam, a fim de promover a inclusão social e o
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fortalecimento de vínculos e o exercício da cidadania. A PNAS apresenta como diretrizes,

dentre outras, a “centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios,

serviços, programas e projetos” (BRASIL, 2005, p. 32-33). Isso permite reconhecer que as

famílias enfrentam as expressões da questão social, as dificuldades do direito à convivência

e fortalecimento dos vínculos familiares e à inclusão aos mínimos sociais (BRASIL, 2005). 

Tanto  a  PNAS  quanto  o  Sistema  Único  de  Assistência  Social  (Suas)  viabilizam

programas,  projetos  e  ações  que  propiciem aos profissionais,  operadores  da  política,  o

maior  conhecimento  das  famílias  e  consequentemente  dos  territórios,  conforme  está

reforçado em uma das diretrizes da PNAS. Tendo em vista que as mudanças ocorridas na

família  modificam a sociedade,  assim como as  mudanças  na  sociedade  influenciam  no

funcionamento da família, Gueiros defende que, 

Para alicerçar a família nessa perspectiva de lhe assegurar os mínimos socais, é
importante  compreendê-la  como  unidade  relacional,  cuja  situação  no  tempo
presente é fruto de processos históricos complexos,  resultantes da desigualdade
social, de transformações ocorridas no mundo do trabalho e nas relações de gênero
e do fortalecimento da lógica individualista, entre outros aspectos. (GUEIROS, 2011,
p. 77). 

Considerada por Mioto (1997, p. 127) como “[...] uma instituição social historicamente

condicionada e dialeticamente articulada com a sociedade na qual está inserida [...]”. Supõe

antecipadamente “[...] compreender as diferentes formas de famílias em diferentes espaços

de tempo, em diferentes lugares, além de percebê-las como diferentes dentro de um mesmo

espaço social e num mesmo espaço de tempo”. 

Depositar  centralidade  na família  em meio  às ações das políticas  públicas  é um

avanço significativo, ao considerar as leituras limitadas sobre as demandas - focalizadas no

“usuário problema, na criança, no idoso, na mulher, etc”.  No caso da política pública da

assistência social, nos dias de hoje é possível compreender as relações da família e de seus

membros, numa leitura mais ampliada, uma vez que se busca a visão de totalidade e das

singularidades. 

Córdova e Bonamigo (2012, p. 188) chamam atenção ao fato de que 

A família tem sido enaltecida e apresentada como o melhor lugar para as crianças
crescerem; em consequência, a instituição familiar tem centralidade e deve ser o
foco das  atenções das ações públicas.  Essa nova posição em que a família  se
encontra ao mesmo tempo em que a privilegia, também a culpabiliza por não dar
conta da tarefa de cuidar dos filhos. 

O trabalho com famílias, principalmente no âmbito da assistência social e na saúde

encontra dificuldades que precisam ser discutidas, tendo em vista que os programas sociais

são definidos  em instâncias  superiores.  E como afirma Gueiros  (2011)  “a família  não é

homogênea, ao contrário, é plural e contempla contradições advindas da singularidade de

seus membros e das relações com a sociedade”. 

O reconhecimento da importância da família como unidade/referência, no âmbito da
política  de  assistência  social,  fundamenta-se  na  ideia  de  que  essa  é  o  espaço
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primeiro de proteção e socialização dos indivíduos e que, para que cumpra com tais
funções, precisa ser protegida. (BRASIL, 2008, p. 251). 

Discutir sobre o reconhecimento da importância social da família como espaço de

intervenção no campo das políticas públicas, em especial na saúde e na assistência social,

posiciona-se como um ponto de pauta que ainda não se esgotou e que requer constantes

reflexões e debates do meio acadêmico e profissional,  sobretudo inovações no modo de

trabalhar com os programas desenvolvidos por estas políticas. 

A complexidade das questões que atingem as famílias não pode ser solucionada por

uma só política pública. É necessário cooperação e integração, pois a realidade das famílias

exige mais do que as especificidades com as quais intervém. Exige articulação para integrar

saberes, experiências e relações entre diferentes instituições e setores de atendimento e

seus  trabalhadores.  Nessa  perspectiva,  Junqueira  (2004,  p.  29)  argumenta  que  a

intersetorialidade se coloca “[...] como um meio de intervenção na realidade social”. Associa-

se à noção de território, ao compartilhar critérios para a definição de problemas, prioridades

e recursos necessários no desenvolvimento de ações territoriais. 

3. A DISCUSSÃO SOBRE FAMÍLIA

 

Com  base  nos  “achados”  da  revisão  integrativa,  a  discussão  sobre  família  está

circunscrita em compreendê-la como um espaço de proteção social e de vínculos entre seus

membros e pela ênfase na família como espaço privilegiado de intervenção das políticas

públicas. 

3.1 A compreensão de família 

Na opinião de Albiero, Silva e Figueiredo (2011, p. 14) 

A  concepção  de  família  está  mais  aberta  e  ampliada,  porém  são  mantidas  as
mesmas expectativas sobre o papel da família e suas responsabilidades enquanto
um grupo/arranjo de proteção e cuidados dos indivíduos, principalmente o papel da
mulher/mãe como principal elemento provocador de mudanças [...]. Não é possível
se  deter  apenas  na  ideia  da  família  moderna  burguesa,  pautada  num  modelo
ideológico (nuclear, heterossexual, monogâmica e patriarcal), pois com a evolução
histórica e a dinâmica da sociedade, a predominância deste modelo vai cedendo
lugar para novos arranjos como as famílias monoparentais, chefiadas por homens
ou  mulheres,  as  homossexuais,  as  famílias  recompostas,  os  casais  sem  filhos,
irmãos sem pais, um grupo de pessoas sem vínculos consanguíneos, uma vez que
todos constituem um tipo de família. 

Sob esse aspecto, o artigo 52, autoria de Solange Maria Teixeira (2009), declara que

Estamos diante de uma família, quando encontramos um conjunto de pessoas que
se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos e, ou de solidariedade, portanto,
parte de uma visão ampliada de família. Reconhece ainda, que não existe família
enquanto modelo idealizado e sim família resultante de uma pluralidade de arranjos
e  rearranjos  estabelecidos  pelos  integrantes  dessa  família.  (TEIXEIRA,  2009,  p.
260). 
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Esse  entendimento  sobre  família  orienta  a  política  de  assistência  social  e  seus

serviços e programas,  como é o caso do Serviço de Proteção e Atendimento Integral  à

Família (Paif), operacionalizado nos territórios de abrangência dos Centros de Referência de

Assistência Social (Cras). Tal entendimento tem como pressuposto que a família 

[...] é o núcleo básico de afetividade, acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade
e referência no processo de desenvolvimento e reconhecimento do cidadão e [...]
que o Estado tem o dever de prover proteção social, respeitada a autonomia dos
arranjos familiares. (TEIXEIRA, 2009, p. 260). 

Outros artigos como o A55, A14 e A51, além de complementarem a noção de família

tratada  nos  artigos  anteriores,  ressaltam  sobre  a  importância  na  construção  de

sociabilidades na família, uma vez que é no espaço da família que os indivíduos vivenciam

suas  emoções  e  sentimentos,  produz  e  reproduzem  crenças  e  valores,  desenvolvem

caráter, vivenciam o cuidado e o afeto (ou a falta deles). “É fundamental a compreensão da

família enquanto uma instância na qual os sentimentos de pertencimento e de identidade

social são desenvolvidos e valores e práticas sociais e culturais são transmitidos” (STECHI,

2013, p. 179). 

Além disso,  para A14,  a família ainda é responsável  por prover as necessidades

básicas apresentadas pelos seus membros, uma vez que é “reconhecida como instituição

principal da formação humana em seus múltiplos aspectos” (SOUZA et al., 2013, p. 51). Ao

não cumprir com a provisão dessas necessidades, quase sempre por não ter a condição

mínima para tal, passa a ser culpabilizada.

 O artigo A51, de autoria de Mauro Serapioni acerca do papel da família e das redes

primárias na reestruturação das políticas sociais, ressalta que a família deve ser entendida,

resguardando três dimensões. A primeira, “intercâmbio simbólico entre gêneros e gerações”.

A  segunda,  “mediação  entre  cultura  e  natureza”.  E,  a  terceira,  “mediação  entre  esfera

privada e esfera pública”. Nesse sentido, “a família deve ser entendida seja como relação

intersubjetiva do mundo da vida, seja como instituição” (SERAPIONI, 2005, p. 245). Além

disso,  espera-se  da  família  [...]  que  seja  lugar  de cuidados,  proteção,  aprendizado  dos

afetos,  construção  de  identidades  e  vínculos  relacionais  de  pertencimento,  capazes  de

promover  melhor  qualidade  de  vida  de  seus  membros  e  efetivar  inclusão  social  na

comunidade e sociedade em que vivem. (MITIKO; KURULI, 2012, p. 73). 

Os  artigos,  seus  respectivos  autores  e  as  citações  registrados  até  aqui,  deixam

evidente  a compreensão de que ao se discutir  família,  valoriza-se,  sobretudo,  o vínculo

envolvendo  seus membros nas diferentes  realidades  familiares  .  Afinal,  as  famílias  não

seguem um padrão de vida e de comportamento único, “por isso seu significado também

pode variar, não apenas sua estrutura de acordo com seus membros, mas toda realidade

que ela envolve e está envolvida. Ela é apresentada ideologicamente como um ‘espaço de
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relações baseadas no amor, na proteção e na segurança”. (VARGAS; VICCARI; BELLINI,

2010, p. 32). 

O artigo A18, “avaliação de famílias: ferramenta de cuidado de enfermagem” trata da

família como sistema complexo de relações que desenvolve diversas funções, entre elas, a

função do cuidado. É nesse contexto que o indivíduo se sente participante, onde desenvolve

a doença e encontra o cuidado para sua recuperação, configurando-se como uma rede de

suporte,  que além do cuidado  envolve afeto,  transmite  valores  e  costumes.  É,  portanto

necessário  que se compreenda a família  em sua totalidade,  reconhecendo seus pontos

fortes e fortalecendo-a em pontos frágeis, levando em consideração, que as relações que ali

se estabelecem, tem fortes impactos na vida e na personalidade de seus membros, bem

como na forma que irão se relacionar fora do meio familiar (SCHWARTZ et al., 2009). 

3.2 A família como espaço de intervenção 

O artigo A26, intitulado: “o “isso” e o “aquilo” das políticas sociais brasileiras”, trata do

novo  olhar  das  políticas  públicas  voltadas  às  famílias  e  do  movimento  em  busca  de

fortalecê-las, a partir da oferta de serviços, programas e projetos no desempenho do seu

papel  socialmente  atribuído.  Como  espaço  de  atuação  dos  profissionais  destaca-se  a

importância da atuação dos profissionais  de saúde,  principalmente em ações voltadas à

atenção básica no domicílio das famílias. Além disso, o auto-cuidado entre seus membros –

segundo A2, pelo fato da família ser a “[...] rede de suporte mais próxima. Por isso, cuidar da

saúde de seus membros sempre foi uma prática comum na família” e considerada como

uma de suas principais funções (MARCON et al., 2005, p. 117). 

Ainda no artigo A2, discute-se que o cuidado familial ou a falta dele é apreendido e

construído socialmente, uma vez que é transmitido de geração para geração e que ocorre

de forma diferente de família  para família.  Em muitas delas,  o  cuidado de um membro

doente  ou  hospitalizado  pode  acabar  prejudicando  o  cuidado  dos  demais,  ou  ainda

contribuindo com situações de conflito e vulnerabilidade. Marcon et al., (2005) avaliam que

quando existe um familiar com doença crônica a família segue com todas as suas funções,

incluindo o cuidado da pessoa doente.  Isso exige dos profissionais  de saúde a atenção

sobre o modo com que a família se organiza para esse cuidado e, ao mesmo tempo dar

suporte a essa função de cuidado. Indicam ser fundamental “formar grupos de apoio [...],

que  possam  substituir  o  familiar  em  suas  atividades  diárias  pelo  menos  uma  vez  por

semana. Isso contribui para a diminuição da sobrecarga emocional e física do cuidador [...]”

(MARCON et al., 2005, p. 123). Os autores do artigo A26 pontuam que a família uma vez

atingida por situações de vulnerabilidade acaba muitas vezes ficando sujeitas à “soluções

residuais”, isso em certa medida pelo fato dos profissionais não reconhecem a singularidade
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de cada grupo familiar e suas reais necessidades (VARGAS; VICCARI; BELLINI, 2010, p.

31).

Destaca-se que a família vem sendo o principal destinatário das políticas públicas e

que essas vêm se modificando para ampará-la no exercício das suas funções. Sobre isso,

Cronemberger  e  Teixeira,  (2011,  p.  2),  posicionam  que  “o  reconhecimento  legal  da

importância da família e a expectativa desta prover a proteção social de seus membros vão

gerar  a  implantação  de  vários  programas  que  apostam  na  centralidade  das  ações  na

família”.  Ao  mesmo  tempo,  as  autoras  reafirmam  que  “o  reconhecimento  legal  e  a

implementação destes não significam rupturas com práticas assistencialistas, que ao longo

de décadas, penalizaram e responsabilizaram a família pelos problemas vivenciados (p. 2). 

Carvalho (2003, p. 26) posiciona que tanto o Estado quanto à família desenvolvem

papel  imprescindível  na  sociedade.  Essa  autora  ressalta  também  que  os  indivíduos

necessitam de serviços a serem oferecidos pelo Estado, assim como dependem da família

(independente do arranjo adotado), “por sua condição de provedora de afeto, socialização,

apoio mútuo e proteção”. Nesse sentido, pode-se dizer que “família e políticas públicas têm

funções  correlatas  e  imprescindíveis  ao  desenvolvimento  e  à  proteção  social  dos

indivíduos”.  Ressalta ainda,  tamanho é o reconhecimento da família,  que o Estado e as

políticas públicas com o passar do tempo deixaram de lado alternativas institucionalizadoras

-  asilos,  orfanatos,  manicômios,  internatos,  que  por  muito  tempo  foram  espaços  de

recolhimento de idosos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, doentes, dependentes ou

abandonados. Isso cedeu espaço ao reconhecimento da família, território ou comunidade

como unidades de proteção social, sendo que as políticas públicas de saúde e assistência

social  são as que mais se destacam nesse sentido.  Isso porque,  têm sido introduzidas

diferentes formas de atendimento ancorado na família. “Fala-se hoje menos em internação

hospitalar e mais em internação domiciliar, médico de família, cuidador domiciliar, agentes

comunitários  de  saúde;  e  em  programa  de  saúde  da  família,  centros  de  acolhimento,

reabilitação, convivência, etc” (CARVALHO, 2003, p. 27). 

Nessa direção, Cronemberger e Teixeira (2011, p. 9) reiteram que, “a política social

deve oferecer apoio à família, e não pressioná-la a assumir responsabilidades das quais não

tem  como  arcar.  A  família  não  pode  se  constituir  em  uma  estratégia  do  Estado  na

transferência  de  responsabilidades”.  Tanto  na  política  pública  de  saúde  quanto  de

assistência social, a família se constitui foco de ações, em especial da atenção básica, por

meio  de  programas,  projetos  e  serviços  estratégicos.  Ou  seja,  “a  família  vem  sendo

redescoberta como um importante agente privado de proteção social, com medidas de apoio

familiar em quase todas as agendas governamentais”. (VARGAS; VICCARI; BELLINI, 2010,

p. 28-29). 
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Nesse  sentido,  Machado  (2012)  chama a  atenção  de  que  a  família  vem  sendo

redescoberta sim. Contudo, ainda vem sendo culpabilizada, pois à medida que não dá conta

do  que  lhe  é  atribuído  socialmente  sofre  penalizações.  Adverte  que  o  Estado  ainda

desenvolve  ações  minimalistas  ante  as  suas  responsabilidades,  não  podendo  dizer  que

sejam políticas para a família, mas de certa forma, lhe conferem certo suporte. Esse autor

cita três áreas principais de intervenção pública que tem como foco a família, a saber: (1)

regulação do comportamento das famílias, estipulando em leis as responsabilidades de pais

com seus filhos e dos filhos com seus pais,  comportamento sexual à contracepção e ao

aborto, as regras para o casamento e para o divórcio, entre outras; (2) garantia de renda,

seja  a  obrigação  da  pensão  alimentícia,  licenças  e  benefícios  aos  pais  quando  no

nascimento dos filhos, entre outras; (3) provisão de serviços as famílias, seja com creches,

subsídios para o pagamento de aluguel  ou para aquisição da casa própria, entre outros

serviços sociais ou comunitários. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       Sem dúvida, discutir a família como espaço de intervenção no campo das políticas

públicas,  em especial  na saúde e na assistência social,  posiciona-se como um ponto de

pauta que ainda não se esgotou e que requer  constantes reflexões e debates do meio

acadêmico  e  profissional,  sobretudo  inovações  no  modo  de  trabalhar  dos  serviços  e

programas.

         Tendo em vista a complexidade de suas relações, a família muitas vezes se depara

com sérios  desafios,  sejam demandas internas,  como do  meio  em que  estão inseridas

socialmente.  Ocorre  que  quando  não  encontram  soluções  adequadas  ou  quando  não

alcançam o acesso aos mínimos sociais,  as famílias e seus indivíduos podem expressar

suas  dificuldades  por  meio  de  inúmeros  problemas,  tais  como,  negligência  com  filhos,

conflitos  familiares,  dependência  química,  dentre  tantos  outros.  Essa  realidade  muito

embora mundial, tem uma expressão no contexto brasileiro em que a garantia dos mínimos

sociais ainda não é universal, dada a seletividade do acesso a diferentes programas em

determinadas políticas públicas. Por isso, ainda atender, de modo afirmativo e inclusivo, as

necessidades básicas do grupo familiar, é um desafio tanto para formuladores de políticas

públicas quanto para os trabalhadores nesse campo de intervenção. 

           A complexidade das questões que atingem as famílias não podem ser solucionadas

por uma só política pública. É necessário cooperação e integração, pois a realidade das

famílias exige mais do que as especificidades com as quais intervém. Exige articulação para

integrar  saberes,  experiências  e  relações  entre  diferentes  instituições  e  setores  de

atendimento e seus trabalhadores.
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