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RESUMO 
 
O presente artigo se propõe a fazer uma breve apreciação 
sobre o modelo familiar predominante na contemporaneidade, 
entendendo que a mesma continua a reproduzir o modelo 
nuclear burguês. Pretendemos, a partir disso, analisar a 
importância do surgimento das políticas de enfrentamento a 
violência e como a lógica familista acaba por interferir, de certo 
modo, na implementação efetiva de tais políticas. O foco 
principal é apreender como a reprodução da desigualdade de 
gênero em nome de um “fortalecimento da família”, inibe as 
mulheres a não procurar as políticas que se apresentam como 
chance real de enfrentamento. 
 
Palavras-chave: Desigualdade de gênero. Família 
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ABSTRACT 
 
This article aims to give a brief assessment of the predominant 
family model in contemporary times, understanding that it 
continues to play the bourgeois nuclear model. We intend, from 
that, to analyze the importance of the emergence of policies 
addressing violence and how familista logic turns out to 
interfere, in a way, in the effective implementation of such 
policies. The main focus is to grasp as the reproduction of 
gender inequality on behalf of a "family strengthening," inhibits 
women from seeking political posing as real chance of coping. 
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1. Introdução 

 

O Serviço Social se configura como profissão que tem como objetivo principal 

atuar frente as expressões da questão social. O horizonte da sua atuação se insere no 

cotidiano, uma vez que sua natureza é interventiva. A família é um dos públicos principais 

dentro das políticas e programas de inclusão social, sendo vista como setor prioritário no 

sentido da resolução dos problemas sociais. No entanto, devemos estar munidos de 

diversas teorias, dos mais variados campos das ciências humanas e sociais, a fim de obter 

uma compreensão multidisciplinar do conceito de família, nos apropriando de percepções da 

história, literatura, direito, sociologia, psicologia e outros. 

 

Antes de mais nada, ao iniciar qualquer que seja o estudo sobre família, 

precisamos conceituá-la. Em “Teoria Crítica da Família”, Cristina Bruschini nos chama 

atenção para uma pretensão à naturalização do modelo de família nuclear burguês, nos 

levando a reduzir o conceito de família a um grupo conjugal, onde os laços de parentesco e 

a divisão de papéis de gênero é tida como natural. Nesse sentido, Bruschini argumenta: 

 

“[…] o primeiro passo para estudar a família deveria ser o de “dissolver” sua 

aparência de naturalidade, percebendo-a como criação humana mutável” […] 

(BRUSCHINI, 2000). 

 

 

Existe, dessa forma, uma tendência a padronização da família, como um modelo 

imutável, que é constantemente reforçado pela utilização de fatores biológicos na explicação 

de fatores culturais, como forma de legitimar o modelo de família predominante dos séculos 

XVIII e XIX. Assim, a autora conceitua família como unidade de reprodução social, incluindo 

a reprodução biológica, a produção de valores de uso e consumo, inserida em um 

determinado ponto da estrutura social, definido a partir da inserção de seus provedores na 

reprodução. (BRUSCHINI, 2000). 

 

A família, como espaço de socialização primária dos indivíduos, se apresenta 

então como lugar de desenvolvimento das subjetividades humanas, da formação das 

personalidades e primeiro espaço de troca de informações sobre a sociabilidade, além de 

ser instância de desenvolvimento econômico. Com o passar do tempo, as famílias vem se 

diversificando e se tornando mais plurais. Para além do modelo nuclear, que é o modelo 

formado por pai, mãe e filhos, temos ainda a famílias extensas, formadas por mais que duas 



 

 

 

                  

gerações e as famílias; as famílias adotivas temporárias; famílias monoparentais, que são 

formadas apenas por pai ou mãe e filhos; família de casal sem filhos; famílias homossexuais, 

formadas por pessoas que convivem em regime de matrimônio, com ou sem filhos; famílias 

reconstruídas após o divórcio; famílias de pessoas que não tem laços consanguíneos, mas 

moram juntas e se unem a partir de laços afetivos; famílias unipessoais, formadas por um 

único indivíduo. 

 

Na família contemporânea tem sido caracterizado por sua grande flexibilidade 

nas relações e configurações familiares. Soma-se a isso uma indefinição dos papéis sexuais, 

uma menor autoridade dos pais e uma mobilidade maior da afetividade. Entretanto, seria 

errôneo identificarmos um grupo de indivíduos que vive em um mesmo domicílio com uma 

família. Diante disso, mesmo em suas infindas novas maneiras de existir, a família em 

nenhum momento perdeu seu caráter de instituição social. A referência familiar ainda se dá 

através da responsabilidade dos pais com os filhos e a grande maioria dos valores e 

deveres familiares, como o cuidado, a sexualidade, as afinidades conjugais, a educação dos 

filhos e o amor entre os cônjuges, não foi esquecido. Sobre isso, Sierra comenta: 

 

“Se as normas relativas à autoridade dos pais, principalmente a paterna, 

estão enfraquecidas, essas obrigações exigidas pela família, não deixam de 

ser cobradas socialmente. Nesse sentido, ainda é grande a responsabilidade 

que é lançada sobre a mulher/mãe, principalmente no caso do divórcio, visto 

que muitas vezes para o marido basta manter certa convivência com os filhos 

e jamais esquecer de pagar a pensão.” (SIERRA, 2011). 

 

É importante levantarmos a reflexão das relações de gênero dentro da família 

enquanto instituição, uma vez que a mesma é também espaço de reprodução dos 

estereótipos da sociedade, que se configura como capitalista e patriarcal. O papel da mulher 

dentro da família faz com que ela se insira em 4 esferas diferentes: produção, reprodução, 

sexualidade e socialização das crianças. (BRUSCHINI, 2000). Nesse sentido, podemos 

observar que às mulheres tem na família o lócus de suas vivências e da sua sociabilidade, 

sendo responsáveis pela manutenção da ordem e tendo sua individualidade engolida pelo 

âmbito privado da reprodução social. A mulher se atribui o controle e a organização da vida 

familiar. 

 

Essa forma de organização e de responsabilização da mulher pela família, acaba 

por desresponsabilizar o Estado do seu papel no desenvolvimento dos diversos setores da 

sociedade. Observa-se também a existência da dupla moral sexual dentro da família ainda 



 

 

 

                  

nos dias de hoje, coisas que se expressam no condenamento do adultério feminino, na falta 

de liberdade na vivência da sexualidade e inclusive na escolha ou não da maternidade. A 

partir da década de 70 surgem estudos feministas na perspectiva da mulher na família, mas 

com tudo, não conseguiu-se muitos avanços na emancipação da mulher com relação ao 

ambiente doméstico. Surge um favor de ambiguidade na condição feminina: sua igualdade 

enquanto indivíduo que possui força de trabalho para o mercado, e sua desigualdade como 

mulher presa a esfera doméstica da reprodução social. 

 

CARLOTO et al. (2011), a respeito da sobrecarga feminina, indica que há que se 

ter clareza que na esfera dos cuidados e dos trabalhos domésticos, apesar das alterações 

nas famílias quanto ao formato, dinâmica interna e das novas demandas sociais a serem 

enfrentadas pelo grupo familiar, cabe à “mulher” o trabalho do cuidado. 

 

Dito isso, cabe a nós agora, discorrer sobre o conceito de família nas políticas de 

assistência social e sobre as políticas de enfrentamento a violência dentro da lógica familista 

que circunda as políticas e programas sociais. 

  

2. A perspectiva de família na Política Nacional de Assistência Social e o no Sistema 

Único de Assistência Social 

 

O conceito de família na constituição vigente, em seu artigo 226, §§ 3º e 4º, 

abrange diversos arranjos: como a união formada por casamento; a união estável entre 

homem e mulher e a comunidade formada por qualquer um dos genitores. Na (PNAS/2004, 

p.41) a família é entendida como “um conjunto de pessoas que se acham unidas por laços 

consanguíneos, afetivos e, ou, de solidariedade”. (CARLOTO et al. 2011). Para a Norma 

Operacional Básica/Sistema Único de Assistência Social, - NOB/SUAS de 2005, o conceito 

de família é entendido para além de fatores econômicos, sendo vista também  “como núcleo 

afetivo, vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade, que circunscrevem 

obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações de geração e gênero”. 

(p.90). 

 

Os princípios e diretrizes da política de assistência social que incorporam a 

preocupação em ter a família como foco da atuação, decorrem de um extenso processo e de 

um longo acúmulo de experiências dirigidas às famílias, como o exemplo dos Núcleos de 

Apoio às Famílias – NAF’s, consolidando-se como princípio fundante da política de 



 

 

 

                  

assistência social, formulada em 1999, que já instituía a centralidade na família para a 

concepção e implementação dos benefícios, serviços, e projetos. (TEIXEIRA, 2009). Essa 

centralidade dada a família vem como alternativa a fragmentação no atendimento, tendência 

que surge no Brasil do início da década de 90. Nesse período é dado um pontapé inicial em 

programas de combate a pobreza e, de outro lado, programas para públicos em situação de 

vulnerabilidade específica, como idosos, pessoas com deficiências, crianças, entre outros. 

 

Destaca-se o grupo familiar e a comunidade como lugares naturais de promoção 

de proteção e inclusão social, entendendo a importância que tem a implementação de 

serviços que atendam a família, alterando a condição desse grupo social e não apenas dos 

seus membros separadamente, no intuito de superar a setorialidade dos programas e 

políticas. 

 

Em 2003, cria-se o Plano Nacional de Atendimento Integral a Família – PNAI, 

sendo, em 2004, transformado em Plano de Atendimento Integral a Família – PAIF. Além da 

superação da setorialidade, esse plano incluía a garantia da convivência familiar e em 

comunidade pelos membros da família. A família aparece como unidade de atenção a ser 

valorizada em sua pluralidade e buscando o fortalecimento dos vínculos. 

 

Teixeira (2009), destaca que a NOB\SUAS define a matricialidade sociofamiliar e 

a territorialização como um dos eixos estruturantes da gestão do  Sistema Único de 

Assistência Social. Isso significa que a assistência social dá: 

 

“primazia à atenção às famílias e seus membros, a partir do seu território de 

vivência, com prioridade àquelas com registro de fragilidades, 

vulnerabilidades e presença de vitimação entre seus membros” 

(NOB/SUAS,2005, p.28). 

 

Ao analisarmos a PNAS, no que se refere a matricialidade sociofamiliar, 

encontramos uma contradição entre o cuidar e proteger a família e o fornecer os meios para 

que ela cuide de seus membros. Dessa forma, permanece o fortalecimento do papel da 

família na sociedade, no sentido de reforçar suas funções. Não observamos, portanto, um 

processo de independência dos indivíduos e da família dos papéis construídos 

tradicionalmente, com vista de superar a desigualdade de gênero e construir a autonomia 

dos membros mais vulneráveis, por exemplo. 

 

Partindo desse pressuposto, identificamos os serviços que tem base na 



 

 

 

                  

matricialidade sociofamiliar como agentes da perpetuação das funções tradicionais da 

família e aumentando consideravelmente a responsabilização da mulher pela manutenção 

das condições básicas necessárias ao acesso de programas e benefícios. 

 

3. Políticas de enfrentamento à violência e a intervenção do familismo 

 

Como já foi introduzido, as desigualdades de gênero existem e se fazem 

presentes também no seio familiar, por ser este espaço primário de socialização dos 

indivíduos. Para Freire (2006): 

 

“as desigualdades de gênero entre homens e mulheres advêm de uma 

construção sociocultural que não encontra respaldo nas diferenças biológicas 

dadas pela natureza. Um sistema de dominação passa a considerar natural 

uma desigualdade socialmente construída, campo fértil para atos de 

discriminação e violência que se “naturalizam” e se incorporam ao cotidiano 

de milhares de mulheres. As relações e o espaço intrafamiliares foram 

historicamente interpretados como restritos e privados, proporcionando a 

complacência e a impunidade.” 

 

Uma vez que estamos tratando aqui tanto do conceito de família nas políticas 

quanto a questão do familismo, devemos nos deter de forma mais focada, na 

problematização da violência doméstica e familiar. 

 

Esse tipo de violência caracteriza-se como forma de violência que ocorre de 

maneira predominante no âmbito doméstico ou familiar, se configurando como um problema 

que não é específico de uma determinada classe, como afirma CAVALVANTI, (2009): 

 

“a violência doméstica é um problema grave que aflige milhares de mulheres , 

crianças, adolescentes e idosos em todo o mundo. Decorre das 

desigualdades nas relações de poder entre mulheres e homens , bem como 

da discriminação de gênero ainda presente tanto na sociedade como na 

família,” 

 

Muitos mitos circundam a história da violência doméstica e suas manifestações. 

Primeiro: a violência doméstica não é um fato isolado na vida das mulheres. Sabe-se, 

segundo as estatísticas, que a cada 15 segundos uma mulher sofre violência. Segundo: 

dizer que “roupa suja se lava em casa”, é só mais uma forma de desresponsabilizar o 

Estado pelo enfrentamento desse problema. Terceiro: a violência não é comum só em 



 

 

 

                  

famílias e/ou domicílios de baixa renda, tão pouco nas famílias consideradas 

“problemáticas”. A violência doméstica é recorrente também nas famílias “modelo”. Outro 

discurso difundido é de que a mulher que sofre violência e ainda assim permanece no lar é a 

culpada, gosta de sofrer violência. Logo mais a frente explanaremos mais sobre esse 

argumento. 

 

É necessário que fiquemos atentos em não reduzir a violência doméstica e/ou 

familiar à violência física. A mesma se manifesta de vários modos, podendo ser: simbólica, 

sexual, psicológica, moral e patrimonial. Nosso país conta hoje com uma Política de 

Enfrentamento a Violência Contra a Mulher. Nela estão contidos os conceitos, princípios e 

diretrizes de ações, tanto de combate quanto de prevenção da violência, bem como de 

assistência e garantia de direitos as mulheres que sofreram ou sofrem violência. 

 

 Essa política se estruturou a partir do Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres(PNPM), elaborado com base I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, 

realizada em 2004 pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e pelo Conselho 

Nacional de Direitos da Mulher. O PNPM possui como um de seus eixos o enfrentamento à 

violência contra a mulher, que por sua vez, define como objetivo a criação de uma Política 

Nacional. Vale notar que a questão do enfrentamento a todas as formas de violência contra 

a mulher foi mantida como um eixo temático na II Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres, realizada em agosto de 2007. A política encontra-se em acordo também com a Lei 

Maria da Penha – 11.340/2006, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

e outras convenções e tratados internacionais. 

 

Contamos hoje com um arcabouço relativamente vasto de legislações e políticas 

de combate, enfrentamento e denúncia da violência sofrida pelas mulheres. Como exemplos 

podemos citar: a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), as Delegacias da Mulher, os Centro 

de Referência e as Casas Abrigo. Diante disso, cabe a nós refletir sobre a real possibilidade 

de implementação dessas alternativas. É nesse ponto que a lógica familista interfere. 

 

Já fizemos uma breve abordagem sobre a perspectiva de família dentro da 

Política Nacional de Assistência Social – 2004 e dentro da Norma Operacional 

Básica/Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, entendendo como a 

matricialidade sociofamiliar, dentro das políticas da assistência social, tende a fortalecer a 

responsabilização da mulher pela manutenção da família e, por conseguinte, a 

discriminação de gênero. 



 

 

 

                  

 

Entendemos por familismo o constante incentivo a políticas de fortalecimento 

das famílias, em detrimento da elevação das potencialidades individuais dos sujeitos que a 

compõe. A intervenção do Estado vem sendo pensadas e executadas em caráter de fuga da 

responsabilidade, como colocamos. 

 

Dessa forma, complementa TEIXEIRA, (2012), que a tendência familista da 

política social ou o “ressurgimento” da família e de suas potencialidades de proteção em 

contexto de crise e reestruturação dos sistemas de proteção social em todo o mundo ‒ 

mobilizada e incentivada pelas novas políticas sociais ‒ além de conservadora não é realista. 

Essa tendência, em vez de potencializar a vida familiar, torna-a impraticável, gera conflitos 

de gêneros. À medida que o familismo recai sobre as mulheres, a responsabilidade de 

cuidar dos membros familiares dependentes torna incompatível a inserção profissional e a 

vida familiar para as mulheres; reduz a fecundidade, o tamanho das famílias, favorece as 

rupturas geradas pelos conflitos de não poder atender às expectativas e aos papéis 

atribuídos aos gêneros. 

 

Perante tudo que foi exposto, podemos observar que se, pela lógica familista se 

tem uma maior responsabilização da mulher pela socialização dos filhos, pela manutenção 

da família e pela reprodução social, essa forma com que as políticas estão postas, interfere 

de forma direta na implementação das políticas de enfrentamento a violência. Vejamos: a 

carga cultural que permeia o familismo e a sociedade em geral, derrama sobre as mulheres 

o dever de manter viva a família enquanto instituição. Dessa forma, fazer uma denúncia, 

abandonar o lar e/ou lançar mão de quaisquer alternativas que possam ajudar no 

enfrentamento a violência doméstica ou familiar, chocam-se diretamente com seu dever 

feminino e materno de manter de pé o ambiente familiar. 

 

 

  

4. Considerações Finais 

 

O referido artigo buscou trazer reflexões sobre a família na contemporaneidade, 

expondo inicialmente o Serviço Social como profissão de natureza interventiva, 

principalmente nas famílias, já que as mesmas são o público-alvo das politicas públicas no 

Brasil. 

 



 

 

 

                  

Os conceitos de família descritos não se diferenciam, eles se complementam, e 

há diversos autores que tratam desse tema, e como perspectivas gerais trazem a 

importância da desnaturalização da família, o papel da família como espaço de socialização 

primária, e na contemporaneidade pelos diversos arranjos e configurações familiares. 

 

O processo de construção das relações familiares se alteraram ao longo do 

tempo, mas é perceptível que as relações de gênero não se alteraram tanto assim, tanto que 

o papel da mulher dentro da família ainda é o de cuidado dos filhos e atividades domésticas, 

apesar de atualmente a mulher estar inserida no mercado de trabalho com todas as suas 

contradições. 

 

As politicas públicas trazem a família como foco central atribuindo a mesma 

responsabilidade primária sobre os seus componentes antes mesmo do Estado e da 

sociedade e isso traz rebatimentos principalmente para a mulher que cumpre o papel de 

mãe, no conceito atribuído pelo modelo de família nuclear burguesa. Logo, o familismo 

enraizado nas politicas públicas não traz nenhum beneficio ou mudança concreta na vida 

das mulheres. 

 

Hoje a politica de assistência social é a maior representante do país de uma 

politica familista. O texto analisa os conceitos de família Nos documentos da politica da 

assistência social: no PNAS e no SUAS. Por ter esses rebatimentos já expressos 

anteriormente, analisou-se também as politicas de enfrentamento a violência doméstica. 

 

As políticas de enfrentamento a violência contra a mulher se apresentam hoje 

como alternativas as mulheres em situação de violência doméstica e/ou familiar. Ainda 

assim, elas esbarram também na perspectiva familista, que sobrecarrega a responsabilidade 

da mulher dentro da família. Procurar qualquer que seja o equipamento, política ou forma 

institucionalizada de enfrentamento a violência doméstica simboliza ainda, para a maioria 

das mulheres, abrir mão da família. 

 

A nós é evidente que, para que o enfrentamento a violência doméstica se efetive 

de fato, com o conhecimento das mulheres, é necessário que antes abandonemos o 

familismo nas políticas, principalmente da assistência social, no sentido de buscar construir 

uma igualdade de gênero na família. 
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