
A INCLUSÃO DA FAMÍLIA COMO FOCO DE ATENÇÃO DA POLÍTICA

DE SAÚDE

THE INCLUSION OF THE FAMILY AS A FOCUS OF ATTENTION IN THE HEALTH
POLICY

Ms. Paula Katiana da Silva Carreiro1

Dr. Gamaliel da Silva Carreiro2

RESUMO

Este  artigo  tem  por  objetivo  destacar  a  centralidade  da  família  na
discussão  das  políticas  públicas  em especial,  a  política  de  saúde,  a
partir  dos  anos de  1990.  Para tanto,  traçou-se  uma breve  trajetória
histórica  de  como a  família  se  insere  no  sistema de  proteção  social
brasileiro,  a  partir  dos  anos  de  1990,  uma vez  que  esta  instituição
passa  a  ser  o  alvo  privilegiado  de  políticas  e  programas  sociais  no
Brasil.  Discute-se,  ainda, a relação entre familismo e Estado no que
tange aos cuidados dos indivíduos.
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ABSTRACT

This  article  aims  to  highlight  the  centrality  of  the  family  in  the
discussion  of  public  policies,  in  particular,  health  policy,  from  the
1990s onwards.  of  Brazilian social  protection,  from the 1990s,  since
this  institution  becomes  the  privileged  target  of  social  policies  and
programs in Brazil. It also discusses the relationship between familism
and the State regarding the care of individuals.
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1. INTRODUÇÃO 

A  família  tem  sido  definida,  historicamente,  a  partir  de  suas

funções e o modo como se estruturam, variando no tempo e no espaço,

bem como relacionando-se  a  fatores  políticos,  econômicos,  culturais,

sociais,  biológicos  e  dentre  outros.  Ao  longo  do  tempo,  se  mantém

enquanto uma instituição social permanente, permeada por relações de

poder e dominação, mas com uma capacidade de mudança, adaptação e

resistência. Com essas características, vem sendo concebida enquanto

espaço privilegiado para a promoção de políticas públicas.

2. FAMILIA E PROTEÇÃO SOCIAL NO BRASIL

Grosso  modo,  a  família  historicamente  se  apresentou

enquanto  unidade  produtora  e  provedora  de  serviços  (cuidado,

educação,  proteção)  desenvolvendo,  assim,  uma  multiplicidade  de

funções incluindo as de procriadora, econômica e política. No entanto,

com o surgimento da sociedade moderna, o Estado e mercado acabam

por exercer parte das funções da família. 

O  Estado  ao  se  responsabilizar  pela  condução  da  proteção

social  passa  a  penetrar  cada  vez  mais  na  unidade  doméstica,

assumindo antigas funções familiares, econômicas e políticas. A família,

portanto, deixa de ser considerada a principal fonte de proteção social

dos indivíduos, uma vez que o “[...] foco das lentes se ajustou em torno

do  eixo  Estado  e  mercado,  com  ênfase  na  solidariedade  pública.”

(MIOTO apud CARNEIRO, 2010, p.57).

Ribeiro  (2004)  analisando  a  intervenção  do  Estado  sob  a

família afirma que até a Idade Média havia uma relação de ajuda mútua

entre  as  famílias  (as  relações  dos  indivíduos  eram  baseadas  nas

solidariedades  coletivas,  feudais  e  comunitárias),  isso  porque  não

existia uma separação entre a vida pública e privada. 

Tal  separação  entre  família  e  sociedade,  entre  privado  e

público,  vai ocorrer tão somente na sociedade moderna. Ariés (1978)

expõe que como consequência dessa dicotomia,  há uma restrição da

família  em  um  núcleo  menor,  o  que  resulta  em  sentimentos  de



individualidade,  intimidade  e  privacidade.  Tais  características  se

evidenciam, inclusive,  na organização arquitetônica da casa, na qual

passa  a  ter  cômodos  individualizados  com o  intuito  de  assegurar  a

privacidade dos membros familiares.

Portanto,  como resultado da  extensão da esfera  privada  ao

espaço  público  da  vida  política,  a  vida  familiar  tornou-se

predominantemente privada, favorecendo uma certa prática da proteção

estatal  e  uma  regulação  da  vida  familiar  por  parte  desse  Estado.

(ARENDT, 1997; RIBEIRO, 2004). 

Ribeiro (2004) considera dois momentos históricos distintos e

importantes  pelos  quais  a  família  se  tornou  alvo  importante  de

intervenção das políticas sociais. 

O primeiro deles remonta ao final do século XVIII, nos países

europeus  e,  em  especial  na  França,  quando  ainda  perdurava  uma

sociedade mesclada pelas esferas privadas e públicas, principalmente

nas classes populares. Segundo Ribeiro (2004):

As  ruas  de  Paris  eram  repletas  e  movimentadas,
diuturnamente,  dado  que  muitas  pessoas  permaneciam  em
convivência  nesses  espaços.  Aí  convivia-se,  jogava-se,
alimentava-se, dormia-se, desfrutava-se da iluminação pública;
os adultos ocupavam-se ainda com as feiras e com os prazeres
das tabernas e prostíbulos; quando as pessoas necessitavam
de  algum  espaço  privado  alojavam-se  em  construções
precárias,  minúsculas,  decadentes,  ou nas vielas  estreitas  e
escuras. (RIBEIRO, 2004, p.2).

E destaca ainda que na aristocracia:

[...] as mulheres ocupavam-se da vida política, das intrigas e
com a moda. Os homens ocupavam-se com treinamento militar
e  com  questões  ligadas  à  expansão  e  manutenção  das
conquistas territoriais. (RIBEIRO, 2004, p.2).

Dada essa realidade, há uma série de condições que faz com

que  a  família  organize  a  sua  forma  de  viver  “[...]  num  contínuo

crescente, em direção à esfera privada, tornando-se modelo hegemônico

de família, nas sociedades industriais modernas, o da família conjugal

burguesa.” (RIBEIRO, 2004, p.2).

 A estrutura familiar burguesa apresenta-se tendo o homem

como provedor  e  chefe  de família,  a  mulher  responsável  pela  casa e



pelos cuidados com o marido e os filhos,  passando a ter um espaço

definido  de  moradia.  A  família,  portanto,  valoriza  questões  como

acolhimento,  segurança, cuidados,  educação, transmissão de valores.

Entretanto, conforme Áries (1978), essa mudança do modelo medieval

familiar para o modelo burguês, ocorreu, primeiramente, somente entre

nobres  e  burgueses,  persistindo  entre  as  camadas  pobres  antigas

experiências familiares, nas quais não existia intimidade entre pais e

filhos e sentimento de casa.

No  campo  político,  a  intervenção  estatal  ocorre  para  dar

respostas  aos  altos  índices  de  mortalidade  infantil  presente  naquela

realidade,  bem  como  criar  medidas  para  conter  o  desenfreado

crescimento populacional existente. Além disso, havia uma preocupação

com as condições sanitárias das classes populares e com a melhoria da

saúde dos corpos dos trabalhadores industriais. 

 As  mudanças  desse  contexto  social  traz  consequências,

principalmente,  para as camadas mais pobres,  uma vez que gera “o

empobrecimento  e  isolamento  da  família,  pelo  desmantelamento  das

formas de organização tradicionais e protetoras” (RIBEIRO, 2004, p.4).

Na mesma direção, Carneiro (2010) também observa:

Todo  esse  quadro  socioeconômico,  que  faz  surgir  a  questão
social, tem severas repercussões na vida dos trabalhadores e
de  sua  família,  refletindo  negativamente  no  seu  cotidiano,
através da pobreza que se manifesta sob a forma de condições
inadequadas  de  alimentação,  moradia,  transporte,  saúde,
educação, trabalho, dentre outras necessidades. (CARNEIRO,
2010, p.44).

Assim, a intervenção estatal que se resumia à função residual

e a um papel acessório para a materialização da solidariedade presente,

posto  que,  o  enfrentamento  liberal  dos  problemas  sociais  existentes

eram resolvidos mediante a filantropia, se modifica, tendo em vista a

necessidade de conter a eminente desagregação social, decorrentes da

crise estrutural do capitalismo.

Posto isto, importa destacar que, a família: 

[...] não só é partícipe do processo de produção, como também se
constitui alvo das ações de natureza assistencial  do Estado e
empresariado. É a ela – a família operária – que as ações são
direcionadas  direta  ou  indiretamente.  Portanto  a  família  –



tomada através de seus membros (o operário, sua mulher e seus
filhos) constitui-se o centro, o foco das políticas que começam a
surgir para atender às demandas provenientes da situação de
exploração e como forma de controle social. (CARNEIRO, 2010,
p.43).

É,  então,  quando  há  uma  modificação  da  assistência

tradicional, que se configura o chamado Estado de Bem-Estar Social,

ou Welfare  State,  enquanto um padrão de  financiamento  público  da

economia capitalista e interventor da área social. É nesse modelo que,

segundo Raichelis (2000), o fundo público financia, ao mesmo tempo, a

acumulação do capital e a reprodução da força de trabalho mediante os

gastos sociais. 

O  segundo  momento,  considerado  importante  para  Ribeiro

(2004), em que as políticas sociais centralizam a família como foco de

intervenção,  mas  não  como  políticas  universais  como  preconizava  o

modelo de Estado interventor da área social, se dará a partir de 1970,

quando o Welfare State apresenta sinais de esgotamento, devido, entre

outros  fatores,  às  transformações  na  esfera  de  produção  e  à

internacionalização da economia, a chamada globalização. (LIMA, 2002;

RAICHELIS,  2000;  RIBEIRO,  2004).  Importa  frisar  que,  no  auge  do

Estado de Bem-Estar Social, o foco da proteção social não era a família,

uma vez que o “[...] Estado elegeu o indivíduo como portador de direito,

e não mais coletivos do tipo família ou comunidade”. (BRANT, 1993, p.

68)

Diante do quadro no qual havia baixo crescimento econômico

e,  em  contrapartida,  aumento  dos  custos  de  serviços  públicos  e

privados,  constatado  no  período  de  crise  do  Estado  de  Bem-Estar

Social,  verificou-se  uma  tendência  em  defender  a  família  como

autônoma e independente da ação estatal. 

Deste modo, as políticas sociais são direcionadas apenas para

compensar  os  efeitos  negativos  decorrentes  dos  ajustes

macroeconômicos realizados.  A ação assistencial  pública passa a ser

restrita a determinados segmentos sociais considerados extremamente

pobres. O Estado só será responsável por aqueles serviços em que o

privado  não  pode  produzir,  garantindo  apenas  o  mínimo  para



compensar/aliviar a pobreza. (LAURELL, 1997). A família nessa lógica é

vista  como  uma  unidade  econômica  e  política  capaz  de  reduzir  a

dependência dos serviços coletivos e resolver os problemas gerados pelo

modelo  neoliberal.  Deste  modo  “a  ação  do  Estado  na  política  social

diminui  e  o  mercado  volta-se,  cada  vez  mais,  para  a  satisfação  de

necessidades lucrativas - portanto não sociais -, o que exclui muitos

grupos da possibilidade de ter acesso a bens e serviços” (MIOTO, 2006

apud CARNEIRO, 2010, p.58).

Há, portanto, conforme Carvalho (1998), uma revalorização da

família  e um recuo das responsabilidades do Estado na alocação de

recursos de bem-estar. Os cuidados e medidas de bem-estar suportados

pelas  famílias  são  substitutivos  das  responsabilidades  estatais.  A

proteção  social  nesses  moldes  segue  aquilo  que  Esping-Andersen

descreveu enquanto um “[...] modo combinado e interdependente como

o bem-estar é produzido e distribuído entre o Estado, o mercado e a

família”  (apud  Draibe,  2007,  p.35),  acrescidos  a  estes,  também,  o

terceiro setor, como bem assinala Mioto et al. (2009, p.141):

O incremento da ideia da família como centro de proteção e
com  ela  o  amplo  desenvolvimento  do  voluntariado,  das
entidades  não-governamentais  e  o  delineamento  de  “novas
profissões”  no  interior  das  políticas  sociais,  inclusive  nas
públicas, vai favorecer não só a reativação exponencial da ideia
liberal da responsabilidade da família em relação ao bem estar,
como  também a  reativação  das  práticas  disciplinadoras  tão
comuns nos séculos anteriores, principalmente em relação as
famílias pobres. 

A  respeito  disso,  Pereira  (2004)  afirma  que  emerge  um

discurso  acerca de uma parceria  entre  Estado,  mercado e  sociedade

mediante o apelo da solidariedade. A esse fenômeno a autora denomina

de pluralismo de bem-estar social e a família é “chamada” a exercer, em

primeira instância, o papel voluntarista enquanto protetora e gestora da

proteção social.  A consequência desse processo é uma “estratégia de

esvaziamento da política social como direito de cidadania, alargando a

possibilidade  de  privatização  das  responsabilidades  públicas,  com  a

consequente quebra da garantia de direitos” (PEREIRA, 2004, p.33).



Mioto  (2004)  ao  analisar  a  centralidade  da  família  nas

políticas  públicas  aponta  duas  diferentes  tendências  ideológicas

inseridas nesse processo, a saber: a protetiva e a familista.

A tendência protetiva, na qual a responsabilidade pública é

enfatizada, aponta que a capacidade de cuidados e bem-estar da família

está diretamente relacionada à proteção que lhe é garantida através das

políticas públicas. (MIOTO, 2004).

Nessa  proposta  Mioto  (2006  apud  TEIXEIRA,  2011,  p.8)

afirma que ‘o trabalho social com famílias orienta-se numa dimensão de

totalidade social que pressupõe que indivíduos e situações não podem

ser interpretados de forma estanque no contexto familiar e social’. 

Já  a  perspectiva  familista,  se  refere  a  uma  tendência

ideológica neoliberal em que há uma transferência da responsabilidade

estatal,  mediante  políticas  públicas,  para  a  família.  Parte  do

pressuposto  de  que a  família  é  a  responsável  “nata”  pelo  cuidado e

proteção de seus membros, tendo como co-participantes o mercado, o

terceiro  setor  e  o  Estado,  que intervém apenas em caso  de  riscos  e

vulnerabilidades sociais. (MIOTO, 2004; PEREIRA, 2008; SER SOCIAL

12;). 

Draibe (2007)  também aponta que a inserção da família na

proteção social, referida como familista se expressa como:

[...] o papel desempenhado pela família no bem-estar de seus
membros, por meio de transparência intrafamiliar de natureza
material e imaterial, especialmente das atividades de cuidados
prestados pelas mulheres. O alto valor conferido à família e o
baixo grau de individuação de seus membros expressariam tal
características. (DRAIBE, 2007, p.41)

No Brasil,  analisando a centralidade da família na proteção

social, é possível perceber a tendência familista nos tratos das políticas

públicas. E conforme, Carneiro (2010), essa tendência está diretamente

relacionada  à  redefinição  do  papel  do  Estado,  do  qual  passa  a

desenvolver  políticas  de  inserção,  focalizadas  nos  segmentos  mais

vulneráveis, que se encontram em situação de desemprego, sofrendo os

rebatimentos  das  desigualdades  acentuadas  pelo  modelo  de

acumulação.



A família nesse cenário aparece como provedora da proteção

social,  sem  no  entanto,  ter  as  condições  necessárias  para  que  isso

ocorra de maneira satisfatória, ou seja, não possuem capacidade nem

instrumentalização para atender às diversas expectativas e demandas

geradas em torno das mesmas. (MIOTO, 2006 apud CARNEIRO, 2010).

Os limites e riscos dessa institucionalização da solidariedade familiar se

tornam mais evidentes quando se leva em consideração o processo de

mudanças pelo qual as famílias tem enfrentado na contemporaneidade,

como os novos  arranjos  familiares  com redes  sócio-familiares  frágeis

que dificultam a execução desse papel de corresponsáveis pela proteção

social, uma vez que:

[...] para a família proteger, necessita primeiro de condições de
sustentabilidade, garantidas pelo Estado, para a proteção de
seus  membros  [...]  a  centralidade  na  família  dá-se  como
garantia  dos  direitos  sociais  que  devem  ser  efetivados  pelo
Estado,  enquanto  um  dever,  através  da  implementação  de
políticas públicas, em especial de políticas sociais, direcionadas
para as unidades familiares. (CARNEIRO, 2010, p.63).

É mister destacar que, no sistema capitalista, e em especial

no  Brasil,  essa  intervenção  do  Estado sob a  família  é  mediada pelo

avanço dos direitos individuais e sociais:

[...]  que,  se  de  um   lado,   reforçam   e   interferem   na
construção   de   uma  família  anti-patriarcal,  conjugal  e
moderna,   adaptada  e  funcional  ao  modelo  de
desenvolvimento  econômico  do  país,  por  outro,  promove  a
progressiva  emancipação  dos  indivíduos  dos   centros
tradicionais  de  poderes;  a  defesa  dos  sujeitos mais frágeis
na hierarquia familiar, como  mulheres, crianças e  idosos;  a
autonomia  das   famílias  em  relação  à  parentela  ou
comunidade  e  em  relação  às  leis  de  mercado.  (TEIXEIRA,
2010, p. 6).

Assim, as políticas públicas seguem uma tendência na qual os

direitos  sociais,  embora  frutos  das  pressões  desencadeadas  pelos

movimentos organizados da sociedade,  são percebidos,  muitas vezes,

enquanto  individuais,  fragmentados  e  setorizados  deixando  de

considerar a realidade familiar na qual estão inseridos, o que resulta na

reprodução “[...] do fetiche da mercadoria nas relações sociais, em que

os problemas e os sujeitos sociais são tratados de forma segmentada.”

(TEIXEIRA, 2010, p. 6).



Na mesma direção Carvalho (2002) também considera que, em

se tratando do cenário brasileiro, a política social:

Absorveu  os  ventos  do  Welfare  State  e  dos  direitos  sociais
cunhados  no  mundo  ocidental  capitalista.  Destes  ventos
resultou  um  desenho  da  política  social  extremamente
setorizada,  centralista  e  institucionalizada,  elegendo  o
indivíduo  como portador  de  direitos  e  elemento  central.  [...]
Passou-se  a  fragmentar  o  indivíduo  na  forma  de  atenção
pública.  Daí  o  direito  à  habitação,  ao  transporte,  à  saúde,
direito  da  mulher,  do  trabalhador,  do  negro,  do  idoso.
(CARVALHO, 2002, p.95).

Feitas  essas  considerações,  cabe  mencionar  que,  a  família

sempre foi pontuada historicamente nas leis brasileiras, como é o caso

da Constituição Federal de 1988 que introduz importantes avanços na

área social, através de direitos e deveres sociais, reivindicados durante

muito tempo pelos  movimentos sociais.  Dentre eles  aponta a  família

como base de toda a sociedade e indica que a proteção social deve ser

partilhada  entre  Estado,  família  e  sociedade  civil.  Essa  proteção  se

refere  aos  diversos  membros  da  família,  dentre  os  quais,  criança,

adolescente, idoso, portador de necessidades especiais, dos quais estão

presentes num conjunto de arcabouços legais que enfatizam a família

como instituição merecedora de cuidados de proteção social, a saber,

dentre outros: Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Estatuto

do Idoso, Sistema Único da Saúde.

Embora provido desse aparato jurídico, no Brasil, mesmo com

esse avanço dos direitos sociais, ainda permanece a contradição entre

proteger a família ou tratá-la como fonte de proteção social. Isso porque,

se de um lado, ao defini-la como a base da sociedade, deve ser protegida

pelo  Estado,  via  políticas  públicas,  enquanto  portadora  de  direitos

sociais;  de  outro  lado,  aparece  como  instituição  co-responsável,

juntamente com Estado e sociedade, pela proteção no que diz respeito à

infância,  à  adolescência  e  à  velhice,  deixando  claro  a  primazia  da

família  na  proteção  social.  Portanto,  fica  evidente  o  princípio  da

subsidiariedade do Estado, no qual só intervém quando esgotadas as



fontes protetivas familiares, reforçando a tendência familista no Brasil.

(TEIXEIRA, 2010).

Com essa  perspectiva,  ocorre  uma expansão  de  programas

que  inserem  a  instituição  familiar  no  cenário  das  políticas  sociais.

Conforme, aponta Pereira (2004), esse enfoque da família como agente

de proteção social se configura como pauta de quase todas as agendas

governamentais.

Assim,  de  acordo  com Kaloustian  e  Ferrari  (1994,  p.11),  o

entendimento  de  família  nesse  contexto  se  refere  ao  “espaço

indispensável para garantia da sobrevivência de desenvolvimento e da

proteção  integral  dos  filhos  e  demais  membros,  independente  da

configuração familiar ou da forma como vêm se estruturando. 

Para Mioto (1997, p.120), sem desconsiderar a multiplicidade

de  formas  e  arranjos  familiares,  a  experiência  e  o  significado  que

comporta,  a  família  na contemporaneidade é  definida  “[...]  como um

núcleo de pessoas que convivem em determinado lugar,  durante um

lapso de tempo mais ou menos longo e que se acham unidas, ou não,

por laços consanguíneos”.

A  autora  ainda  afirma que  estamos  diante  de  uma família

quando  encontramos  um  “espaço  constituído  de  pessoas  que  se

empenhem uma com as outras, de modo contínuo, estável e não-casual

[...]  quando  subsiste  um empenho  real  entre  as  diversas  gerações”.

(MIOTO, 2004, p. 14-15).

Carvalho  (2002)  ao  discutir  essa  temática  afirma  que  a

priorização  da  família  na  agenda  das  políticas  públicas  envolve  três

modalidades, a saber:

1. Programas de Geração de Emprego e Renda –  destinados às

famílias pobres sem acesso ao trabalho, possibilita uma atividade

laboral da qual possa retirar o sustento familiar. São na maioria

implementados a nível local e possuem um alcance pequeno na

geração de emprego e renda. A reforma agrária seria uma medida

de maior repercussão.



2. Programas de Complementação de Renda Familiar – há uma

diversidade  de  programas  e  mecanismos  institucionais  de

garantia  de  transferência  de  renda  direcionados  a  diferentes

categorias  da  sociedade  (crianças,  adolescentes,  idosos,  órfãos,

indigentes, etc.) com valor e duração dos benefícios diferenciados,

objetivos  e  critérios  de  seleção  também  variados.  A  exemplos,

cita-se o Bolsa Família, o Programa de Erradicação do Trabalho

Infantil (PETI) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

3. Rede  de  Serviços  Comunitários  de  Apoio  Psicossocial  e

Cultural – modalidade de ação cujos objetivos são: realizar uma

abordagem aos problemas individuais, dos quais rotineiramente

atendidos,  através  da  intervenção  no  nível  de  suas  origens  e

repercussões familiares; e prestar apoio intensivo àquelas famílias

das quais seus membros se encontram em situações de risco e

vulnerabilidade  social.  A  exemplos  cita-se  os  atendimentos

realizados  nos  Centros  de  Referências  Especializados  da

Assistência  Social  (CRAS)  e  nos  Centros  de  Apoio  Psicossocial

(CAPs).

Deste modo, apesar da multiplicidade de concepção e critérios

operacionais  que  definem  família,  esses  aportes  conceituais

supracitados e as modalidades de intervenção apresentadas acima, tem

orientado as políticas públicas,  em especial,  a Assistência Social  e a

Saúde,  das  quais  colocam  a  instituição  familiar  como  espaço

privilegiado  da  ação  estatal  para  o  desenvolvimento  de  programas  e

projetos sociais. 

No que tange à assistência  social,  baseada na condição  de

sujeitos  de  direitos  fundamentada  nos  aportes  constitucionais  e

infraconstitucionais (CF/1988, ECA/1993, SUS/1990, LOAS/1993), a

família  é  definida  na  Política  Nacional  da  Assistência  Social  (PNAS)

como: 

[...] um conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos,
afetivos  e  ou  de  solidariedade,  cuja  sobrevivência  e
reprodução  social  pressupõem  obrigações  recíprocas  e  o
compartilhamento de renda e ou dependência econômica [...]
como  espaço  privilegiado  e  insubstituível  de  proteção  e



socialização  primárias,  provedora  de  cuidados  aos  seus
membros, mas que precisa também ser cuidada e protegida”
(BRASIL, 2004, p.34).  

A  PNAS  (2004)  traz  como  um  dos  eixos  estruturantes  do

Sistema Único da Assistência Social (SUAS) a matricialidade familiar,

cujo objetivo é a centralidade na família, garantindo a proteção social

por  meio  do  acolhimento  das  necessidades  de  seus  membros,

incentivando  o  convívio  familiar  e  comunitário.  Tal  instituição  se

constitui o principal alvo da política de assistência social. 

3. A  MATRICILAIDADE  FAMILIAR  NA  ATENÇÃO  PRIMÀRIA  À

SAÚDE

No que se refere à saúde, cabe mencionar que, a valorização

da família no sistema de proteção social brasileiro foi instituída ao longo

da história dessa política. 

Em  1940,  o  Serviço  Especial  de  Saúde  Pública  (SESP),  já

inseria  a  família  na  política  ao  instituir  a  visita  domiciliar  em suas

atividades rotineiras, embora a ênfase fosse a atenção individualizada. 

Na  década  de  1970,  havia  uma  preocupação  no  que  diz

respeito ao controle da natalidade e, portanto, as famílias (apesar da

evidente a segmentação social)  passaram a ser alvo de políticas que

tinham como objetivo o planejamento familiar. 

No entanto, é só a partir de 1980 que os programas voltados

para atendimentos das famílias ganham maior notoriedade nas políticas

públicas, em especial a da saúde. As igrejas se anteciparam ao Estado e

desenvolveram  ações  direcionadas  aos  grupos  familiares,  como

exemplo, a Pastoral da Criança3 e a Sociedade de São Vicente de Paulo4.

Quanto à intervenção estatal destaca-se, nesse período, as associações

de pais e mestres e os cursos de gestantes desenvolvidos nos clubes de

mães. (RIBEIRO, 2004).

3 A Pastoral da Criança desenvolve, desde a década de 1980, ações de cunho filantrópico cujo objetivo é a
promoção do desenvolvimento integral de crianças entre 0 a 6 anos de idade em seu ambiente familiar e em
sua comunidade. 

4 A Sociedade de São Vicente de Paulo na década de 1980 desenvolvia ações filantrópicas voltadas para a
promoção e desenvolvimento da saúde das famílias consideradas vulneráveis socialmente.



Com  a  promulgação  da  CF/1988  e  a  criação  do  SUS,

juntamente com seu arcabouço legal, a saúde ganhou status de direito

compondo o tripé da Seguridade Social em conjunto com a Previdência

e  a  Assistência  Social,  tornando-se  política  universal  de  direitos  de

todos  e  dever  do  Estado,  sendo  que  a  família  passou  a  ser  co-

responsável  pela  proteção  dos  seus  membros,  como  já  abordado

anteriormente.

Em 1994 é criado o Programa Saúde da Família (PSF), sob

influência do que acontecia mundialmente, visto que a Organização das

Nações Unidas (ONU) elege esse período como o Ano Internacional da

Família, ocorrendo o fortalecimento da temática nas políticas de saúde e

sociais em todo o mundo.

Conforme  Goulart  (2007),  foi  nesse  ano  que  houve  uma

valorização acentuada dos conceitos de família e comunidade no que diz

respeito  à  política  de  saúde,  sendo  influenciada  por  alguns  fatores

dentre  os  quais,  o  aumento  da  criminalidade  praticada  por

adolescentes; as epidemias de cólera e dengue e a forma do tratamento

dado a estas que romperam com o modelo tradicional de assistência

vigente. O autor afirma, ainda, que estes fatores concorreram para o

“[...]  advento  de  um  ‘clima  cultural’  propício  para  determinadas

inovações das políticas sociais” (GOULART, 2007, p.73), como exemplos

o Programa de Agentes Comunitários e o Programa Saúde da Família

O PSF, como já comentado no decorrer desse estudo, criado

pelo  Ministério  da  Saúde,  é  um programa destinado  à  promoção da

saúde e à prevenção de doenças, tendo como alvo de ação e meta de

resultados para a inclusão social, a família. O programa foi inspirado

em experiências estaduais e regionais que tiveram um bom êxito na sua

implementação como é o caso do Programa de Agentes comunitários

(PACS),  desenvolvido  em  1987,  no  Estado  do  Ceará,  e  o  Programa

Médico da Família, no Rio de Janeiro, em 1992. 

O  referido  programa,  atualmente  denominado  Estratégia

Saúde da Família (ESF), tem a finalidade de reestruturar a atenção em

saúde, mediante a prestação de ações e serviços no primeiro nível de



assistência, ampliando a atenção básica e reorganizando o cuidado com

os usuários dos serviços.

A Saúde da Família passou a ser adotada no Brasil enquanto

política de atenção básica nacional prioritária e representa a estratégia

de  maior  abrangência  em  todos  os  municípios  brasileiros.  Cabe

relembrar que o objetivo desse modelo é prestar de forma contínua e

integral as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos

indivíduos e da família. (BRASIL, 2001). 

Ao ser  inserida como protagonista dessa política,  a família,

então, passa a ser o foco central da atenção básica à saúde, visto que

se apresenta com papel importante e determinante nos processos de

saúde-doença,  uma  vez  que  influencia  diretamente  nos  hábitos

alimentares,  no  estilo  de  vida,  nos  comportamentos  sociais,

representando o nicho sócio - sanitário e cultural do indivíduo.

Essa perspectiva faz com que a família passe a ser o objeto
principal de atenção, entendida a partir do ambiente onde vive.
Mais que uma delimitação geográfica, é nesse espaço que se
constroem  as  relações  intra  e  extra-familiares  e  onde  se
desenvolve  a  luta  pela  melhoria  das  condições  de  vida
permitindo  uma  compreensão  ampliada  do  processo
saúde/doença e, portanto, da necessidade de intervenções de
maior impacto e significação social. (BRASIL, 1997, p.8).

Importa mencionar, ainda, que a Política Nacional de Atenção

Básica (PNAB),  publicada em 2006,  coloca a família  como sujeito do

processo de cuidado e define o domicílio como o contexto social em que

se constroem as relações intra e extrafamiliares e onde se efetiva a luta

pela sobrevivência e pelas condições de vida (BRASIL, 2006b). Assim, há

que se considerar um avanço da política de saúde com a inclusão da

família como espaço estratégico de atenção básica, uma vez que o foco

não é mais o indivíduo. 

No  entanto,  infere-se  que  ao  colocar  a  família  como

protagonista  das  políticas  públicas,  que  ora  é  vista  como  unidade

primordial na proteção dos seus membros, ora como unidade parceira

do Estado para desenvolver suas funções, em ambos os casos, há uma

tendência  em  culpabilizar/responsabilizar  a  família  pelo  processo

saúde/doença. A consequência dessa relação é que, muitas vezes, “[...]



a noção de que a família é o principal responsável pela saúde de seus

membros  vem  antes  de  qualquer  política  efetiva  de  fortalecimento

familiar.” (FONSECA, 2005, p.58).

Soares  (2000,  p.2)  é  bem  elucidativa  com  relação  a  essa

questão ao asseverar que, as políticas sociais e, em especial de saúde,

na atualidade perderam, sua dimensão integradora:

[...]  caindo  numa  visão  focalista  onde  o local é  privilegiado
como  o  único  espaço  capaz  de  dar  respostas  supostamente
mais ‘eficientes’ e acordes às necessidades da população (não
por acaso reduzida hoje a ‘comunidade’. Retrocedemos a uma
visão ‘comunitária’ onde as pessoas e as famílias passam a ser
as responsáveis últimas por sua saúde e bem estar. Por trás de
um  falso  e  importado  conceito  de ‘empowerment’  está o
abandono  por  parte  do  Estado  de  seu  papel  ativo  e
determinante  nas  condições  de  vida  da  população,
particularmente quando parcelas majoritárias e crescentes da
mesma estão na mais absoluta pobreza..

Pereira (2004)  afirma que as políticas e programas voltadas

para o cuidado das família devem ter como primazia o fortalecimento

dessa instituição, já que:

[...]  o  objetivo da política social  em relação à família,  ou ao
chamado setor informal, não deve ser o de pressionar para que
elas  assumam  responsabilidades  além  de  suas  forças  e
alçadas,  mas  o  de  oferecer-lhes  alternativas  realistas  para
participação cidadã. (PEREIRA, 2004, p.40).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Elucida-se,  portanto,  que  embora  a  família  ocupe  essa

centralidade  na  atualidade,  ganhando  destaque  na  proteção  social

brasileira e, em especial, na política de saúde, não implica afirmar que

se chegou a um estado de superação de preconceitos, de eficiência nos

serviços prestados e de garantia de direitos a essa instituição. Ainda há

muitos obstáculos a superar e limites a alcançar (FONTENELE, 2007). 

Portanto, concorda-se com Pereira (2004) que:

Este é o contexto onde se desenrola a atual Política de Saúde
hoje  no  Brasil,  o  qual  não  pode  ser  ignorado  sob  pena  de
cairmos no reducionismo de soluções tecnocráticas para o setor
saúde e na aceitação acrítica de programas federais verticais e
autoritários travestidos de ‘inovadores’ e ‘modernos’ (PEREIRA,
2004, p.40).
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