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families with family protection 
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RESUMO 
O presente trabalho trata sobre a Política de Assistência Social e as 
expressões do familismo na responsabilização da família com a proteção 
familiar. Para tanto, foi utilizado como metodologia uma pesquisa 
bibliográfica e documental, destacando a trajetória histórica da Política 
de Assistência Social brasileira, a partir do assistencialismo à 
consolidação da assistência social como política pública de direito. 
Destaca-se os avanços e contradições da centralidade na família postos 
na Política de Assistência Social e o familismo. Assim, foi possível analisar 
como esse arcabouço teórico se expressa na responsabilização das 
famílias com a proteção dos seus membros, destacando a família como 
principal provedora da proteção familiar nos moldes do familismo. meio 
do microcrédito, se coloca como a “saída” da Assistência Social. 
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ABSTRACT 

This article aims to problematize the expressions of familism and the 
responsibility of women with family protection. In order to do so, a 
bibliographic and documentary research was used as a methodology, 
highlighting the historical trajectory of the Brazilian Social Assistance 
Policy, from assistentialism to the consolidation of social assistance as a 
public policy of law. The advances and contradictions of family centrality 
placed in the Social Assistance Policy and familism are highlighted. 
Finally, it discusses how this theoretical framework is expressed in the 
responsibility of women in protecting the family, highlighting the 
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understanding of women as the main provider of family protection in 
the mold of familism. 

Keywords: Social Assistance Policy; Family; Familism 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A partir de 1930, o surgimento das políticas sociais brasileiras perpassou um intenso 

processo de transformações na sociedade brasileira sob um viés econômico, político e social. 

Por conseguinte, a manifestação das expressões da questão social, num cenário em que os 

males do capitalismo estavam se desenvolvendo, contribuiu para a construção de um sistema 

de proteção social intrinsecamente interligado e voltado para os indivíduos subalternizados. 

Mediante as políticas sociais, entende-se que esse sistema deve ser garantido pelo Estado, 

assegurando que as camadas sociais mais vulnerabilizadas tenham condições dignas de vida.  

 A Constituição Federal de 1988 possibilitou a disseminação de um novo marco na 

sociedade brasileira, em que consolidou e definiu a Seguridade Social como tripé da Saúde, 

Previdência Social e Assistência Social. Posteriormente, a Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), de nº 8.742 e promulgada em 1993, organizou a assistência social e incorporou a família 

e a ideia de centralidade na família como parte do discurso dessa política, concretizando-se 

ainda mais em 2004, com o estabelecimento da Política Nacional de Assistência Social. Essa 

política se consolida como política pública de direito, sendo direito do cidadão e dever do 

Estado, destacando a inauguração da participação da sociedade nas suas respectivas ações.  

 Entende-se que todo o aparato legal da assistência social desde a CF/88 até a Política 

Nacional de Assistência Social, de 2004, apresenta avanços e retrocessos para setores como a 

família. A instituição familiar passa a ser o centro da política citada, assumindo 

responsabilidades que muitas delas não possuem os recursos necessários para cumprir. Posto 

isso, é importante citar que as contrarreformas neoliberais, com seu apogeu na década de 1990, 

contribuíram negativamente no âmbito das políticas sociais, tendo em vista que a perspectiva 

do familismo e do pluralismo de bem-estar, enquanto formas de desresponsabilização do 

Estado, entraram em ênfase e se intensificaram. 

 Neste trabalho objetivou-se compreender sobre a concepção da Política de Assistência 

Social brasileira e de forma breve sobre a sua historicidade, a partir do seu processo de 

construção sócio-histórica, do seu arcabouço teórico e das suas estratégias atuais direcionadas 
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à proteção social das famílias que dela necessitam. Foi utilizado como metodologia a pesquisa 

bibliográfica sobre a temática. Além disso, identifica-se na Política de Assistência Social a 

concepção de família, a sua vinculação ao pluralismo de bem-estar e ao familismo, analisando 

as expressões do familismo na responsabilização das famílias com a proteção familiar dos seus 

respectivos membros. 

 Este artigo está estruturado em duas principais sessões, em que na primeira é abordado 

uma breve trajetória histórica da Política de Assistência Social brasileira, numa lógica de 

assistencialismo à política pública de direito, identificando os avanços e contradições da 

centralidade na família na Política de Assistência Social e o familismo. Por fim, na segunda 

sessão analisa-se as expressões do familismo na responsabilização das famílias com a proteção 

familiar.  

 

2 BREVE TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA: DO 

ASSISTENCIALISMO À POLÍTICA PÚBLICA DE DIREITO 

 

 Mediante esse contexto, a Constituição Federal de 1988, marco de extrema importância 

quanto ao processo de construção da proteção social no país, definiu o tripé da Seguridade 

Social a partir da institucionalização de três políticas sociais: Saúde, Previdência Social e 

Assistência Social. Adentrando à assistência social, é possível afirmar que a sua gênese possuía 

traços históricos voltados para o assistencialismo, em que as suas ações eram comumente 

direcionadas com o intuito de conter a miséria e repreender os indivíduos mais subalternizados 

para evitar possíveis revoltas. 

 

O debate sobre a assistência social é, portanto, associado a essa categoria de 
miseráveis, ou seja, dos incapazes de assegurar a própria sobrevivência em função das 
impossibilidades físicas e mentais (ou decorrentes da idade), e, sobretudo, em função 
de sua condição socioeconômica. (BOSCHETTI, 2006, p. 148). 

 

 Nesse cenário exposto, a Igreja Católica possui um papel central na assistência aos 

pobres, porém, era de forma conservadora e caritativa, contribuindo para um significativo 

controle da sociedade. Posto isso, as organizações de cunho religioso e as entidades 

filantrópicas desenvolviam essas ações de assistência mediante a ideia de ajuda às camadas 

sociais mais empobrecidas e subalternizadas. Tal fato pode ser entendido como uma forma de 
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benevolência ao próximo, filantropia, favor, medida higienizadora, de solidariedade e, depois, 

como objeto de barganha política (SILVA, 2012). 

 Desde as primeiras iniciativas de assistência até às intervenções do Estado, através das 

experiências desenvolvidas pela Legião Brasileira de Assistência Social (LBA), a Assistência Social 

foi desenvolvida junto à família, às crianças e adolescentes, aos órfãos, aos idosos, às mulheres 

grávidas e nutrizes, às pessoas com deficiência etc. A expansão dessas entidades, como a LBA, 

foi impulsionada pela desresponsabilização estatal que apresentou um aumento significativo e 

a partir disso a população tomou a iniciativa por meio da criação das organizações. Nesse 

sentido, percebe-se que a consolidação da assistência social foi um processo tardio, tendo como 

ponto de partida o compartilhamento de responsabilidades entre o Estado e a família. 

 Mediante essa breve trajetória histórica da assistência social, é possível afirmar que a 

assistência passou por contundentes mudanças ao longo dos anos até alcançar o marco de 

política pública de direito. Por conseguinte, teve o seu início na CF/88 e, posteriormente, em 

1993, foi promulgada a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), de n° 8.742, que possibilitou 

e determinou critérios para a organização da Assistência Social, definiu os seus objetivos e 

diretrizes e dispôs os benefícios, serviços, programas e projetos sociais. 

 A primeira Política de Assistência Social foi aprovada em 1998 e teve como fundamento 

a LOAS, em que foi definida no artigo 203 como política social que será prestada a quem dela 

necessitar sem a necessidade de ter obrigatoriedade na contribuição prévia à Seguridade Social. 

Partindo desse pressuposto, a sua inserção no tripé da Seguridade Social aponta para o seu 

caráter de política de Proteção Social articulada a outras políticas de cunho social, voltadas para 

assegurar a garantia de direitos e de condições dignas de vida. Posteriormente, a PAS/98 passa 

por uma reorganização na sua estrutura e em 2004 é inaugurada a Política Nacional de 

Assistência Social. 

 A resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, estabelece a Política Nacional de 

Assistência Social, aprovada na IV Conferência Nacional de Assistência Social. É possível afirmar 

que após a constituição da PAS/88, a PNAS possui o seu surgimento voltado para dar uma maior 

materialidade à LOAS e para fortalecer a implantação do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). Logo, a consolidação dessa política dá continuidade aos avanços definidos na CF/88 e 

da LOAS, contribuindo para a consolidação da Assistência Social como política pública de direito 

para quem dela necessitar em todo território brasileiro. 
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 A Política Nacional de Assistência Social (2004) apresenta a matricialidade sociofamiliar, 

reconhecendo a família como núcleo central merecedor de proteção social (CRONEMBEGER, 

TEIXEIRA, 2014). Posteriormente, esta mesma política indicou os termos iniciais do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) como modelo de organização e de gestão da Assistência 

Social, que estrutura e materializa o conteúdo da LOAS.  

 O SUAS, enquanto modelo que estrutura e materializa o conteúdo da LOAS, estruturou 

duas modalidades de proteção social: a proteção social básica, voltada para a prevenção de 

situações de risco; e a proteção social especial, de média e alta complexidade. Além disso, 

estabeleceu a centralidade na família como eixo fundamental para o desenvolvimento e oferta 

dos serviços socioassistenciais, considerando que as ações socioassistenciais, antes 

segmentadas e fragmentalizadas, devem ser redirecionadas para atingir todo o grupo familiar. 

Mediante isso, essa temática é fundamental, tendo em vista que se refere ao reconhecimento 

da família como espaço primordial e imprescindível de proteção social e socialização primária. 

 Mediante a problemática exposta, entende-se os pontos significativos que permeiam a 

Política de Assistência Social na sua trajetória histórica. A partir dessas diretrizes, a família passa 

a ser o núcleo central nas ações dessa política, tendo destaque para atender às necessidades 

dos seus membros. Em contrapartida, as famílias são cada vez mais responsabilizadas pelo 

Estado, sem possuírem os recursos necessários para fornecer uma vida digna para os membros 

da sua família.  

 É importante afirmar que é considerado um avanço e um marco fundamental o 

reconhecimento da assistência social como política pública de direito desde a CF/88 até chegar 

na sua materialização por meio da PNAS/2004. Entretanto, é necessário expor e debater a 

contundente presença de determinadas contradições e retrocessos, tendo como pressuposto 

a intrínseca ideia de que a centralidade na família da Política de Assistência Social faz parte de 

um sistema de proteção social pluralista pautado em características intrinsecamente familistas 

(SILVA et al., 2019). 
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3 EXPRESSÕES DO FAMILISMO NA RESPONSABILIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS COM A PROTEÇÃO 

FAMILIAR 

 

 A assistência social esteve inserida em um processo longo e lento de desvinculação de 

ideias caritativas e filantrópicas, até se consolidar definitivamente como política pública que 

deve ser garantida pelo Estado. Entretanto, durante esse cenário, as políticas sociais, como a 

de Política de Assistência Social, passaram a revalorizar a família e a desenvolver estratégias 

para o fortalecimento de suas potencialidades protetivas. Todo o aparato da política em pauta 

é voltado intrinsicamente para as famílias, colocando-as como núcleo central de provisão das 

suas necessidades básicas.  

 Mediante isso, o Estado começa a delegar as suas responsabilidades com a proteção 

social para outros setores organizacionais, tais como: as organizações privadas de mercado, 

como prestadoras de serviços públicos, como saúde e educação, organizações privadas não 

mercantis, caritativas e filantrópicas, como executoras diretas de ações diversas de proteção 

social; e com a família, como base e primeira instância responsável pela proteção e cuidado dos 

seus membros (SILVA et al., 2019). 

 Adentrando às famílias, entende-se que há a difusão e a defesa de um modelo “ideal”, 

conservador e tradicional de família, a família nuclear, constituída por um homem provedor e 

uma mulher cuidadora. Posto isso, as famílias são reconhecidas como um grupo unido por laços 

conjugais filiais ou fraternais e afetivos. Tal fato contribuiu para o entendimento de que a 

família é uma categoria ampla com um pluralismo de ramificações. Em contrapartida, é 

perceptível um retrocesso a partir do momento que a família passa a ser o núcleo central para 

atender às necessidades dos seus membros.  

 Ao analisar o percurso histórico da família, é perceptível a ampliação da ideia de que no 

âmbito das políticas sociais é difundido duas propostas: a proposta protetiva e a proposta 

familista. Nesse sentido, a primeira perspectiva defende a garantia dos direitos das famílias por 

meio de políticas públicas e que a família, para cuidar dos seus membros familiares, deve 

possuir todos os requisitos necessários para a proteção social. Sendo assim, essa linha de 

raciocínio entende que as famílias constantemente passam por mudanças no seu núcleo 

central, levando em consideração os seus determinantes e a realidade que estão inseridas na 

sua vida cotidiana. 
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 A segunda proposta possui um caráter familista, afirmando que as necessidades dos 

cidadãos podem ser satisfeitas por meio do mercado ou da família (MIOTO, 2015). Essa 

compreensão tem como pressuposto a concepção de que o Estado, de forma mínima, intervém 

temporariamente apenas quando um desses canais não alcançarem o êxito requisitado. Posto 

isso, esse entendimento reafirma a ideia de que as políticas públicas são voltadas para as 

famílias que não possuem a capacidade esperada para cuidar dos seus membros familiares.  

 Tendo como pressuposto o cenário supracitado, a partir de 1990 o Estado brasileiro 

inicia o processo de assumir uma maior recorrência aos ajustes neoliberais. Segundo Silva et al. 

(2019), tal fato contribuiu negativamente para a população brasileira, incidindo no 

agravamento das desigualdades sociais; ampliação da população em situação de pobreza; 

acirramento e surgimento de novas formas de pobreza. Mediante isso, o neoliberalismo, 

enquanto “[...] política econômica de redução de gastos sociais e do tamanho do Estado” 

(SILVA; TEIXEIRA, 2020, p. 2), reafirma a diminuição das responsabilidades do Estado com a 

proteção social. 

 

Nessa conjuntura, as políticas públicas brasileiras, no âmbito do estado neoliberal, 
passaram a ter como critérios orientadores a focalização, a privatização e a 
participação da sociedade civil na execução de programas e serviços sociais, que antes 
eram de responsabilidade do Estado. A diluição da responsabilidade pública pela 
proteção social ganha força a partir das orientações neoliberais, de modo que foi 
reforçado a tese de responsabilidade dos indivíduos pela proteção de suas famílias, ao 
mesmo tempo em que o Estado se retrai da obrigação com as políticas sociais e com a 
garantia de trabalho digno. (JOVINO et al, 2019, p. 2). 

 

 Nessa perspectiva neoliberal, as políticas públicas passam a ter como base principal o 

trinômio da privatização, focalização e descentralização. Posto isso, a partir da ideia do 

neoliberalismo, é instaurado o pluralismo de bem-estar, que se baseia na formação de um 

modelo misto ou plural de proteção social (PEREIRA, 2010), contribuindo para que a família seja 

ainda mais responsável pelos seus integrantes. Ainda sob esse viés, tendo como base uma 

perspectiva neoliberal e a partir da estratégia de redução de custos, a partir do momento que 

o Estado delega as suas responsabilidades, para determinados setores, como a família, 

reforçando o discurso da função protetiva familiar, aumenta a lógica do familismo em diversas 

instâncias, como na Política de Assistência Social.  
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 O familismo caracteriza-se como a ideia de que a família é a base responsável por todo 

o aparato de reprodução social e pela proteção dos seus respectivos membros. Nessa 

perspectiva, as características do familismo são expressas pelo Estado a partir da redução da 

sua responsabilidade com a proteção social às famílias: pela omissão, diante das situações de 

necessidades; pela redução de recursos nas políticas sociais; pelo fortalecimento do setor 

privado, de mercado; e pela definição de estratégias de potencialização da capacidade protetiva 

das famílias (SILVA et al., 2019). 

 Santos (2017), faz uso do termo “circuito familista” para explicitar que a Política de 

Assistência Social foi estruturada e consolidada a partir do compartilhamento de 

responsabilidades entre Estado e família. Percebe-se de forma categórica que todo esse cenário 

contraditório e conservador, reafirmado em 1990 com a consolidação das medidas neoliberais, 

reitera a responsabilização das famílias com a proteção social. É notório o aumento da 

idealização familiar, em que a família ideal é a família-padrão e que é sempre um espaço apenas 

de boa convivência. Entretanto, a concepção de família deve ser entendida mediante o fato de 

que as famílias não são homogêneas e nem harmoniosas (TEIXEIRA, 2010), ou seja, são 

constituídas por interesses divergentes e constantes hierarquizações.  

 Mediante o exposto, é possível perceber as configurações que envolvem a 

responsabilização das famílias, considerando que no âmbito da Política de Assistência Social, a 

centralidade na família é explicitamente incorporada nas diretrizes da PNAS/2004 para a “[...] 

concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos.” (PNAS, 2004, p. 

34). Nesse sentido, essa diretriz contribui para o entendimento de que a família que possui o 

poder central para assegurar os direitos dos seus membros, sem levar em consideração os 

determinantes que englobam a realidade das famílias brasileiras. 

 A partir da incorporação da centralidade na família, as famílias passam a serem vistas 

como “[...] núcleo social fundamental para a efetividade todas as ações e serviços da política de 

assistência social” (MARQUES, 2014, p. 4). Essa diretriz, como citado anteriormente, é um 

avanço na Política de Assistência Social. Em contrapartida, representa um retrocesso e uma 

contradição, tendo em vista que o Estado se isenta do seu papel de provedor e repassa essa 

função para as famílias, sem fornecer os recursos necessários, reiterando o processo de 

culpabilização e sobrecarga das famílias.  
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 A responsabilização das famílias pode ser expressa a partir de diferentes configurações 

dos grupos e classes sociais que estão inseridas. Em um cenário pautado nas expressões da 

questão social, desresponsabilizar o Estado e transferir essas responsabilidades para as famílias 

é naturalizar e permear a ideia de que a família possui todos os recursos necessários para 

colocar em prática a proteção familiar dos seus membros e difundir a ideia da naturalização da 

instituição familiar. Nessa perspectiva, é uma lógica que contribui para uma maior 

culpabilização e reitera o conservadorismo e retrocesso nesse âmbito.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A proteção social é difundida como responsabilidade em primeira instância para a 

família tendo como pressuposto a ideia de que não são capazes de desenvolverem e 

potencializarem as funções dos seus membros familiares. Por conseguinte, essa lógica exclui a 

real problemática que inclui as famílias em uma realidade pautada pela desigualdade e 

exclusão. Sendo assim, esses fatos somados com a mínima intervenção do Estado na proteção 

social corroboram para ampliar as situações de vulnerabilidade e riscos sociais 

(CRONEMBERGER, TEIXEIRA, 2014). 

 O processo de construção da assistência social contribuiu para o desenvolvimento de 

ações assistencialistas e clientelistas, corroborando significativamente para que a Assistência 

continuasse, mesmo com seus avanços, expressando as suas características moldadas durante 

épocas na base do assistencialismo. Posto isso, percebe-se os avanços e desafios postos para a 

assistência social a partir de uma ideia de práticas caritativas sem aparato legal e com o intuito 

moral de ajuda. Em contrapartida, com as mudanças de paradigmas instituídos pela 

Constituição Federal de 1988 e pela LOAS, a Assistência Social torna-se política pública, 

reconhecida como direito social 

 A família, como pilar central na tríade composta pelo Estado e mercado, possui um 

caráter plural, dinâmico, contraditório e constantes reinvenções e alterações ao longo dos anos. 

A família é uma instituição social diversa e complexa, construída e reconstruída 

constantemente pelo movimento histórico, econômico e social da sociedade (SILVA, 2012). Na 

sociedade contemporânea, a família continua sendo central, pois apesar de suas 
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transformações recentes, não perdeu sua legitimidade na sociedade e permanece como núcleo 

básico de proteção e sociabilidade humana.  

 Mediante o exposto, entende-se que a análise em torno da primeira Política de 

Assistência Social, de 1998, permite compreender que o documento apresenta uma inovação 

quanto ao princípio da centralidade na família. Nesse sentido, todo o documento da PNAS/98 

expressa o caráter familista da política, contribuindo para que a família se torne parte intrínseca 

da própria Política de Assistência Social (SILVA et al., 2019). Posteriormente, a Política Nacional 

de Assistência Social (2004), com os seus avanços e retrocessos, consolida o caráter familista 

do documento, instaurando a ideia da família como o provedor principal da proteção social para 

com os seus membros.  

 A centralidade na família, escamoteada na PNAS/88 e mais adiante na PNAS/2004, 

expressa um discurso pautado no familismo a partir da ideia da família como fonte primária de 

proteção familiar. Nessa perspectiva, percebe-se que o caráter familista da Política de 

Assistência Social oferece uma suposta proteção para as famílias, porém, com o intuito delas 

mesmas atuarem como o principal canal de proteção social dos seus membros (TEIXEIRA, 2015).  

 Seguindo essa linha de raciocínio, reitera-se que o pluralismo de bem-estar é expresso 

a partir da disseminação de uma ação conjunta do Estado, da sociedade e do mercado com a 

proteção social. Além disso, o familismo possui uma ampla participação da família e contribui 

para que o papel do Estado seja ainda mais diminuído. Logo, tais fatos corroboram para que o 

pluralismo de bem-estar social e o familismo possuem resquícios nos moldes familiares, tendo 

em vista a sua constante transferência de responsabilidade para o núcleo familiar. Além disso, 

mediante a ideia de que o familismo possui uma lógica de que é a família que detém o dever 

de ser responsável pela proteção social dos seus membros, é possível afirmar que esses dois 

conceitos estão intrinsecamente interligados, tendo em vista que o familismo integra o 

pluralismo de bem-estar.  

 Por fim, é de vital importância reiterar a compreensão de forma teórica e prática da 

assistência social como política pública de direito, buscando superar a lógica conservadora da 

assistência vista como caridade. Posto isso, faz-se necessário que as políticas sociais, com 

destaque para a Política de Assistência Social, possuam um caráter protetivo, como afirma 

Mioto (2010), considerando a gama de responsabilidades que são postas para a famílias como 

o principal instrumento de proteção social.  
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