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RESUMO 

O presente trabalho tem como finalidade fazer uma análise do discurso das 
mulheres pobres, que de alguma forma, fazem a chefia de suas famílias. Para 
isso, foi realizado um resgate da mulher na sociedade capitalista a partir da 
contextualização histórica da mulher e sua relação com o trabalho, em diferentes 
contextos, juntamente com a ascensão do conceito de gênero que rebate 
diretamente na vida da mulher como chefe de família na contemporaneidade. 
Como forma de subsidiar a pesquisa, buscou-se no campo empírico do Centro 
de Referência de Assistência Social-Central de Rio das Ostras, conhecer a 
realidade das mulheres pobres, que são atendidas nessa unidade e que em sua 
maioria, são beneficiárias do programa Bolsa Família como complemento de 
renda familiar. Atrelado a isso, foi analisado a questão social, a Política de 
Assistência Social, Programa Bolsa Família, o CRAS e suas relações com as 
mulheres que são chefes de família. Assim, com base nas entrevistas realizadas 
por amostragem, construímos gráficos que evidenciam as relações familiares e 
os impactos que esse papel traz na reinserção da mulher no mercado de 
trabalho, relativo a maternidade e o acesso à educação infantil pública. 
Pontuando, sobretudo, o processo de feminização da pobreza e a função social 
que essa construção tem no âmbito da produção e reprodução da sociedade 
capitalista.  
 
Palavras-chaves: Gênero. Mulheres. Chefes de Família. Política de Assistência 
Social. Feminização da pobreza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze the discourse of poor women, who in 
some way manage their families. For this, a woman's rescue in capitalist society 
was carried out based on the historical contextualization of women and their 
relation to work, in different contexts, together with the rise of the concept of 
gender that directly rebukes women's lives as head of the family in the 
contemporaneity. As a way of subsidizing the research, we searched the 
empirical field of the Reference Center for Social Assistance-Central of Rio das 
Ostras, to know the reality of the poor women who are cared for in this unit and 
who, for the most part, are beneficiaries of the Bolsa program Family as a 
complement to family income. Linked to this, the social issue, the Social 
Assistance Policy, Bolsa Família Program, the CRAS and its relations with 
women who are heads of families were analyzed. Thus, based on interviews 
conducted by sampling, we constructed graphs that show the family relationships 
and the impacts that this role has on the (re) insertion of women in the labor 
market, related to maternity and access to public early childhood education. 
Above all, the process of feminization of poverty and the social function that this 
construction has in the production and reproduction of capitalist society. 
 
Keywords: Gender. Women. Heads of Families. Social Assistance Policy. 
Feminization of poverty. 
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INTRODUÇÃO 

Sempre que se busca entender o papel da mulher na sociedade, é 

necessário conhecer sua história, para então entender a formação de sua 

identidade, de seus grupos sociais, seu posicionamento no contexto familiar e 

no mercado de trabalho. Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo 

trazer informações sobre a realidade da mulher pobre no contexto familiar. 

Assim, a proposta é compreender a conjuntura que a atravessa a sua inserção 

como mãe, esposa e trabalhadora assalariada, bem como sua evolução 

histórica, e a situação da mulher na sociedade atual. 

A mulher tem um importante papel na história, mas sempre foi vista com 

inferioridade pela sociedade e pelo mundo. São anos sob o domínio do 

patriarcado e das regras que só cabiam a elas. É difícil de acreditar que em pleno 

século XXI ainda existam tantas desigualdades de gênero. O empoderamento 

feminino é um conceito importante para evolução do país. Um país que diz 

promover a igualdade de gênero, em tese, acredita nos direitos humanos e na 

força feminina, é um país que quer evoluir. 

 Desse modo, a escolha do tema ocorreu tendo em vista sua importância 

no Brasil, em razão das péssimas condições de vida que muitas brasileiras ainda 

têm em decorrência de um machismo histórico que prejudica tanto nas relações 

sociais quanto no emprego e na vida doméstica. E pelos questionamentos que 

surgiram durante disciplinas que tratam da questão de gênero, envolvendo a 

mulher chefe de família. Outro fator importante e de incentivo ao debate foi a 

maternidade. Percebendo-me como mulher inserida na sociedade capitalista que 

oprime e responsabiliza as mulheres, me identifiquei com o tema. Com isso, 

passei a pensar criticamente sobre a questão da desigualdade dos papeis 

sociais na sociedade capitalista. 

Assim, como objeto de pesquisa temos a questão de gênero recortada 

para o município de Rio das Ostras, onde buscou-se em um dos seus Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), suporte para subsidiar a pesquisa 

através de suas usuárias. 

Com isso, a partir desse questionamento comecei a refletir sobre as lutas 

diárias que as mulheres travam para sobreviver, educar seus filhos, sendo ou 
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não um dos pilares em sua família. Daí a pergunta, “as mulheres se sentem no 

papel de chefia das famílias”?  

Para atingir o objetivo deste trabalho, o mesmo foi dividido em 3 capítulos, 

iniciando com uma pesquisa histórica, mais precisamente ao século XIX.  

No primeiro capítulo “Breve contextualização da mulher na sociedade 

capitalista” foi desenvolvido a historicidade da inserção da mulher na sociedade 

juntamente com as questões de gênero que circunscrita a mesma em pleno 

século XXI. Atrelado a isso, ainda no capítulo 1 é tratada a emergência da mulher 

no mundo do trabalho, as dificuldades encontradas e a posição que a mesma 

ocupa em relação patriarcal e machista da sociedade. Além da sua construção 

e busca pela sua identidade enquanto sujeito-mulher-esposa-mãe-trabalhadora. 

No segundo capítulo “Mulheres pobres: a Política de Assistência Social e 

a Feminização da Pobreza” buscou-se realizar uma análise crítica sobre o papel 

da mulher na contemporaneidade, sendo subsidiada essa reflexão pela pesquisa 

de campo, onde a mesma retrata e conjuntamente vem reafirmar a contradição 

da sociedade capitalista com os direitos das mulheres.  

A investigação do capítulo 2 também pautou-se na análise da política de 

assistência e o programa Bolsa Família do governo federal, além de debater a 

feminização e os movimentos de conquistas de direitos das mulheres. 

No terceiro capítulo “Mulheres e a Chefia de Famílias” tem como objetivo 

fazer uma análise a partir das respostas das entrevistas realizada com as 

mulheres no CRAS-Central de Rio das Ostras subsidiada pelos gráficos, que 

evidenciam as relações familiares e os impactos que esse papel traz na 

reinserção da mulher no mercado de trabalho, relativo a maternidade e o acesso 

à educação infantil pública.  
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CAPÍTULO 1 - BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA MULHER NA SOCIEDADE 

CAPITALISTA. 

 

 Neste capítulo será apresentado uma contextualização histórica do 

desenvolvimento do papel da mulher na sociedade capitalista, bem como sua 

inserção no mercado de trabalho e o contexto da feminização que tanto envolve 

a mulher na contemporaneidade. 

 
1.1 Contexto histórico da mulher na sociedade capitalista brasileira 

Antes de adentramos no século XIX é preciso fazer um breve histórico 

sobre a época indígena e a colonização brasileira, pois foi um processo de 

grande importância para a construção histórica da mulher. 

Desse modo, pensando a mulher no seu desenvolvimento histórico, esta 

desde os primórdios, está atrelada a cultura de mãe, mulher submissa e esposa. 

O trabalho feminino desde o início da civilização, está presente em todas as 

áreas, afazeres domésticos, aro do campo, mãe, enfermeira, etc., possuindo 

uma jornada de trabalho árduo que atravessa a história até a 

contemporaneidade.  

Segundo Miles (1989) as mulheres já tinham trabalhos aviltantes, “tinham 

a função de mastigar a pele crua de pássaros mortos para, dessa maneira, 

amaciá-la e transformá-la em botas, roupas e tendas para toda a tribo” (MILES, 

1989; p.177).  

Se tratando de Brasil, é importante considerar a mulher indígena, e Ronald 

Raminelli (2007) faz uma bela discussão sobre o cotidiano feminino, na 

sociedade colonial brasileira, entre os tupinambás nos séculos XVI e XVII. 

Segundo o autor, a partir dos relatos dos viajantes da época que observaram a 

cultura indígena no Brasil colonial, ressaltamos que em suas narrativas as 

mulheres receberam a influência típica da tradição cristã, pois os viajantes pouco 

se preocupavam com as particularidades dos habitantes do “novo mundo”. Viam 

os tupinambás pelo viés europeu, que estranhava, julgava e por vezes reavaliava 

os próprios valores.  

Nesse sentido, a cultura indígena foi descrita a partir do paradigma 

teológico e do princípio de que os brancos eram os eleitos de Deus, e por isso 

superiores aos povos do continente. A mulher indígena sofreu influências da 

tradição religiosa ocidental. Elas eram descritas como submissas pelo olhar dos 
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colonizadores. Eles diziam que os nativos eram influenciados de acordo com os 

paradigmas teológicos cristãos, observando o novo mundo segundo padrões e 

valores muito distante da realidade americana. 

Ainda conforme Raminelli (2007) a maioria dos índios tinha somente uma 

mulher, a poligamia, porém, era amplamente aceita entre os grandes guerreiros 

e caciques, a vivência com catorze mulheres sem causar estranhamento. A 

poligamia entre os bravos guerreiros era símbolo de prestigio, enumerar as 

esposas era uma forma de homenagear a sua virtude, quanto maior o número 

de mulheres, mais valente eram considerados os homens. 

Entretanto, o adultério feminino causava grande horror, o homem 

enganado podia repudiar a mulher faltosa, expulsá-la, ou ainda, em casos 

extremos, matá-la pautando-se na lei natural. 

A partir disso, o autor ressalta que os índios tratavam suas esposas com 

respeito, exceto quando se embebedavam. Eles as tratavam para além da 

rigidez das penas contra a mulher adultera. O autor ainda expõe sobre a 

perplexidade diante da liberdade sexual antes do casamento, pois as moças 

podiam manter relações com outros homens sem que isso provocasse a sua 

desonra.  

Com relação aos costumes tupinambás Raminelli (2007) retrata o 

nascimento de um tupinambá como um ritual de grande importância:  

[...] esses rituais contava com a presença de todas as mulheres da 
tribo, logo após o nascimento, os três dias que se seguiam ao parto o 
pai permanecia ao lado da esposa, ainda após o resguardo tupinambá 
os pais não executavam trabalho algum e esperavam até que o umbigo 
da criança caísse para voltar à rotina, momento que marcava o termino 
do resguardo das índias, um mês depois do parto elas retomavam os 
trabalhos na roça e mesmo exercendo essa atividade elas carregavam 
seus filhos nas costas ou encaixavam em seus quadris. (RAMINELLI, 
2007, p. 47) 

Podemos com esses costumes demonstrar que a responsabilidade do 

cuidado com os filhos era especificamente das mães. 

Progressivamente, já no século XVIII, Luciano Figueiredo (2007), ressalta 

que a época ganhou contornos de “Século de Ouro” na história do Brasil. Esse 

período, foi de conquistas através da exploração de ouro e diamantes. Assim, o 

autor retrata a história das mulheres nas colônias de Minas Gerais, onde elas 

permaneciam excluídas de qualquer tipo de exercício político, econômico, 
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administrativo, eclesiástico, e também proibida de ocupar cargos na 

administração colonial que lhes garantissem reconhecimento social. 

De acordo ainda com o mesmo autor a presença feminina aparecia nas 

ocupações de panificação, tecelagem e alfaiataria, como também de costureiras, 

doceiras, fiandeiras e rendeiras. O autor ressalta que a presença feminina foi 

sempre destacada no exercício do pequeno comércio em vilas e cidades do 

Brasil colonial, desde os primeiros tempos estabeleceu-se uma divisão de 

trabalho em várias regiões do Brasil. O trabalho era desenvolvido pelas 

mulheres, homens e as crianças em cooperação mútua:  

Nos campos e nas minas, nas manufaturas e lojas, nos mercados e 
estradas, bem como nas oficinas e em casa, as mulheres viviam 
ocupadas ajudando seus homens, substituindo-os em caso de 
ausência ou morte, ou contribuindo com sua labuta para a renda 
familiar. (MILES, 1989, p.177).  

Nesse sentido Figueiredo (2007) assinala que os pequenos comércios 

eram quase sempre o lar de mulheres forras ou escravas que nelas trabalhavam, 

negras de tabuleiro foi a designação para as mulheres do Brasil colonial 

dedicadas ao comercio ambulante. Outro dado histórico importante a salientar é 

que muitas escravas, ao mesmo tempo que trabalhavam no comércio, 

entregavam-se ocasionalmente à prostituição. Segundo o autor, elas tinham a 

obrigação de pagar uma determinada quantia ao seu proprietário, o que as 

levavam a se vender. No entanto, sabe-se que a prostituição foi duramente 

combatida ao longo do século, mas por fatores externos como de extrema 

pobreza, por exemplo, em que muitas mulheres viviam, a prostituição se 

constituía em um caminho obrigatório, viável e de fácil acesso, para que elas 

conseguissem pagar os impostos que lhes eram cobrados, podendo com isso 

escapar de confiscos, multas ou prisões. 

Figueiredo (2007), ressalta que as mulheres em Minas Gerais no século 

XVIII enfrentaram normas dominantes, preconceitos e perseguições, seja da 

Igreja, seja do Estado ou da administração colonial, para forjar um caminho de 

participação social e econômica possível. 

Sendo assim, nos períodos históricos do Brasil colonial e escravocrata a 

figura da mulher desabrochava para a sociedade como uma “flor em pétalas 

adormecida”, ainda muito delicada mas prestes a emergir com importante papel 

econômico-político-social.  
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Dando um salto no tempo, pode se dizer que o século XIX teve como 

marco as manifestações e também as transformações dos direitos e melhores 

condições de vida das mulheres na sociedade, tanto no Brasil como em outros 

países. 

Nesse sentido Maria Ângela D’Incao (2007), ao pesquisar sobre a mulher 

e a família burguesa durante o século XIX, defende que: 

A sociedade brasileira sofreu uma série de transformações: a 
consolidação do capitalismo; o incremento de uma vida urbana que 
oferecia novas alternativas de convivência social; a ascensão da 
burguesia e o surgimento de uma nova mentalidade – burguesa – 
reorganizadora das vivências familiares e domésticas, do tempo e das 
atividades femininas. (Ibidem, p. 229) 

Foi nesse mesmo período da história que muitas mulheres reivindicavam 

seus direitos por melhores condições de trabalho, direitos sociais e políticos, que 

tiveram início na segunda metade do século XIX e se estenderam até as 

primeiras décadas do século XX.  

  De acordo com Joana Maria Pedro (2007), a Proclamação da República 

no Brasil, reforça os novos padrões femininos, idealizando a mulher como boa 

mãe, honesta, esposa dedicada ao marido e a educação dos filhos, ou seja, 

garantindo esse status com a ascensão da família ideal burguesa. Logo, o papel 

da mulher capitalista socialmente aceito. Centralizado, basicamente na 

responsabilidade, em cuidar do lar e da criação dos filhos, enfatizando a 

diferenciação em relação ao homem, que permanece inserido no mercado de 

trabalho. Isso garante a mulher o status de submissão feminina, ressaltado cada 

vez mais no modelo burguês, que tem o retrato de mulher educada, amável e 

generosa, e estruturante do lar. 

De acordo com D’Incao (2007), a vida urbana no início do século XIX 

praticamente inexistia no Brasil, até então um enorme país rural, o estilo de vida 

da elite dominante na sociedade brasileira era marcado por influências do 

imaginário da aristocracia portuguesa, do cotidiano de fazendeiros plebeus e das 

diferenças e interações sociais definidas pelo sistema escravista, a chamada 

família patriarcal brasileira, comandada pelo pai detentor de enorme poder sobre 

seus dependentes, agregados e escravos, habitava a casa grande e dominava 

a senzala. 

D’Incao (2007) chama a atenção, para o fim do século XIX e começo do 

século XX, para o processo de modernização do Rio de Janeiro, quando ideias 
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de ser “civilizado” e de europeizar a capital, em oposição à velha cidade da 

sociedade patrimonial, estão entre as primeiras intenções do novo regime 

político. Para a autora esse período marcou a passagem das relações sociais 

senhoriais às relações sociais do tipo burguês. A cidade burguesa teria 

sistematicamente de lutar contra contratempos, atitudes e expressões 

tradicionais que eram considerados inadequados para nova situação.  

Segundo D’Incao, o desenvolvimento das cidades e da vida burguesa no 

século XIX influiu na disposição do espaço no interior da residência, tornando-a 

mais aconchegante; deixou ainda mais claros os limites do convívio e as 

distâncias sociais entre a nova classe e o povo, permitindo um processo de 

privatização da família marcado pela valorização da intimidade. 

 A autora acentua que essa interiorização da vida doméstica, no entanto, 

deu-se ao mesmo tempo em que as casas mais ricas se abriam para uma 

espécie de apreciação pública por parte de um círculo restrito de familiares, 

parentes e amigos. As salas de visitas e os salões – espaços intermediários entre 

o lar e a rua – eram abertos de tempos em tempos para a realização de saraus 

noturnos, jantares e festas. 

D’Incao, discorre que nesses lugares, a ideia de intimidade se ampliava e 

a família, em especial a mulher, submetia-se à avaliação e opinião dos “outros”. 

A mulher de elite passou a marcar presença em cafés, bailes, teatros e certos 

acontecimentos da vida social. Assim, não só os maridos e pais vigiavam as 

mulheres, agora toda a sua conduta era submetida aos olhares atentos de toda 

a sociedade. Porém, para a autora: 

A possibilidade do ócio entre as mulheres de elite incentivou a 
absorção das novelas românticas e sentimentais consumidas entre um 
bordado e outro, receitas de doces e confidências entre amigas, as 
histórias de heroínas românticas, langorosas e sofredoras acabaram 
por incentivar a idealização das relações amorosas e das perspectivas 
de casamento. (D’INCAO, 2007, p. 231) 

Nesse sentido, pode-se ressaltar que o casamento entre as famílias ricas 

e burguesas era usado como um degrau de ascensão social ou uma forma de 

manutenção do status (ainda que os romances alentassem, muitas vezes, 

uniões “por amor”). Mulheres casadas ganhavam uma nova função: contribuir 

para o projeto familiar de mobilidade social através de sua postura nos salões 

como anfitriãs e na vida cotidiana, em geral, como esposas modelares e boas 

mães.  
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Cada vez mais era reforçada a ideia de que ser mulher é ser quase 

integralmente mãe dedicada e atenciosa, um ideal que só pode ser plenamente 

atingido dentro da esfera da família “burguesa e higienizada”. Os cuidados e a 

supervisão da mãe passam a ser muito valorizados nessa época, ganha força a 

ideia de que é muito importante que as próprias mães cuidem da primeira 

educação dos filhos e não os deixem simplesmente soltos sob influência de 

amas, negras ou “estranhos”. 

Os homens eram bastante dependentes da imagem que suas mulheres 
pudessem traduzir para o restante das pessoas de seu grupo de 
convívio. Em outras palavras, significavam um capital simbólico 
importante, embora a autoridade familiar se mantivesse em mãos 
masculinas, do pai ou do marido. Esposas, tias, filhas, irmãs, sobrinhas 
(e serviçais) cuidavam da imagem do homem público; esse homem 
aparentemente autônomo, envolto em questões de política e 
economia, estava na verdade rodeado por um conjunto de mulheres 
das quais esperava que o ajudassem a manter sua posição social. 
(D’INCAO, 2007, p. 234) 

 A autora, convém não esquecer que a emergência da família burguesa, 

ao reforçar no imaginário a importância do amor familiar e do cuidado com o 

marido e com os filhos, redefine o papel feminino e ao mesmo tempo reserva 

para a mulher novas e absorventes atividades no interior do espaço doméstico. 

Percebe-se o endosso desse papel por parte dos meios médicos, educativos e 

da imprensa na formulação de uma série de propostas que visam “educar” a 

mulher para o seu papel de guardiã do lar e da família – a medicina, por exemplo, 

combatia severamente o ócio e sugeria que a mulher se ocupasse ao máximo 

dos afazeres domésticos. Considerada base moral da sociedade, a mulher de 

elite, a esposa e mãe da família burguesa deveria adotar regras castas no 

encontro sexual com o marido, vigiar a castidade das filhas, constituir uma 

descendência saudável e cuidar do comportamento da prole. 

Todavia, essa rigidez pode ser vista como o único mecanismo existente 
para a manutenção do sistema de casamento, que envolvia a um só 
tempo aliança política e econômica. Em outras palavras, nos 
casamentos das classes altas, a respeito dos quais existem 
documentos e informações, a virgindade feminina era um requisito 
fundamental. Independentemente de ser ou não praticada como um 
valor ético propriamente dito, a virgindade funcionava como um 
dispositivo para manter o status da noiva como objeto de valor 
econômico e político, sobre o qual se assentaria o sistema de herança 
de propriedade que garantia linhagem da parentela. O costume da 
vigilância e do controle exercido sobre essas mulheres estavam 
condicionados ao sistema de casamento por interesse. (D’INCAO, 
2007, p. 236-237) 
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Se tratando das mulheres pobres Rachel Soihet (2007), assinala a 

autonomia que essas mulheres detinham no Brasil na virada do século XX, 

vivendo de forma precária, sendo dona de seus pequenos comércios e menos 

como empregadas assalariadas, no sentido de que elas costumavam improvisar 

para garantir a alimentação de sua família. A autora revela que as atividades das 

mulheres populares desdobravam-se em sua própria maneira de pensar e viver, 

contribuindo para que procedessem de forma menos inibida que a de outra 

classe social, o que se configurava através de um linguajar “mais solto”, maior 

liberdade de locomoção e iniciativa nas decisões. 

 Ainda conforme Soihet (2007), as mulheres de origem pobre, dificilmente 

se adaptavam as formas construídas ideologicamente como universais para o 

sexo feminino. Pois, no geral, eram mulheres que precisam se esforçar muito em 

suas atividades laborativas e também não constituíam casamento, assim elas 

fugiam nos estereótipos da época, como a questão do “sexo frágil”, assim, por 

exemplo, falavam palavras de baixo calão e brigavam em vias públicas.  

Com isso, a vida familiar destinava-se, especialmente, às mulheres das 

camadas mais elevadas da sociedade, para as quais eram atribuídas as 

aspirações ao casamento e filhos, em relação a mulher pobre Soihet (2007) 

ressalta que, mestiças, negras e menos brancas, viviam menos protegidas e 

sujeitas a exploração sexual, suas relações se desenvolviam dentro de um outro 

padrão de moralidade relacionados com as dificuldades econômicas e de raça. 

Margareth Rago (2007), em sua abordagem sobre as mulheres negras 

ressalta que mesmo após a abolição dos escravos, elas continuaram 

trabalhando nos setores os mais subalternos recebendo salários baixíssimos e 

péssimo tratamento, como também a condição social dessas mulheres quase 

não se alterou, mesmo depois da abolição e da formação do trabalho livre no 

Brasil.  

Com base em documentos oficiais pesquisados por Rago (2007), há um 

grande número de negras e mulatas exercendo funções como empregada 

domésticas, cozinheiras, lavadeiras, doceiras, vendedoras de rua e prostitutas. 

As mulheres negras são apresentadas nessas documentações, como figuras 

extremamente rudes, bárbaras e promíscuas, destituídas, portanto, de qualquer 

direito de cidadania. 
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Pode se dizer que ao longo do processo histórico da mulher na sociedade, 

vários aspectos aqui abordados contribuíram para a situação que, atualmente, 

nós vivenciamos. O modo como foram conduzidas sob um regime conservador 

e patriarcal é um dos motivos que influenciaram as mulheres a assumir 

responsabilidades com a família e o cuidado com os afazeres domésticos, 

mantendo-nos então, afastadas do mercado de trabalho.  

Nesse sentido, é importante trazer para o debate a construção social e 

histórica da categoria gênero, como ponto central a contextualização da mulher 

e os lugares que ocupam na contemporaneidade, em detrimento da construção 

enquanto sujeito. 

 

1.2- Gênero: construção da mulher como sujeito histórico 

Para adentrarmos no contexto de inserção da mulher no mercado de 

trabalho, antes precisamos refletir o que é gênero e como este influencia a 

construção da mesma como ser social e agente de construção histórica. 

 Com isso a proposta é demostrar em que grau a categoria gênero 

influencia na inserção da mulher no mundo do trabalho, nas suas conquistas por 

direitos e ao mesmo tempo, sob um debate atual, sua relação na sociedade 

contemporânea, com jornada dupla de trabalho e muitas vezes chefe de família, 

tentando romper com os parâmetros culturais de uma sociedade machista. 

As relações de gênero são construídas historicamente a partir do 

feminino e masculino. E se faz necessário, desnaturalizar e historicizar as 

desigualdades entre homem e mulher, para Cisne (2012): 

O conceito de gênero e de relações de gênero é utilizado no sentido 
de dar ênfase ao caráter social, cultural e relacional das distinções 
baseadas no sexo, visando superar o determinismo biológico, 
ressaltando sua dimensão histórica. Ou seja, visa a desmistificar 
papéis e qualidade construídas socialmente, mas naturalmente 
atribuídas ás mulheres e homens, gestadores da desigualdade de 
gênero. É importante perceber que, sendo fundamentalmente, 
resultado de uma construção social, essas relações são mutáveis.  
(Ibidem, p. 51) 

Desse modo, segundo a Scott, sob o debate gramatical da palavra 

gênero, “Não se sabe qual é o seu gênero, se é macho ou fêmea, fala-se de um 

homem muito retraído, cujos sentimentos são desconhecidos”. (WILLIANS apud 

SCOTT, 1989, p.2). Mas, está diretamente ligada as relações de poder fundante 
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na dominação e exploração da classe trabalhadora, pois mantem-se a relação 

de subordinação. 

Cisne (2012) afirma que: 

Gênero seria a construção social do sexo, e o sexo seria o que é 
determinado biologicamente, fisiologicamente, portanto, naturalmente. 
[...] Estabelece-se, deste modo, um trânsito entre natureza e cultura. A 
natureza fornece os dados e estes mostrariam que a diferença é, 
sobretudo, cultural. (Ibidem, p. 79-80) 

Nesse sentido, algumas autoras (Butler, 1993) defendiam a substituição 

da categoria gênero ou a reformulação do conceito. Assim, as feministas Davis 

e Scott salientam a importância de se prosseguir com os estudos sobre gênero, 

bem como “uma reavaliação crítica das premissas e critérios dos trabalhos 

científicos existentes” (SCOTT, 1989 p. 5), ou seja, reavaliar, os estudos sobre 

gênero atualizando-o no tempo e espaço através dos fatos históricos, fazendo 

assim, uma nova leitura como importante categoria de análise, que transmuta e 

percorre os paradigmas do apreendido tradicional x modernização.  

No seu uso descritivo o “gênero” é, portanto, um conceito associado ao 
estudo das coisas relativas às mulheres. O “gênero” é um novo tema, 
novo campo de pesquisas históricas, mas ele não tem a força de 
análise suficiente para interrogar (e mudar) os paradigmas históricos 
existentes. […] Alguns (mas) historiadores (as) estavam, naturalmente, 
conscientes desse problema; daí os esforços para empregar teorias 
que possam explicar o conceito de gênero e explicar a mudança 
histórica. […]Como, frequentemente, as teorias que inspiraram os (as) 
historiadores (as) não foram claramente articuladas em todas as suas 
implicações, parece digno de interesse empregar algum tempo nesse 
exame. É unicamente através de tal exercício que se pode avaliar a 
utilidade dessas teorias e talvez articular uma abordagem teórica mais 
poderosa. (SCOTT, 1989, p.8). 

Se configurando em um modo mais amplo de utilização da palavra 

gênero para ambos indivíduos homem e mulher. Segundo a autora “gênero inclui 

as mulheres sem as nomear, e parece assim não se constituir em uma ameaça 

crítica”. (SCOTT, 1989, p.6). 

Por conseguinte, adentra-se o século XX, fortemente marcado por lutas 

e desconstruções literárias tradicionais sobre a mulher. Autores feministas como 

Scott, tentam resgatar a participação feminina na trajetória da construção da 

identidade histórica e os fundamentos da opressão patriarcal.  

Diferentemente o que ocorreu em 1980, com um profundo 

distanciamento com o campo político, de modo que as pesquisas de gênero na 

história das mulheres, houvesse uma “despolitização”, ou “neutralidade”.  
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Entretanto, de acordo com Scott (1989), o estudo de gênero é a 

percepção das relações sociais para além do imediato - o que podemos ver – 

pois segundo ela, deve-se buscar na sua essência outro referencial que permita 

desvendar as desigualdades e valores construídos do universo masculino e 

feminino. Scott (1989) discorre que:  

Só podemos escrever a história desse processo se reconhecermos que 
“homem” e “mulher” são ao mesmo tempo categorias vazias e 
transbordantes; vazias porque elas não têm nenhum significado 
definitivo e transcendente; transbordantes porque mesmo quando 
parecem fixadas, elas contêm ainda dentro delas definições 
alternativas negadas ou reprimidas. (SCOTT, 1989, p.28) 

Deste modo, pensando como Scott (1989) o que é posto, é que ser 

homem e mulher é não romper com preconceitos. É se ter “uma identidade à 

qual mulheres e homens não são convidados a intervir”, pois mesmo que o 

debate de gênero esteja atravessado na sociedade, a definição de gênero que 

culturalmente é aceito se pauta em uma continuada hierarquia de poder. Não 

podendo ser contestado, apenas entender em sentido estrito que homens e 

mulheres sejam vistos como essencialmente diferentes, e associados a uma 

hierarquização onde o masculino se impõe como superior ao feminino. 

Contudo, a cultura de uma sociedade juntamente com suas 

particularidades define o comportamento de homens e mulheres, ou seja, como 

devem se portar, proceder e vestir para serem reconhecidos como tal. Havendo 

com isso, uma polaridade entre o feminino e masculino, na qual o primeiro 

representa uma intimidação à heterossexualidade do homem e no segundo a 

masculinidade e impede à mulher de ser ela mesma como indivíduo. Conforme 

cita Scott (1989) “O princípio de masculinidade baseia-se na repressão 

necessária dos aspectos femininos – do potencial bissexual do sujeito – e 

introduz o conflito na oposição entre o masculino e o feminino”. (SCOTT, 1989, 

p.16)  

 Assim sendo, há uma imensa necessidade do debate de gênero na busca 

da compreensão do papel da mulher na sociedade moderna. Visto que, ao tentar 

dar respostas a perguntas como: porque a estigmatização da mulher?; porque a 

mulher é mal vista como mãe solteira, chefe de família? Porque a mulher é 

discriminada no mercado de trabalho? Entre tantas outras indagações 

pertinentes à mulher, chegamos à uma conclusão inconclusa, ou seja, uma 

construção de identidade através de muitas lutas e reivindicações, uma nova 
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construção histórica para dar respostas a questões antigas “como por exemplo, 

a imposição do poder político; da submissão; da supremacia do homem; da 

deliberação de como deve ser a construção familiar, etc.  

Enfim, uma construção contínua de uma nova configuração histórica 

dando visibilidade a mulher, pois como segundo Scott (1989) a nova historicidade 

vai se remodelando e configurando conforme os moldes da igualdade política e 

social que inclui não só o sexo, mas também a classe e a raça, ou seja, a 

categoria gênero permite analisar e compreender além da constituição da 

identidade de masculino e feminino uma identidade social e histórica, que vai 

além da relação natural biológica que reflete a importância das considerações 

acerca do ser social em relação ao meio que se insere.   

Enfim, esse panorama histórico nos ajuda a compreender as dificuldades 

que a mulher enfrenta, ao longo dos anos, mas enfatiza também as lutas e 

conquistas que fizeram parte desse percurso, no sentido de alcançar a igualdade 

de direitos e valorização pessoal, e a conquista em determinadas funções no 

mundo do trabalho é uma delas e que vamos tratar a seguir.  

 

1.3- A Mulher e sua Inserção no Mercado de Trabalho 

O modo de produção capitalista tem uma importante relação com a 

posição social da mulher no mundo do trabalho. O trabalho, por sua vez, é uma 

categoria ontológica que desenvolve no homem as capacidades humano-

genéricas de sociabilidade, universalidade, liberdade e consciência. 

Acertadamente, como afirma Barroco (2010), “para Marx, o trabalho é o 

fundamento ontológico-social do ser social; é ele que permite o desenvolvimento 

de mediações que instituem a diferencialidade do ser social em face de outros 

seres da natureza”. (p. 26) 

[...] atribuímos ao trabalho e às suas consequências – imediatas e 
mediatas – uma prioridade com relação a outras formas de atividade, 
isso deve ser entendido num sentido puramente ontológico, ou seja, o 
trabalho é antes de mais nada, em termos genéricos, o ponto de partida 
da humanização do homem, do refinamento de suas faculdades, 
processo do qual não se deve esquecer o domínio sobre si mesmo. 
(LUKÁCS apud BARROCO, 2010, p. 28) 

Nesse sentido, com o surgimento e desenvolvimento do sistema 

capitalista, Heleieth Saffioti (2013) afirma que foi durante esse processo de 

ascensão e afirmação como poder enconômico hegemônico que se deu a divisão 
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social do trabalho. Para a autora a partir desse processo, o trabalhador não mais 

produz artigos cuja existência independe de suas necessidades enquanto 

produtor singular, o trabalhador participa do mercado não apenas enquanto 

comprador de mercadorias, mais ainda, e precedentemente, como vendedor de 

força de trabalho.  

A dimensão econômica das relações sociais não mais se oculta sob e na 

desigualdade de status jurídico dos homens (status de homem livre, de servo, 

de escravo). E sim, como livres possuidores de sua força de trabalho que eles 

participam do mercado.  

Segundo Engels (1979), a primeira divisão sexual do trabalho foi a 

existente entre a mulher e o homem para a procriação e “(...) o primeiro 

antagonismo que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do 

antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia e a primeira opressão 

de classe coincide com a opressão do sexo feminino pelo sexo masculino” 

(Engels, 1979, p. 22). 

Cisne (2012) aponta que é preciso, problematizar a divisão sexual do 

trabalho, compreendida como atribuição de atividades sociais diferentes e 

desiguais segundo o sexo, como fruto de uma construção sócio histórica, com 

nítido caráter econômico/de classe sobre a exploração e opressão da mulher, 

que é resultado de um sistema patriarcal que por meio da divisão sexual do 

trabalho confere às mulheres um baixo prestígio social e as submete aos 

trabalhos mais precarizados e desvalorizados. 

Ricardo Antunes (1999), analisando a condição da mulher na sociedade 

capitalista, evidencia o nítido caráter de classe, ou ainda, o “jogo” de interesses 

presentes por de trás dos modelos de gênero estabelecidos. Esses modelos 

provocam, de acordo com suas palavras, uma dupla exploração sobre a 

mulher, como se pode observar: 

A mulher trabalhadora, em geral, realiza sua atividade de trabalho 
duplamente, dentro e fora de casa, ou, se quisermos, dentro e fora 
da fábrica. E, ao fazê-lo, além da duplicidade do ato do trabalho, ela 
é duplamente explorada pelo capital: desde de logo por exercer no 
espaço público seu trabalho produtivo no âmbito fabril. Mas, no 
universo da vida privada, ela consome horas decisivas no trabalho 
doméstico, com o que possibilita (ao mesmo capital) a sua 
reprodução da força de trabalho não diretamente mercantil, em que 
se criam as condições indispensáveis para a reprodução da força de 
trabalho de seus maridos, filhos/as e de si própria. Sem essa esfera 
da reprodução não diretamente mercantil, as condições de 
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reprodução do sistema do metabolismo social do capital estariam 
bastante comprometidas, se não inviabilizadas (Ibidem, p. 108-109). 

Daniele Kergoat aponta, na atual estruturação da divisão sexual do 

trabalho no âmbito do sistema capitalista, a sua determinação e/ou imbricação 

com as relações de produção: 

De um ponto de vista histórico, a estruturação atual da divisão sexual 
do trabalho (trabalho assalariado/trabalho doméstico; fábrica, 
escritório/família) apareceu simultaneamente com o capitalismo, a 
relação salarial só podendo surgir com a aparição do trabalho 
doméstico (deve-se notar de passagem que esta noção de trabalho 
doméstico não é nem a-histórica nem transistórica; ao contrário, sua 
gênese é datada historicamente). Do nascimento do capitalismo ao 
período atual, as modalidades dessa divisão do trabalho entre os 
sexos, tanto no assalariamento quanto no trabalho doméstico, 
evoluem no tempo de maneira concomitante às relações de 
produção (KERGOAT, 1989, p. 95). 

 De acordo com Cisne (2012), a análise da divisão sexual do trabalho 

permite perceber nuanças da exploração capitalista muitas vezes 

despercebidas devido à naturalização da subalternidade das mulheres nesta 

sociedade, assim como de papéis por elas desempenhados. Compreendemos 

assim que a divisão sexual do trabalho atribui atividades sociais diferentes e 

desiguais de acordo com o sexo, construído historicamente, com um nítido 

caráter econômico/de classe sobre a exploração e opressão da mulher. 

Conforme Brito e Oliveira (1998), a divisão sexual do trabalho não cria a 

subordinação e a desigualdade das mulheres no mercado de trabalho, mas 

recria uma subordinação que existe também nas outras esferas sociais. Para as 

autoras: 

A divisão sexual do trabalho está inserida na divisão sexual da 
sociedade com uma evidente articulação entre trabalho de produção e 
reprodução. E a explicação pelo biológico legitima esta articulação. O 
mundo da casa, o mundo privado é seu lugar por excelência na 
sociedade, e a entrada na esfera pública, seja através do trabalho ou 
de outro tipo de prática social e política, será marcada por esse 
conjunto de representações do feminino. (BRITO; OLIVEIRA, 1998, p. 
252)  

Assim, Saffioti (2013) ressalta que a instauração de um novo modelo de 

produção envolve um grande ônus para certos setores da população de uma 

sociedade, e que o modo capitalista de produção não faz apenas explicitar a 

natureza dos fatores que promovem a divisão da sociedade em classes sociais; 

lança mão da tradição para justificar a marginalização efetiva ou potencial de 

certos setores da população do sistema produtivo de bens e serviços. 
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De acordo com Saffioti (2013), é a partir desse processo que o sexo, fator 

de há muito selecionado como fonte de inferiorização social da mulher, passa a 

interferir de modo positivo para a atualização da sociedade competitiva, na 

constituição das classes sociais. A elaboração do fator natural do sexo, enquanto 

determinação que é, assume, na nova sociedade, uma feição inédita e 

determinada pelo sistema de produção social. 

Para Mirla Cisne (2012), analisar a exploração do capital sobre a força de 

trabalho exige perceber a particularidade da exploração do trabalho da mulher. 

Essa exploração não se dá de forma diferente e, sim, acentuada com relação à 

exploração do homem. O modo de produção capitalista se apropria da divisão 

sexual do trabalho como forma central para exploração do capital. Assim 

analisar, a divisão sexual do trabalho é indispensável para desvelar o 

antagonismo de classe e concomitantemente, a opressão e exploração das 

mulheres.  

O processo de inserção das mulheres no mercado de trabalho é orientado 

pela divisão sexual do trabalho. Esse conceito é central para explicar as 

dinâmicas específicas das mulheres no mercado de trabalho. Essa divisão 

posiciona as mulheres nos postos menos prestigiados por elas terem que 

conciliar vida familiar e vida profissional. Essa conciliação é um dos aspectos 

relativamente recentes das novas configurações da divisão sexual do trabalho. 

Hobsbawn (2004) ressalta que a Revolução Francesa (1789), culminou 

com uma nova perspectiva do papel da mulher na sociedade. A partir daí as 

mulheres começaram a passar a atuar de forma importante na sociedade. Entre 

as mudanças, podemos destacar questões relativas à exploração e limitação de 

seus direitos, cujas características marcaram a atuação da mulher buscando a 

melhoria da vida e condições de trabalho, com o começo da participação política, 

o fim da prostituição, a busca à instrução e a procura da igualdade de direitos 

entre os sexos.  

Goldenberg e Toscano (1992), expõe que ao longo do século XIX e início 

do século XX, nas sociedades mais industrializadas, como nos Estados Unidos 

e em alguns países europeus, se fazem mais presentes as diferenças de 

tratamento entre homens e mulheres, tanto no mercado de trabalho quanto na 

sociedade como um todo.  
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É nesse contexto que surge o Movimento Feminista da virada do século 

XIX para o XX que, em um primeiro momento, vem reivindicar uma igualdade de 

oportunidades e funções no mercado de trabalho e uma igualdade de direitos 

entre homens e mulheres, entre outras reivindicações.  

Segundo as autoras, este movimento vem questionar a divisão de papéis 

com base na diferença entre os sexos, a opressão vivida pela mulher, a 

conscientização da dura dupla jornada de trabalho das mulheres que trabalham 

fora de casa, a remuneração diferenciada de homens e mulheres que 

executavam as mesmas tarefas no trabalho e a dificuldade de ascensão 

profissional das mulheres. Tais reivindicações questionavam a alocação da 

mulher a um segundo plano, tanto no âmbito público como no privado. 

A Revolução Industrial levou milhares de mulheres às fábricas e barateou 

a mão de obra. Contratar mulher era um bom negócio (rentável), pois elas 

trabalhavam muito e ganhavam pouco. Segundo Rago (2007): 

[...] a rotina de trabalho nas fábricas era muito pesada, variava de 10 a 
14 horas diárias, e estava sob a supervisão dos contramestres e outros 
patrões. Em geral, na divisão do trabalho, as mulheres ficavam com as 
tarefas menos especializadas e mal remuneradas; os cargos de 
direção e de concepção, como os de mestres contramestres e 
assistente, cabiam aos homens. (Ibidem, p. 136) 

Conforme a autora, sem uma legislação trabalhista que pudesse proteger 

o trabalho feminino, as reclamações das operárias contra as péssimas condições 

de trabalho, contra a falta de higiene nas fábricas, contra o controle disciplinar e 

contra o assédio sexual encontraram espaço na imprensa operária. 

A autora ressalta ainda que, as barreiras enfrentadas pelas mulheres para 

participar do mundo dos negócios eram sempre muito grandes, 

independentemente da classe social a que pertencessem. Da variação salarial à 

intimidação física, da desqualificação intelectual ao assédio sexual, elas tiveram 

sempre que lutar contra inúmeros obstáculos para ingressar em um campo 

definido – pelos homens – como naturalmente masculino. 

A inserção da mulher no mercado de trabalho se deve também ao 

acontecimento que marcou a história da humanidade, e modificou a vida das 

mulheres. Com as guerras os homens tinham que ingressar nas frentes de 

batalha e as mulheres passaram a assumir os negócios da família e a posição 

dos homens no trabalho. 
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Segundo Carla Bassanezi (2007), o Brasil dos anos 1950 viveu um 

período de ascensão da classe média, com o fim da Segunda Guerra Mundial. 

O país assistiu otimista e esperançoso ao crescimento urbano e à 

industrialização sem precedentes que conduziram ao aumento das 

possibilidades educacionais e profissionais para homens e mulheres. 

Democracia e participação eram ideias fortalecidas nos discursos políticos. 

Conforme a autora as distinções entre os papéis femininos e masculinos, 

entretanto continuaram nítidas; a moral sexual diferenciada permanecia forte e 

o trabalho da mulher, ainda que cada vez mais comum, era cercado de 

preconceitos e visto como subsidiário ao trabalho do homem. Se o Brasil 

acompanhou à sua maneira, as tendências internacionais de modernização e de 

emancipação feminina – impulsionadas com a participação das mulheres no 

esforço de guerra e reforçadas pelo desenvolvimento econômico – também foi 

influenciado pelas campanhas estrangeiras que, com o fim da guerra, passaram 

a pregar a volta das mulheres ao lar e aos valores tradicionais da sociedade. 

Bassanezi (2007), destaca a crescente participação feminina no mercado 

de trabalho na década de cinquenta do século XX, especialmente no setor de 

serviços de consumo coletivo, em escritórios, no comércio ou em serviços 

públicos. Surgiram então mais oportunidades de empregos em profissões como 

as de enfermeira, professora, funcionária burocrática, médica, assistente social, 

vendedora etc. que exigiam das mulheres certa qualificação e, em contrapartida, 

tornavam-nas profissionais remuneradas.  

O desenvolvimento econômico demandou o aumento nos níveis de 

escolaridade feminina e provocou mudanças no status social da mulher. No 

ensino elementar e no médio, o número de mulheres já se aproximava aos dos 

homens, a proporção de homens para mulheres com curso superior, que em 

1950 era de 8,6 para 1, baixou, em 1960, para 5,6. 

A autora ressalta que era uma prática comum entre as mulheres que 

trabalhavam interromper suas atividades com o casamento ou a chegada do 

primeiro filho. Sendo assim, muitas mulheres viviam e conviviam em conflitos, 

pois com as visões tradicionais sobre os papéis femininos e tendo a experiência 

de uma nova realidade, passou a atrair as mulheres para o mercado de trabalho, 

de modo que trabalhando poderiam possuir maior independência. 
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Com o passar dos anos a economia do Brasil foi se fortalecendo com a 

entrada da mulher no mercado de trabalho, da mesma forma a mulher brasileira 

foi ganhando cada dia mais credibilidade e confiança conseguindo equilibrar a 

vida como mãe de família/dona de casa e empregada. 

Entretanto, cabe assinalar que paralelamente o fortalecimento da mulher 

no mercado de trabalho, houve uma queda nas taxas de fecundidade da mulher 

brasileira. A bem ou mal, seja por dificuldades financeiras ou assimilação de 

novos valores e atitudes, certo é que a disseminação de métodos contraceptivos 

parece estar encontrando, por assim dizer, um terreno bastante “fértil” entre as 

mulheres brasileiras, de sorte que o número de filhos, por família, é hoje bem 

menor do que se verificava até os anos 1950 (GOLDANI, 1994).  

Mas, ainda que as mudanças observadas, a crescente inserção da mulher 

no mercado de trabalho vem-se processando sem profundas alterações no 

modelo de família dominante em nossa sociedade, sobretudo no que concerne 

à divisão sexual do trabalho. Na verdade, por força das ideologias de gênero que 

sustentam esse modelo de família, a mulher permanece responsável pelas 

atividades ligadas à reprodução, o que limita as suas possibilidades de ingresso 

e permanência no mercado de trabalho. 

Nesse sentido entendemos que por mais avanços que foram 

conquistados no processo histórico, as mulheres continuam sendo as 

responsáveis pelos afazeres domésticos e pela família, dando continuidade a 

relação de subalternização e opressão. 

Desse modo, outra reflexão que pode ser extraída do debate até aqui 

travado, é que o sistema capitalista não possui interesse em promover a 

dignidade humana, pois o mesmo prioriza a propriedade privada, a produção de 

mais-valia, a competitividade, concorrência, etc. O que leva a um pensamento 

de que para se ter igualdade plena dos direitos teria que haver o fim dos ideários 

capitalistas. Ou seja, democratizar os meios de produção, entendendo que com 

a superação de classes terá a igualdade de gênero. Por isso, a importância da 

luta de gênero, engajar-se com a luta pelo fim da divisão da sociedade de 

classes, onde poderia todos os seres sociais serem igualmente perante os 

direitos. 

Assim, no próximo capítulo iremos abordar a feminização da pobreza, 

bem como as respostas da sociedade/estado quanto aos desdobramentos da 
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questão social em relação à precaridade e discriminação que se tem em relação 

à mulher chefe de família.  

 

CAPÍTULO 2 -  MULHERES POBRES: A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E A FEMINIZAÇÃO DA POBREZA.  

Como recorte deste trabalho, proponho uma análise das mulheres pobres 

e sua vinculação aos programas e serviços ofertados pela Política de Assistência 

Social, constatando que toda a ideologia dessa política tende para a 

permanência dessas mulheres na condição de pobreza e extrema pobreza, 

impulsionando o que denominamos de feminização da pobreza.  

 

2.1- Feminização da Pobreza 

 Mirla Cisne (2007), aponta que historicamente as mulheres e a caridade 

tem forte relação, tanto no oferecer a doação, quanto no receber. E mesmo, nos 

dias atuais quando assistência social, se configura em um direito implementado 

por uma política pública, a marca de gênero persiste como central nessa relação, 

o que nos leva a considerar o termo feminização da pobreza e da assistência 

social, como uma construção necessária a essa pesquisa.  

A permanência da marca de gênero no quantitativo de pobres, são 

determinadas historicamente, como forma de perpetuar a desigualdade classista 

e de gênero, com o intuito de manter os “papeis” sociais que são atribuídos as 

mulheres, garantindo a reprodução da ordem capitalista, no que tange também, 

as relações sociais de sexo. Cisne (2014) expõe que: 

O conceito francês de relações sociais de sexo, que entende tais 
relações como rapports, ou seja, as que dizem respeito às relações 
sociais mais amplas, permeadas pelos conflitos e antagonismos de 
classe, facilita-nos a fundamentação do nosso posicionamento teórico-
político de que é impensável estudar as relações sociais entre os sexos 
dissociadas das dimensões de ‘raça’ e de classe (CISNE, 2014, p. 67). 

Assim, a categoria de relações sociais de sexo deixa explícito o caráter 

conflituoso entre grupos com interesses antagônicos, estando diretamente 

vinculada às relações sociais de classe, portanto, “[...] atravessa todo o tecido 

do campo social e dos fenômenos daí decorrentes” (CISNE, 2014, p. 62). 

Saffioti (2004) defende que o conceito de gênero, compreendido 

hegemonicamente como a construção social do masculino e do feminino, não 
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pode ser tratado de forma dissociada de patriarcado, tampouco das categorias 

classe e raça. A autora afirma que gênero não compreende por si só as relações 

desiguais entre os sexos, posto que também diz respeito à possibilidade de 

relações igualitárias. Enquanto que o patriarcado corresponde a uma categoria 

histórica que compõe relações sociais de gênero hierarquizadas. Em outras 

palavras, o patriarcado explicita a desigualdade entre os sexos, ou seja, 

especifica qual modelo de relações de gênero vivenciamos. 

Segundo Melo (2005), para falar sobre pobreza é necessário recortar o 

gênero. Afinal, há uma diferença considerável em relação a materialização do 

trabalho, por exemplo, do homem e da mulher, sobretudo na esfera da produção. 

Nesse sentido, a mulher ocupa lugares subalternos e isso é um elemento 

fundante para a manutenção e reprodução da ordem vigente.  

Para as mulheres, esta realidade de carências é mais aguda, uma vez 
que elas realizam uma gama enorme de atividades não remuneradas, 
seja no âmbito mercantil, seja no seio da família, pela dedicação às 
atividades do lar que as fazem ser majoritariamente dependentes da 
provisão masculina para o sustento de suas famílias. [...] há uma nítida 
relação entre divisão do trabalho e a pobreza das mulheres; a inserção 
feminina aconteceu em paralelo com o crescimento das atividades 
informais, das atividades sem remuneração e aumento das taxas de 
desemprego. (MELO, 2005, p. 14). 

 É nesse contexto que a mulher consegue se inserir no mercado de 

trabalho, sendo disponibilizado a elas os empregos com menos valorização. 

Segundo Novellino (2004), o conceito feminização da pobreza surge em 

1978, nos EUA, em um artigo de Diane Pearce que relacionava o 

empobrecimento feminino ao aumento de famílias chefiadas por mulheres. Ela 

associa o processo de empobrecimento das mulheres ao aumento na proporção 

de famílias pobres chefiadas por mulher, as quais ela define como aquelas onde 

há apenas um adulto do sexo feminino e nenhum adulto do sexo masculino. 

De acordo com Pearce (1978), as mulheres casadas com filhos menores 

ficam mais vulneráveis à pobreza porque as funções reprodutivas tendem a 

comprometer sua inserção no mercado de trabalho, não por incompetência, mas 

por seus empregadores, designar funções temporárias ou secundárias, 

entendendo que o compromisso principal da mulher é com a família e os 

afazeres domésticos. Outro motivo também, pode ser a pensão alimentícia, que 

por muitas vezes não é recebida, por diversos motivos, ou ainda, pela pouca 
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participação nas formas de contribuição com a previdência social, 

impossibilitando, no Brasil, por exemplo, a licença maternidade remunerada.  

Suamy Rafaely Soares (2013) assinala, que nas últimas três décadas 

multiplicaram-se os estudos de gênero, em um contexto de ofensiva neoliberal e 

contrarreformas no Estado, bem como, de consolidação do terceiro setor e 

refluxo dos movimentos sociais. 

A autora ressalta que, a categoria gênero (passou) a ser utilizada pelas 

agências de cooperação internacional, Fundo Monetário Internacional e Banco 

Mundial como foco para redução da pobreza, sendo assim, transforma-se em 

uma linha de acesso à recursos que, fundamentalmente, implicam na construção 

de estratégias ditas de “empoderamento” e “autonomia individual”, ao 

“protagonismo”, a “cooperação e integração social”. 

De acordo com a autora, esse processo é compreendido por muitas 

teóricas como uma manifestação de força do movimento feminista e de 

mulheres, sobre esse processo se tem construído um debate multifacetado 

acerca da relação entre a “pobreza” e a “questão de gênero”. Nesse sentido, 

afirma-se que está em curso um novo fenômeno denominado de “feminização 

da pobreza”, tal conceito, passa a ser utilizado para justificar a formulação e 

implementação de políticas públicas focadas especificamente para as mulheres 

pobres. 

Soares (2013) aponta, que para compreender esse fenômeno é preciso 

articular os efeitos específicos das políticas econômicas neoliberal sobre a vida 

e o trabalho das mulheres. Ainda há os estudos, mais recentes, e, na ordem do 

dia, que identificam grupos de mulheres mais vulneráveis ao empobrecimento, 

tais como as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres lésbicas, as 

mães solteiras, entre outros.  

Toda essa abordagem tem como pressuposto comprovar ou refutar a 

“feminização da pobreza” para formular políticas sociais, ou focalizadas nas 

mulheres pobres, ou universais para homens e mulheres pobres. Para tanto, 

empreende-se esforços para estabelecer linhas de pobreza, tipologias e 

indicadores acerca do empobrecimento feminino, a exemplo do Índice de 

Desenvolvimento Humano Feminino - IDHF. 

Pode ser considerado então, dois elementos centrais em relação a 

“feminização da pobreza”: o aumento da chefia feminina como indicador de 
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pobreza e a inserção das mulheres no mercado de trabalho de forma 

subalternizada. É preciso levar em consideração que embora a ausência 

masculina obrigue a mulher a prover o sustento da família, e, sobretudo, amplie 

suas responsabilidades na reprodução e socialização dos filhos e filhas, não é a 

partir da ausência do homem enquanto figura provedora e protetora que se 

desenvolve o processo de “feminização da pobreza”, como afirmam algumas 

autoras, a exemplo de Pearce (1978).  

O que pode ser acrescentado aqui, é o fato das mulheres estarem 

inseridas em postos de trabalho mais precarizados e com menores rendimentos. 

Segundo Lavinas (1996), nos últimos dez anos, aumentou a taxa de mulheres 

no mercado de trabalho, embora em ocupações com nível de rendimento baixo, 

e com pouca qualificação e capacidade gerencial. Além disso, constatou-se uma 

tendência à redução no diferencial dos rendimentos por sexo e uma ampliação 

do desnível de renda entre as mulheres. 

De acordo com Lavinas (1996), a “feminização da pobreza” tem aparecido 

nos discursos governamentais e de agências de cooperação internacional, assim 

como nas análises teóricas de diversas vertentes do feminismo como um 

fenômeno contemporâneo, e, que tem como característica reunir duas 

fragilidades: ser mulher e ser pobre. Por essa razão, esta categoria sexuada se 

refere à mulher pobre.  

Segundo a autora supracitada (1996, 02-03), ao enfatizar a feminização 

da pobreza, estamos falando das mulheres pobres, que certamente não irão 

buscar sua cidadania própria a partir da pobreza. Não é possível reivindicar o 

direito de ser pobre. Por isso mesmo, a mulher pobre é uma forma de 

categorização social forçosamente gestada pelas instituições, pelas elites 

pensantes, pela classe política. Não é um processo identitário com vistas à 

constituição de um campo legítimo de interesses e a mecanismo de 

representação.  

Assim, como forma de perpetuar a feminização da pobreza, o Estado 

dirimiu as mulheres a responsabilidade de administrar o valor adquirido dos 

programas de renda mínima, no Brasil. Segundo Cisne (2007), a mulher é 

rentável para o capital, nesse ponto de vista, já que é “um retorno mais seguro 

em termos de capital humano para a garantia da sobrevivência e 

desenvolvimento do Estado capitalista” (p. 7) 
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Logo, a “feminização da pobreza” deve ser compreendida a partir das 

transformações no mercado de trabalho e nas políticas sociais de emprego e 

renda, direcionadas à elevação da quantidade de postos de trabalho, ou 

compensatórias, tais como, capacitações e transferências de renda, bens e 

serviços. Castro (2001), aponta a apropriação do conceito de “feminização da 

pobreza” para justificar políticas compensatórias e fragmentar os direitos sociais 

conquistados pela classe trabalhadora. Nessa lógica, se escolhe um grupo de 

beneficiários (as), deixando de fora uma grande parcela da população em 

condição semelhante. 

Os estudos sobre feminização da pobreza estão fortemente associados 

com a proposição de políticas públicas para mulheres chefes de família pobres. 

O que caracteriza este tipo de política é que elas não são voltadas para toda a 

população nem para todas as pessoas ou mulheres pobres, mas exclusivamente 

para um tipo de mulheres pobres, as quais representam uma parte da população. 

Assim, o Estado é responsável por políticas que atravessam diretamente 

o cotidiano dessas mulheres, tais como escolas e creches, que, dada a devida 

importância, pode possibilitar a liberação do tempo utilizado na vida doméstica, 

para o desenvolvimento profissional e, consequentemente, a qualificação da 

presença da mulher no mercado de trabalho. 

Tais políticas, ao mesmo tempo, possibilitam não apenas reduzir a 
desigualdade por meio da ampliação do acesso a serviços e direitos, 
mas também estender a responsabilização pública pelo bem-estar dos 
indivíduos e, neste sentido, rediscutir e colocar em xeque a 
responsabilidade atribuída às mulheres pela reprodução cotidiana. 
(GODINHO, 2003, p. 60) 

Carloto (2006) ressalta que, a configuração das políticas pautadas na 

geração de renda, que no projeto neoliberal tem como foco mulheres pobres, 

incorpora os elementos da divisão sexual do trabalho, ativando estratégias de 

intervenção que acabam por reproduzir as desigualdades de poder entre os 

sexos, reforçando ou mantendo padrões que as criam. 

A razão para tomar como alvo mulheres chefes de família é a redução da 

transmissão da pobreza para a próxima geração, porque, planejadores estão 

conscientes que as mulheres tendem a investir mais nos filhos quando são elas 

as provedoras do domicílio. Dessa forma, mulheres são preferíveis para serem 

inscritas como beneficiárias de programas de transferência de renda porque elas 

iriam gastar mais deste benefício com seus filhos do que os homens o fariam.  
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Aqui no Brasil não se tem um programa dirigido exclusivamente para 

famílias chefiadas por mulheres, no entanto, o governo federal criou um 

programa de transferência de renda dirigido as famílias pobres, cujos 

beneficiários são preferencialmente as mulheres o Bolsa Família, benefício 

apoiado pelo Banco Mundial e criado em 2004. 

Sendo assim, este programa do governo federal brasileiro torna-se 

imprescindível para a compreensão da temática proposta pelo trabalho e é o que 

será analisado no próximo item, tendo como panorama geral o papel da Política 

de Assistência Social, no cenário brasileiro. 

 

2.2 Política de Assistência Social: o programa Bolsa Família e o CRAS. 

Para levantar o debate sobre a Política de Assistência Social que tem 

como um de seus desdobramentos no programa Bolsa Família e como referência 

de aplicabilidade os Centro de Referência de Assistência Social, não se pode 

deixar de aviltar os retrocessos que as políticas sociais vêm sofrendo com as 

investidas da “ofensiva neoliberal”, que aos poucos vai ganhando terreno no 

país. E assim: 

O governo Collor e as primeiras tentativas de implantação das ideias 
neoliberais de reforma do Estado, [...] dentro do discurso da 
estabilização econômica, da modernização do Estado e da economia, 
o Brasil novo, desencadeou uma brutal redução dos recursos 
financeiros, esvaziamento e/ou extinção dos programas de 
alimentação e nutrição. (VASCONCELOS, 2005, p. 6). 

No entanto, conforme Vasconcelos, com o impeachment de Collor e 

movimentos sociais ligados à questão da fome, Itamar Franco lança o Plano de 

Combate à fome e à Miséria e a proposta de constituição do Conselho Nacional 

de Segurança Alimentar (CONSEA), mas no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, tem-se um “esvaziamento da Ação da Cidadania” (movimento social 

liderado por Betinho, lançado em 1993). Que corroborou com o aumento da 

miserabilidade e o índice de pobreza. 

Terminado o mandato de FHC, Lula assume como o novo presidente do 

Brasil, demonstrando levantar uma bandeira social. Ao longo do seu primeiro 

mandato inaugurou o Projeto Fome Zero: Uma proposta de Política de 

Segurança Alimentar para o Brasil, lançado em 16 de outubro de 2001. No 

contexto do Programa Fome Zero, situa-se o Programa Bolsa Família, um 

programa que fez a junção de quatro programas de transferência de renda já 
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existentes na ocasião: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-gás e Cartão 

Alimentação. O Programa Bolsa Família, então lançado no governo de Lula, foi 

também a base da candidatura da Dilma Rousseff. 

Em seu governo, por sua vez, a Dilma lança o Plano Brasil sem Miséria 

em junho de 2011 “com o desafio de superar a extrema pobreza no país”. Com 

o referido plano, a então presidente, adapta o Bolsa Família ao seu governo, 

utilizando o critério definidor de pobreza utilizado pela ONU, que “considera 

pobre a família com renda mensal até 120,00 e indigente a que ganha 

mensalmente até 70,00 [...]”. (PEREIRA, 2012, p. 747). Atualmente esse valor 

foi reajustado em 10% passando para 77,00 reais. 

Recentemente, em 2014, a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês) divulgou um relatório que 

considera superada a fome no Brasil, embora ainda existam pessoas passando 

fome no país, o que revela o caráter quantitativo da proposta do programa.  

Como integrante da política de assistência, o cadastro ao programa bolsa 

família é geralmente realizado pelos CRAS onde a pessoa é cadastrada, ou seja, 

tem sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal - Cadastro Único (CadÚnico). 

De acordo com debate, é para atender as demandas das expressões da 

questão social que surgem as políticas sociais, como já supracitado, e aqui 

enfatizado a Política de Assistência Social, onde esta tendo a finalidade de 

prevenção de situações de riscos através do desenvolvimento de 

potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares   e   

comunitários.   É   destinada   à   população   que   se   encontra   em situação 

de fragilidade ocasionada pela pobreza, ausência de renda, acesso precário ou 

nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos. Além dessa 

proteção social buscar desenvolver serviços, programas e projetos locais de 

acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, de   acordo   

com   a   identificação   da   situação   de   vulnerabilidade apresentada.   

Nesse sentido de atender as demandas da expressão da questão social 

a política de assistência social tem instituído o Programa Bolsa Família que como   

citado acima tem o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação   

adequada, promovendo   a   segurança   alimentar   e   nutricional   e contribuir   
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para a erradicação   da   extrema   pobreza   e   para   a   conquista   da cidadania 

pela parcela da população mais vulnerável à fome. 

É evidente, que toda essa construção em torno da Política de Assistência 

é um mito, como nos aponta Mota (2010): 

Instala-se uma fase na qual a Assistência Social, mais do que uma 
política de proteção social, se constitui num mito social. Menos pela 
sua capacidade de intervenção direta e imediata, particularmente 
através dos programas de transferência de renda que têm impactos no 
aumento do consumo e no acesso aos mínimos sociais de subsistência 
para a população pobre, e mais pela sua condição de ideologia e 
prática política, robustecidas no plano superestrutural pelo 
apagamento do lugar que a precarização do trabalho e o aumento da 
superpopulação relativa tem no processo de reprodução social. 
(Ibidem, p. 141) 

Mesmo com esse fetiche, muitas famílias têm como renda ainda hoje, 

apenas o valor proveniente do Programa Bolsa Família. E na pesquisa de campo 

para realização do trabalho, observamos que muitas mulheres recorrem ao 

CRAS em busca de se inscreverem no programa, para receber o benefício que 

se torna a única renda com que elas podem contar. É com esse recurso que 

muitas mulheres sobrevivem. O CRAS é a instituição que vai desenvolver o 

trabalho social com as famílias, articular os meios, condições, assegurando os 

direitos e aquisições relacionadas à autonomia e ao fortalecimento da cidadania 

dos usuários, pelo desenvolvimento de suas capacidades e de condições 

objetivas de fazer frente às necessidades sociais de existência.  

É importante ressaltar, como Duque-Arrazola (2010) nos aponta, que a 

centralidade da mulher nessa política tem uma intenção, uma vez que, os 

trabalhos exercidos por sujeitos femininos, principalmente em tempo de crise, 

tende a ser um trabalho parcial, precário, informal e mal remunerado, “dado o 

peso de suas responsabilidades sociais de gênero com a reprodução social da 

família e como provedora do bem-estar desta” (Ibidem, p. 233) 

A autora continua: 

A Política de Assistência Social concretizada pelos programas de 
renda mínima tem atribuído um lugar central à família, concebida como 
o lugar de proteção por excelência. Ora, quem realiza 
predominantemente esta proteção, em nome de uma naturalizada 
divisão sexual do trabalho, proporcionando a atenção, socialização e 
os cuidados da reprodução ou autoprodução, é a mulher-mãe-esposa-
dona-de-casa. [...] Nesses programas, o sentido de família é centrado 
na representação social da mulher que identifica e associa mulher e 
feminino como família, em função da reprodução. (DUQUE-
ARRAZOLA, 2010, p. 240) 
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Dessa forma as mulheres usuárias do CRAS veem a instituição como um 

lugar ao qual elas possam ter acesso aos benefícios, orientações e a busca de 

informações sobre seus direitos, mesmo que nessa conjuntura. Já que as 

relações de gênero se materializa na sobrecarga do trabalho, uma vez que, as 

atividades domésticas são tidas como natural a mulher e consequentemente não 

pago e não valorizado. Assim, os programas de transferência de renda aparecem 

como uma forma de empoderamento dessas mulheres. 

A partir dessas propostas lançadas, serão analisadas como esses três 

elementos intrinsecamente ligados se materializam na sociedade. 

 

2.2.1 - Política de Assistência Social 

Para se comentar a conjuntura da política de assistência social no Brasil, 

é importante uma consideração a respeito das políticas sociais. Vieira (1992) 

analisa que historicamente as políticas públicas são respostas às necessidades 

sociais, satisfazendo-as ou não. Com isso, a política social expressa e carrega 

encargos do Estado, materializados em serviços de natureza pública e geral. 

Sendo assim, a política de assistência social pode ser considerada como 

respostas às necessidades sociais.  

A partir da Constituição Federal (CF) de 1988, a assistência social no 

Brasil tramita para o campo das políticas públicas de seguridade social, 

passando o Estado a assumir a primazia na sua condução. Regulamentada 

pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (1993), alterada pela Lei nº 

12.435/2011, e pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004), 

“será prestada a quem dela necessitar” e tem como um de seus objetivos “a 

promoção da integração ao mercado de trabalho” (art. 203, caput e III, 

CF/1988). 

 Uma parcela, cada vez maior da população brasileira, tem se tornado 

alvo da política de assistência, esse resultado foi devido as consequências do 

neoliberalismo e da reestruturação produtiva instaurados na década de 1990, 

tendo em vista a inserção do País na economia mundial e sua adequação às 

estratégias dos organismos transnacionais do capital diante da crise que se 

inicia nos anos 1970. 
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Como consequência imediata desta reforma, temos o 
desmantelamento das políticas sociais públicas e a 
desregulamentação de direitos sociais conquistados pela ação política 
dos movimentos sociais das classes subalternas e dos setores sociais 
subalternizados pelo gênero e a raça. (DUQUE-ARRAZOLA, 2010, p. 
238) 

Marcada pela globalização e a crescente inserção de tecnologias que 

foram implementadas para acelerar o processo de produção de mercadorias e 

de serviços, tendo como consequência a substituição da força de trabalho 

humano por maquinas, a reestruturação produtiva implica na flexibilização das 

relações de trabalho e o aumento do desemprego estrutural, levando um 

contingente de trabalhadores, a perderem o trabalho associado a garantias e 

direitos, e a dependerem do Estado para sobreviver, aumentando a demanda 

por políticas sociais. Por outro lado, a adoção das diretrizes neoliberais 

estabelecidas pelo Consenso de Washington1 - tais como abertura comercial, 

privatização das empresas estatais e focalização das políticas públicas, - 

interfere, diretamente, nas relações do Estado com a sociedade, transferindo 

suas responsabilidades ora para o mercado, ora para o chamado Terceiro Setor, 

em amplo processo de mercantilização e de refilantropização do atendimento às 

necessidades sociais. 

Assim, para além dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com 

deficiência que não possuem os meios de prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida pela família, o público-alvo da política de assistência social passa a 

abranger, cada vez mais, trabalhadores que vivenciam o desemprego, o 

subemprego e o trabalho precarizado, ou seja, sem proteção social, constituindo 

o que a Política Nacional de Assistência Social - PNAS (2004) classifica como 

pessoas em condição de vulnerabilidade social, em decorrência da ausência ou 

precarização de renda.  

 

2.2.2 - Bolsa Família 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta 

de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza 

(com renda mensal por pessoa de R$ 70 a R$ 140) e extrema pobreza (com 

                                                             
1 Recomendação internacional elaborada em 1989, que visava a propalar a conduta econômica 
neoliberal com a intenção de combater as crises e misérias dos países subdesenvolvidos, 
sobretudo os da América Latina. Sua elaboração ficou a cargo do economista norte-americano 
John Williamson. 
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renda mensal por pessoa de até R$ 70), de acordo com a Lei 10.836, de 9 de 

janeiro de 2004 e o Decreto n.º 5.209, de 17 de setembro de 2004.  

As famílias que participam do PBF recebem diretamente, todo mês, 

recursos financeiros do Governo Federal. Ao participarem do Bolsa Família2, 

cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação. Na verdade, essas 

contrapartidas são simplesmente o exercício de seus direitos sociais.  

O PBF é uma das mais importantes iniciativas atualmente instituídas – ao 

lado do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – para proteger as famílias 

em situação de pobreza, vulnerabilidade e risco social. 

O PBF integra a estratégia Fome Zero3, que tem o objetivo de assegurar 

o direito humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar 

e nutricional e contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e para a 

conquista da cidadania pela parcela da população mais vulnerável à fome. Em 

2011, várias medidas para aumentar a efetividade do PBF começaram a ser 

implementadas. Essas inovações são voltadas principalmente à proteção das 

crianças, conforme os objetivos do Plano Brasil sem Miséria, tendo em vista que 

40% dos brasileiros extremamente pobres têm menos de 14 anos. Assim, o 

Programa tem como metas incluir mais 800 mil famílias, sendo que o limite de 

filhos beneficiados por família aumentou de 3 para 5 crianças até 15 anos. Além 

disso, a nutriz e a gestante também podem receber o benefício variável e será 

garantido o retorno ao Programa para quem solicitar desligamento voluntário. 

O PBF possui três eixos principais: transferência de renda; 

condicionalidades; e ações complementares. A transferência de renda promove 

a diminuição imediata da pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso aos 

direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social. Já 

as ações complementares objetivam o desenvolvimento de capacidades das 

famílias e a superação de sua situação de vulnerabilidade. 

                                                             
2 O Bolsa Família, fundamentado nas diretrizes definidas na Constituição de 1988, estruturou-
se com base nos seguintes princípios: 
 ● Enfrentamento da pobreza e da desigualdade social; 
 ● Proteção social não contributiva; 
 ● Proteção social à família; 
 ● Intersetorialidade; 
 ● Gestão descentralizada; 
 ● Inclusão social. 
3 É um programa do Governo Federal, que visa o direito de alimentação da população brasileira. 

Criado em 2003, em substituição ao Programa Comunidade Solidária. 
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Vale destacar que o Bolsa Família realiza o pagamento dos benefícios 

preferencialmente às mulheres, com objetivo de contribuir para a ampliação do 

bem-estar da família e, ao mesmo tempo, da autonomia feminina no espaço 

doméstico e nas comunidades locais. Promovendo com isso, uma autonomia 

relativa e um processo de empoderamento para que as mulheres saiam da 

miserabilidade. 

 

2.2.3 - DO CRAS 

A instalação de Centros de Referências de Assistência Social (CRAS) 

como unidades de referências da Proteção Social Básica (PSB) a cargo da 

política de assistência social, tem importante significado no contexto de 

construção do SUAS. 

O CRAS é a unidade público-estatal de referência do SUAS que, pela 

oferta de serviços, benefícios e atividades socioassistenciais, materializa direitos 

a proteção social de assistência social, como dever de Estado. Segundo o 

documento Orientações Técnicas do CRAS (MDS, 2009), são direitos dos 

usuários a serem garantidos pelos serviços e ações ofertadas no CRAS: 

 de conhecer o nome e a credencial de quem o atende [...]; 

 à escuta, à informação, à defesa, à provisão direta ou indireta ou ao 
encaminhamento de suas demandas de proteção social; 

 a dispor de locais adequados para seu atendimento, tendo o sigilo 
e sua integridade preservados; 

 de receber explicações sobre os serviços e seu atendimento de 
forma clara, simples e compreensível; 

 de receber informações sobre como e onde manifestar seus direitos 
e requisições sobre o atendimento socioassistencial; 

 a ter seus encaminhamentos por escrito, identificados com o nome 
do profissional e seu registro no Conselho ou Ordem Profissional, 
de forma clara e legível; 

 a ter protegida sua privacidade, dentro dos princípios e diretrizes da 
ética profissional, desde que não acarrete riscos a outra pessoa; 

 a ter sua identidade e singularidade preservadas e sua história de 
vida respeitada; 

 de poder avaliar o serviço recebido, contando com espaço de 
escuta para expressar sua opinião; 

 a ter acesso ao registro dos seus dados, se assim o desejar; 

 a ter acesso às deliberações das conferências municipais, 
estaduais e nacionais de assistência social. 

Conforme aponta Raichelis (2010), a implantação dos CRAS demarca a 

presença do Estado em territórios de maior vulnerabilidade social, o que deve 

resultar em novo protagonismo estatal, capacidade estratégica e coordenação 
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política e, dentre outras, a possibilidade de atribuir e firmar identidade a 

assistência social – área de pouca visibilidade no conjunto das políticas públicas.  

De acordo com Couto... et al. (2014), o trabalho social com famílias no 

CRAS articula meios, condições, pressupostos éticos e conhecimentos teóricos-

metodológicos, com a finalidade de assegurar direitos e aquisições relacionadas 

à autonomia e ao fortalecimento da cidadania dos usuários, pelo 

desenvolvimento de suas capacidades e de condições objetivas de fazer frente 

às necessidades sociais de existência.   

Segundo as autoras Couto... et al. (2014), o CRAS realiza 

concomitantemente as funções de proteção às famílias, defesa de direitos e 

vigilância das exclusões e violações sociais podendo, dessa forma, captar 

necessidades de proteção social e agir preventivamente antecipando-se à 

ocorrência de riscos e aos agravos a vida. 

As autoras Couto... et al. (2014), acentuam que o CRAS nessa direção, 

pode organizar informações sobre o território e sua dinâmica e utilizá-las de 

forma estratégica, alimentar o planejamento das ações na própria unidade e 

subsidiar a elaboração de Planos Municipais de Assistência Social e o 

direcionamento (ou redirecionamento) da rede socioassistencial, na perspectiva 

de sua diversidade, complexidade e cobertura do número potencial de usuários 

que dela possam necessitar. 

Couto (2014 et al.), assinalam que embora cada serviço de assistência 

social deva ter uma suficiência resolutiva, segundo seus objetivos e alcance, a 

função da referência e contrarreferência supõe processar as necessidades 

detectadas no território, de modo a garantir ao usuário formas de acesso, 

conforme a complexidade requerida, na perspectiva da completude de atenções 

em rede. Ou seja, essa é uma das funções do CRAS, no fomento a organização 

da rede socioassistencial, cujo adequado funcionamento exige um fluxo e contra 

fluxo de usuários e de informações técnicas e gerenciais (ARTMANN; RIVERA, 

2003), de modo a que os serviços estejam conectados e seus operadores 

construam entre si protocolos de ação e de pactos de compromisso pelos 

resultados a alcançar. 

A territorialização refere-se a centralidade do território como fator 
determinante para a compreensão das situações de 
vulnerabilidade e riscos sociais, bem como para seu 
enfrentamento. A adoção da perspectiva da territorialialidade se 
materializa a partir da descentralização da politica de assistência 
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social e consequente oferta dos serviços sócio-assistenciais em 
locais próximos aos seus usuários. [...] (ORIENTAÇÕES 
TÉCNICAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL, 2009, p. 13). 

Sendo com isso, o mapemaneto um instrumento de trabalho importante, 

pois a territorialidade do CRAS deve aproximar as intervenções da política de 

assistência social à realidade de vida de indivíduos e famílias e suas 

necessidades sociais. Assim, no horizonte, se coloca sua articulação em rede 

socioassistencial, como possibilidade de garantir direitos de segurança humana 

e social afim de minimizar as expressões da questão social que são latentes na 

sociedade contemporânea. 

 

2.3- Questão Social e Serviço Social 

Após o surgimento do capitalismo, emerge também a questão social, no 

momento mais evidente da história da Europa Ocidental no século XIX onde se 

experimentava os impactos industriais. Estando assim, intrinsecamente 

vinculados: o surgimento do capitalismo e consequentemente da pauperização 

da classe operária e o seu processo de organização e luta. 

[...] A expressão “questão social” pode   ser   apreendida   como   o   
conjunto   das   expressões   das desigualdades da sociedade 
capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada 
vez mais coletiva, o trabalho torna- se mais amplamente social, 
enquanto a apropriação de seus frutos mantém-se   privada, 
monopolizada   por   uma   parte   da   sociedade. (IAMAMOTO, 1998, 
p. 27) 

Dessa forma, a configuração da desigualdade e as respostas da classe 

trabalhadora a ela, se expressa na realidade de várias formas como expressões   

da questão social. A questão social, nessa perspectiva, é fundada nas 

contradições inerentes ao capitalismo.  

Entretanto, é preciso pensar a questão social não somente como 

desigualdade e antagonismos; pensar também como o processo de rebeldia e 

resistência. Pois envolvem sujeitos que vivenciam as desigualdades e a elas 

resistem e se opõem. 

Neste sentido, a atenção à questão social na sociedade capitalista vem 

sendo pensada e executada pelo Estado como uma forma de amenizar os 

conflitos, e ao mesmo tempo, manter a ordem e o consenso social, dando 
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respostas à algumas das reivindicações dos setores subalternos que possam 

colocar em perigo a ordem capitalista e a necessária “coesão social”. 

É nesse meio conturbado de contestações e contenções que surgem as   

políticas sociais como forma de atender as reivindicações da classe 

trabalhadora. A questão social passa a ser destinada às manifestações da 

extrema pobreza, gerando implicações para as políticas sociais, como a   Política 

de Assistência Social que   tem   sido   entendida   como   aquela responsável 

por absorver e controlar as consequências do desemprego e da precarização   

do   trabalho. Passando assim, a ganhar centralidade no sistema de seguridade 

social brasileiro. 

Por conseguinte, sabemos que a questão social sempre esteve presente 

na sociedade capitalista, e por isso, enquanto existir essa sociedade também 

existirão as mazelas da questão social assombrando a população. Tal como, 

também continuará existindo a contradição entre Estado, mercado, sociedade e 

direitos, pois o capitalismo necessita dessa contradição para se perpetuar, 

gerando um constante crescimento de desemprego, pobreza, miserabilidade, 

entre outras questões que assolam a sociedade.   

Apesar das respostas à questão social por meio das políticas 
governamentais, a definição dominante tendia a restringi-la às suas 
refrações. Nesse sentido, cada uma das suas consequências era 
entendida como sendo também uma questão social sinônimo de 
problema social. Era assim que se percebia a miséria, o desemprego, o 
êxodo rural etc. No Brasil, essa tendência da interpretação da sociedade 
à questão social levava à formulação de respostas emergenciais e focais 
para cada uma de suas refrações, aumentando o rigor do acesso aos 
serviços e tornando-os cada vez mais seletivos. (SOARES; COSTA, 
2013, p. 91) 

Em razão disso, pode-se afirmar que é no processo de acumulação do 

capital que as expressões da questão social acontecem recaindo diretamente 

sob a classe trabalhadora. Corroborando assim com o crescimento da população 

atendida pelas políticas públicas, muitas vítimas dos desdobramentos da 

questão social, como fome, desnutrição falta de habitação, aumento do 

desemprego, da pobreza, e de mínimas condições de saúde.  

A profissão de Serviço Social que teve sua emergência na década de 

1930, emergiu para atuar de forma emergencial nas situações decorridas da 

sociedade. Em virtude disso, a questão social é considerada a gênese do 

trabalho do Assistente Social que atua no ambíguo jogo de interesses, ao mesmo 
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tempo tenta responder aos desdobramentos da questão social e assegurar a 

sociedade de seus direitos, afirmar a reprodução do capitalismo. 

O ponto de partida para a análise do Serviço Social é o de que a 
profissão é tanto um dado histórico, indissociável das particularidades 
assumidas pela formação e desenvolvimento da sociedade brasileira 
no âmbito da divisão internacional do trabalho, quanto resultantes dos 
sujeitos sociais que constroem sua trajetória e redirecionam seus 
rumos. Considerando a historicidade da profissão – seu caráter 
transitório e socialmente condicionado – ela se configura e se recria no 
âmbito das relações entre o Estado e a sociedade, fruto de 
determinantes macrossociais que estabelecem limites e possibilidades 
ao exercício profissional, inscrito na divisão social e técnica do trabalho 
e nas relações de propriedade que a sustentam. Mas uma profissão é, 
também, fruto dos agentes que a ela se dedicam cai seu protagonismo 
individual e coletivo. (IAMAMOTO, 2012, p. 39) 

Porquanto, é importante ter o entendimento da questão social e sua 

relação com a intervenção do estado, que segundo Iamamoto (2001): 

Foram as lutas sociais que romperam com o domínio privado nas 
relações entre capital e trabalho, extrapolando a questão social para a 
esfera pública, exigindo a interferência do Estado para o 
reconhecimento e a legalização de direitos e deveres dos sujeitos 
sociais envolvidos. Esse reconhecimento dá origem a uma ampla 
esfera de direitos sociais públicos atinentes ao trabalho – 
consubstanciados em serviços e políticas sociais [...] (IAMAMOTO, 
2001, p. 7) 

Desse modo, o Assistente Social é um profissional qualificado e técnico 

inserido na divisão sócio técnica do trabalho e que pauta sua atuação na gestão, 

elaboração, implementação, execução e avaliação de programas e projetos 

sociais vinculados à saúde, educação e assistência do trabalhador e da 

sociedade civil, conforme os artigos 4º e 5º da Lei nº 8.662 de 7 de junho de 

1993:  

Art. 4º Constituem competências do Assistente Social: 
I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a 
órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, 
entidades e organizações populares; 
II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação 
da sociedade civil; 
III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, 
grupos e à população; 
VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 
VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para 
a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 
 
Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 
I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; 
II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade 
de Serviço Social; 
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IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e 
pareceres sobre a matéria de Serviço Social;  

 

A condição de trabalho do Assistente Social e os impasses travados para 

sua realização refletem grandes impactos tanto para a sociedade quanto para 

os órgãos empregadores. Pois é correto afirmar que o Assistente Social em sua 

atuação profissional busca defender os direitos constitucionais, os direitos civis, 

a implementação, a garantia dos direitos sociais, a luta pelos interesses da 

população juntamente com a preservação e da democracia demonstrando que 

todo ser humano possui direitos, mas ao mesmo tempo fica impedido de atender 

todas as demandas de seus usuários, focalizando e estreitando seu trabalho por 

causa das classes dominantes.    

Para chegar a esse entendimento abordado até o presente momento foi 

preciso a realização de pesquisas bibliográficas, como também uma pesquisa 

de campo que nos aproximasse da realidade a qual desejamos conhecer. 

A pesquisa se insere na formação do Assistente Social como uma 
exigência no processo de superação do pragmatismo, marcante na 
história da prática do Serviço Social e que ainda se faz presente na 
contemporaneidade. A apresentação de uma postura investigativa 
permanente é uma exigência fundamental na formação e atuação 
profissional, sendo a pesquisa, essencialmente, o desenvolvimento de 
processos globais e sistemáticos de produção de conhecimento 
(CARDOSO, 1998, p. 27). 

A importância da pesquisa de campo segundo Neto (2004, p.51) é que 

“[...] o trabalho de campo se apresenta como uma possibilidade de conseguirmos 

não só uma aproximação com aquilo que desejamos conhecer e estudar, mas 

também de criar um conhecimento, partindo da realidade presente no campo. ” 

Isto é a pesquisa nos permite e nos direciona a enxergar aspectos mais profundo 

de uma realidade imediatista.   

[...] Esperamos que o momento desta construção seja, então, o de 
estabelecimento das relações, das articulações e dos nexos e dos 
conhecimentos obtidos e organizados em torno de um tema escolhido 
conforme as normas técnicas. Dessa forma, o acadêmico poderá obter 
maior clareza do conhecimento adquirido durante todo o curso como 
também a compreensão do valor de cada disciplina como valor 
elucidativo para construção do TCC [..]. (SILVA, 2013, p. 27) 

Para a pesquisa da realidade empírica - roteiro em anexo - foi realizada 

entrevista com usuários do programa Bolsa Família em Rio das Ostras. Além da 

pesquisa de campo, foi utilizada a pesquisa bibliográfica que permite 

correlacionar o conhecimento adquirido durante o curso de Serviço Social com 

o tema proposto. Os instrumentos para a busca do entendimento da realidade 
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contribuíram significativamente para a aproximação da realidade vivida pelos 

usuários com o que estudamos na teoria, demonstrado como teoria e prática 

estão substancialmente atreladas. 

Neste sentido, ressalta que as atividades de pesquisa e do espírito 
investigativo são condições essenciais ao exercício profissional. 
Reafirma ainda que a pesquisa deve constituir parte integrante do 
exercício profissional, por ser condição imprescindível para formulação 
de propostas profissionais efetivas capazes de permitir materialidade 
aos princípios éticos-políticos. (SILVA, 2013, p. 27) 

Levando-nos a refletir como prática e teoria, se expressam no imediatismo 

da realidade cabendo ao profissional compreender as complexas e mutáveis 

relações sociais existentes no cotidiano de trabalho do Assistente Social, afim 

de analisar criticamente e atuar de forma investigativa. 

Para o assistente social, a pesquisa de situações concretas constitui o 
objeto de seu trabalho, é o caminho necessário para a compreensão 
dos fenômenos sociais particulares com os quais lida no seu cotidiano, 
alimentando a elaboração de propostas fincadas na realidade e 
capazes de acionar possibilidades de mudança nela existente. Decifrar 
processos sociais, tanto em determinações gerais como em suas 
expressões particulares, é também requisito necessário, para se 
superar a defasagem entre um discurso teórico genérico sobre a 
sociedade capitalista e os fenômenos sociais singulares, traduzida no 
reincidente reclamo da dicotomia entre teoria e prática (IAMAMOTO, 
2001, p. 262). 

Portanto, a reflexão até aqui extraída é de que a questão social está 

enraizada na sociedade capitalista e que se desdobra nas mais variadas 

expressões, como a questão de gênero que se torna contraditória, à medida que 

é entendida sendo as mulheres seu alvo, ou seja, o público que mais sofre com 

as questões de gênero são as mulheres, além de serem o público mais 

recorrente na política de assistência, por serem chefes de família. 

 

CAPÍTULO 3 – MULHERES E A CHEFIA DE FAMÍLIAS 

Neste terceiro e último capítulo será apresentado, a partir da entrevista de 

campo, uma análise da questão de gênero como expressão da questão social 

correlacionada às famílias chefiadas por mulheres, bem como seus rebatimentos 

na Política de Assistência Social especificamente no Programa Bolsa Família do 

município de Rio das Ostras e suas implicações. 
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 3.1 - A Pesquisa 

O interesse pela pesquisa é resultado é resultado da minha inserção em 

uma disciplina na faculdade cujo o tema debatido se tratava do conceito Gênero. 

Em detrimento dessa primeira associação eu decidi me aprofundar nos estudos 

em relação ao tema e pensei um projeto de pesquisa para o trabalho de 

conclusão de curso. Todavia, meu tema era excessivamente amplo e depois de 

algumas orientações consegui amadurecer meu objeto, chegando na 

centralidade da mulher na chefia das famílias. Para tanto, pensamos no 

programa bolsa família, uma vez que, a maior parte que acessa o benefício 

diretamente são as mulheres  

Como parte do trabalho, identificamos que entrevistar essas mulheres 

seria uma boa forma de compreender esse universo. Assim, entrevistamos 

algumas mulheres que passaram pelo Centro de Referência da Assistência 

Social – CRAS-Central no município de Rio das Ostras durante uns três dias do 

mês de setembro.  

Como desdobramento da pesquisa foi pensado o quanto seria importante 

ouvir essas mulheres; saber o que elas pensam; como se sentem como chefes 

de família; se sentem chefes de família, quais desafios enfrentam; e os desejos 

que almejam conquistar. 

  Até ter contato com a disciplina de gênero não tinha conhecimento sobre 

o debate teórico. Percebi que grande parte da sociedade, assim como eu, 

desconhece o significado quando se trata de discutir a temática. Foi pensando 

em me aprofundar, e poder com a minha pesquisa, contribuir para que outras 

pessoas possam ter acesso ao tema, que decidi falar sobre a temática que 

envolvem as relações de gênero, desdobrando a situação da mulher no seio 

familiar. 

Outro motivo impulsionador para a pesquisa, foi um conflito pessoal 

depois que me tornei mãe. Percebendo-me como mulher inserida na sociedade 

capitalista que oprime e responsabiliza as mulheres, me identifiquei com o tema 

e, a partir de então passei a pensar criticamente sobre a questão da 

desigualdade dos papeis sociais na sociedade capitalista e patriarcal.  

Uma situação que eu ainda não sei explicar relacionada a saúde do meu 

filho me levou a buscar ajuda a um profissional de psicologia e então na consulta 

eu me vi sendo culpabilizada pelo profissional que o atendia. Como se as 
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questões que me levaram a procurar essa ajuda fossem de minha 

responsabilidade. Segundo o profissional meu filho estaria sofrendo por eu me 

manter afastada dele no momento em que eu dei continuidade aos meus estudos 

na universidade. 

Foi a partir desses questionamentos e inquietações que comecei a pensar 

porque meu filho não sentia falta do pai? Porque a sociedade em que vivemos 

tem essa ideia de julgar em primeiro lugar a mulher, a mãe?  

O trabalho do meu esposo exige que ele fique fora do lar durante um certo 

período da semana e este fato não foi considerado pelo profissional que atendeu 

meu filho e eu. Assim, envolvida também com essa questão, decidi debater esse 

tema no meu trabalho de conclusão de curso, uma vez que, as relações de 

subalternidade, violência, machismo, opressão não estão consolidadas apenas 

no âmbito familiar, mas em toda a sociedade, atingindo as instituições e alguns 

profissionais.  

A princípio o meu objeto de pesquisa era falar sobre relações de gênero 

e suas implicações na definição de papeis sociais no Brasil. Mas foi preciso fazer 

um recorte do objeto, pensando em como realizar a pesquisa, eu e minha 

orientadora pensamos em um projeto que a mulher fosse protagonista da 

conjuntura familiar, sobretudo, pensar o papel da mulher a partir do contexto de 

chefia da família.  E para enriquecer o trabalho pensamos em realizar entrevistas 

com mulheres usuárias do Programa Bolsa Família, por ser um programa onde 

a maioria das beneficiárias são mulheres. 

 Pensamos em um campo que eu pudesse realizar as entrevistas, e 

consegui a autorização para poder realizar a pesquisa no CRAS Central no 

município de Rio das Ostras. Eu realizei meu estágio nessa mesma instituição, 

porém, no projeto Feliz Idade, com a ajuda do meu supervisor de campo eu 

consegui conversar com a Diretora do CRAS e ela me autorizou a realizar a 

pesquisa na instituição. 

A pesquisa aconteceu no mês de setembro de 2017, foi realizada com 26 

mulheres atendidas no CRAS Central no município de Rio das Ostras, a faixa 

etária dessas mulheres varia de 26 a 70 anos com um número considerável de 

idosas pois o projeto Feliz Idade funciona no mesmo espaço onde está instalado 

o CRAS Central, onde muitas delas realizam as atividades oferecidas pelo 

projeto.  
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Assim que comecei a aplicar o questionário percebi o quanto eu estava 

errada em relação as respostas que achei que obteria com a realização da 

pesquisa. Ficou claro que, nós enquanto sujeitos, não conhecemos nossos 

direitos, e que a cultura que nos é ensinada, o que aprendemos com nossa 

família é uma construção baseada no conservadorismo e no patriarcado. Fui a 

campo querendo ouvir das mulheres que elas também se reconheciam como 

chefes de família e quais desafios que isso impactaria no cotidiano. Mas, para a 

minha surpresa, poucas se enxergam como chefes e as que se reconheceram 

são as que não vivem com um companheiro. 

Ao realizar a entrevista com as usuárias do CRAS Central de Rio das 

Ostras pude identificar a importância que a instituição tem para essas mulheres 

chefes de família. A instituição tem como principal demanda usuárias do 

programa Bolsa Família e por isso pensamos em realizar as entrevistas nessa 

instituição para que essa política pudesse contribuir na compreensão de como 

as mulheres são vitimadas pela sociedade capitalista que vivemos. 

As perguntas elaboradas para a realização da pesquisa respeitaram a 

prática do sigilo profissional além da autorização prévia, através de documento 

de consentimento para livre participação dado pela instituição de ensino.  

Os dados coletados nas entrevistas servirão para análise da proposta, 

chefia da família por mulheres: relações de trabalho, maternidade e educação 

infantil. As respostas irão fornecer embasamento, dentro da qualidade do 

trabalho, sobre os conteúdos apreendidos quantitativamente para posteriores 

análises teóricas. 

A pesquisa apresenta os resultados das entrevistas realizadas no CRAS 

Central no município de Rio das Ostras com o objetivo de analisar as 

particularidades das usuárias mulheres como chefes de família. As entrevistas 

foram realizadas através de um questionário, contendo 19 questões, elaborado 

exclusivamente para este estudo e ocorreu, no mês de setembro 2017, até que 

se alcançasse o número considerável de mulheres. Foram entrevistadas 26 

mulheres usuárias do CRAS Central de Rio das Ostras na faixa etária de 26 a 

70 anos. 

A entrevista teve como itens de análise e reflexão: idade; raça; emprego; 

estado civil; experiência profissional; número de filhos; escolaridade dos filhos; 

motivo da procura pela instituição CRAS; chefes de família.  
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A maioria das mulheres abordadas se propuseram a responder. Das 26 

mulheres entrevistadas uma não se sentiu à vontade e preferiu não participar. 

De acordo com as respostas obtidas pude observar que são várias demandas 

que levam essas mulheres a recorrer ao CRAS em busca de benefícios.  

A realização da pesquisa no CRAS Central no município de Rio das 

Ostras foi de grande importância para a construção do meu trabalho, a 

aproximação com o campo possibilitou perceber como a pobreza em forma de 

expressão da questão social afeta de forma especifica as mulheres de classe 

subalternas. 

No período que estive inserida na instituição para a realização da 

pesquisa observei que as demandas vão muito além de se inscreverem no 

Programa Bolsa Família, observei o quanto as mulheres são vítimas de uma 

sociedade construída historicamente com costumes fundada no patriarcado, no 

machismo estrutural, que inferioriza a mulher a todo tempo.  

Assim, as contribuições a seguir são direcionadas para a compreensão 

da especificidade do município de Rio das Ostras, sua história e condição 

socioeconômica. E as reflexões oriundas da aplicação da entrevista, 

problematizando algumas situações que apareceram em meio ao roteiro do 

diálogo que estabeleci com essas mulheres.  

 

3.2 – Rio das Ostras: o município pesquisado. 

Rio das Ostras é uma cidade consideravelmente jovem. Emancipou-se 

Casimiro de Abreu em 1992, possuindo apenas 25 anos. Até então, Rio das 

Ostras pertencia ao município de Casimiro de Abreu como terceiro distrito.  

Brevemente, Rio das Ostras, consiste em um balneário com localização 

geográfica de 170 km do estado do Rio de Janeiro. É uma cidade turística com 

diferentes atividades atrativas: praias; lagoas; circuito eco rural; gastronomia; 

parques; feiras; etc. que proporciona experiências agradáveis aos seus turistas 

e para quem aqui mora. O município ainda tem como principal atividade 

econômica a pesca possuindo um litoral de 28 quilômetros de extensão. 

Posteriormente a sua emancipação, a cidade que já vinha sofrendo com 

forte crescimento, experimentou um crescimento ainda mais acelerado. 

Surpreendentemente, Rio das Ostras passa a estar também na rota do petróleo. 

Pois com a expansão em larga escala da cidade vizinha Macaé, onde muitas 
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pessoas migraram em busca de emprego, devido ser esta a “capital nacional” do 

Petróleo, impulsionou as cidades ao seu redor, que incluiu Rio das Ostras.  

Assim, Rio das Ostras passou a ser considerada uma cidade dormitório, 

além de turística, impulsionada pelas atividades petrolíferas que impulsionaram 

a geração de empregos. Provocando um crescimento desenfreado e 

desestruturado do município, dificultando a implementação de saneamento 

básico, estruturação de bairros, efetivação de políticas públicas como saúde, 

segurança, educação, transporte, entre outros, afetando a toda população.  

Outro fator a ser mencionado como agravante da situação da cidade, foi 

a queda do petróleo sofrida em 2014, e consequentemente o desemprego. As 

regiões da baixada litorânea e dos lagos, foram assoladas por altíssimos índices 

demissão.  

Um estudo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) de 2015, informou 

pelo Jornal local Intertv, aponta que as cidades da região, tiveram significativas 

quedas no número de empregos, e referenciou Macaé, que só no ano de 2015 

fechou aproximadamente 12.168 postos de emprego. Contraposto ao ano de 

2014 onde o saldo tivera sido positivo: 758 vagas de trabalho.  

Sendo Rio das Ostras afetada também, consideravelmente, possuindo em 

2015 um saldo negativo de postos de emprego fechados, em 2015 foram de 

1.969. Diferentemente do ano de 2014 o qual a cidade fechou o ano com o saldo 

positivo de 1.761 vagas de trabalho. (INTER TV – Ministério do Trabalho divulga 

o balanço dos empregos formais em 2015 no interior do Rio - 21/01/2016). 

Assim, segundo um conciso panorama da cidade pesquisada, podemos 

perceber o quanto o município oscila entre as disfunções da economia, sendo 

afetado constantemente por Macaé, gerando uma economia instável e com isso 

uma procura recorrente das pessoas, principalmente mulheres, às políticas 

públicas como forma de sobrevivência. 

No item a seguir será demonstrado a realidade materializada da situação 

da mulher no município de Rio das Ostras, bem como a questão de gênero como 

expressão da questão social e a relação constante com a política de assistência. 
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3.3- Chefia da família por mulheres: relações de trabalho, maternidade e 

educação infantil. 

Segundo o dicionário Aurélio, chefe é o “cabeça, o principal”, e a chefia 

é a “direção, o comando”. Alguns sites de busca, também nos oferece como 

definição de chefe o “indivíduo investido de poder para ocupar lugar de 

mando”; o “fundador ou representante de uma dinastia, uma família”, ou ainda, 

a “pessoa reconhecida como a maior autoridade dentro de um grupo social” ou 

“quem dirige e orienta”4. São múltiplas definições que orientam para o exercício 

do poder de um sujeito em relação a um determinado grupo de pessoas.  

Historicamente, esse poder é centralizado nos homens, que no geral, 

tem em sua figura a representação do controle da força física e do domínio 

econômico, em relação ao grupo liderado. 

[...] contribuição dos primeiros estudos sobre trabalho feminino sobre o 
Censo de 80 diz respeito ao conceito de Chefe de Família até o Censo 
de 1970 a chefia da unidade domiciliar investigada era sempre 
atribuída ao homem mesmo que este não fosse o provedor da família. 
Os recenseadores recebiam a instrução de classificar mulheres como 
chefe de família somente quando estas fossem viúvas desquitadas ou 
vivendo outra situação de ausência do provedor masculino. Na década 
de 70, a crítica dos estudos de gênero provocou uma significativa 
alteração na sistemática de coleta desta informação. A partir do Censo 
de 1980 o recenseador recebe a instrução de atribuir ao informante a 
tarefa de designar a pessoa que acredita deter a chefia familiar. 
(BRUSCHINI, 1994, p. 25) 

 Segundo Bruschini (1998), na sociedade patriarcal em que vivemos, 

demoramos ter a compreensão de que a mulher, não deve se reservar as 

responsabilidades domésticas, uma vez que, cresce anualmente a inserção da 

mulher no mercado de trabalho. Mas, é importante salientar que mesmo com 

essa inserção, as mulheres permanecem ocupando, majoritariamente, as 

atividades com a casa e a maternidade. Ou seja, o trabalho remunerado externo, 

não foi suficiente para alterar essa dinâmica. 

A constante necessidade de articular papéis familiares e profissionais 
limita a disponibilidade das mulheres para o trabalho, que depende de 
uma complexa combinação de características pessoais e familiares, 
como o estado conjugal e a presença de filhos, associados à idade e à 
escolaridade da trabalhadora, assim como a características do grupo 
familiar, como o ciclo de vida e a estrutura familiar. (BRUSCHINI, 1998, 
p. 4) 
 

                                                             
4 Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?ei=N1kdWrziMsKkwgSmzKLYDQ&q=chefe+significado+dic
ionario&oq=chefe+significado+di&gs_l=psyab.3.0.33i160k1l2.8167.10795.0.12021.11.11.0.0.0
.0.164.1164.1j9.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.9.1055...33i21k1j35i39k1j0i22i30k1.0.izu4t5YoNlE 
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 É nesse contexto, que vamos construir reflexões sobre o papel da 

mulher na sociedade capitalista, em torno do diálogo com as mulheres 

atendidas pelo CRAS-Central de Rio das Ostras. 

O ponto central dessa relação com as interlocutoras da pesquisa, foi 

justamente a chefia das famílias. Percebemos que, mesmo que a mulher 

exerça a manutenção da casa, da família ela por si só, acaba não se 

reconhecendo como a chefe. Na construção cultural e social da sociedade 

capitalista é delegado ao homem atribuições como autoridade, impor respeito, 

ter o domínio, enquanto à mulher compete ser mãe-esposa-dona de casa e 

cuidar da família. A realização da pesquisa mostra nas respostas contidas na 

entrevista como ainda está enraizado na nossa cultura a ideia de que mulher 

é responsável pelos afazeres domésticos como obrigação e não como um 

trabalho, muitas mulheres em seus relatos disseram enxergar nos seus 

companheiros, a chefia da família, por terem a responsabilidade de gerir as 

regras e sustentar economicamente a família.  

Dessa maneira, o trabalho doméstico exercido gratuitamente é visto 

ainda como uma obrigação da mulher e consome grande parte do tempo das 

mulheres, cerca de 4 mil horas por ano, segundo Angela Davis (2016, p. 225). 

Essas atividades pouco são reconhecidas no seio familiar, são “invisíveis, 

repetitivas, exaustivas, improdutivas e nada criativas – esses são os adjetivos 

que melhor capturam a natureza das atividades domésticas. ” (Ibidem) 

Nas sociedades capitalistas avançadas, por outro lado, o trabalho 
doméstico, orientado pela ideia de servir e realizado pelas donas de 
casa, que raramente produzem algo tangível com seu trabalho, diminui 
o prestigio social das mulheres em geral. No final das contas, a dona 
de casa, de acordo com a ideologia burguesa, é simplesmente a serva 
de seu marido para a vida toda. (DAVIS, 2016, p. 228) 

E por não ter rentabilidade, por mais que a mulher seja a pessoa que 

mais permaneça em casa e lidere a organização do espaço e a criação dos 

filhos, a ela não é atribuído esse status de chefe. 

Muitas das mulheres entrevistadas em suas respostas quando 

perguntadas se estão trabalhando, responderam que não. Justamente por não 

estarem inseridas no mercado de trabalho, justificando a necessidade de 

cuidar dos filhos ou dos pais idosos, ou dos netos. Ou seja, elas também não 

reconhecem em suas atividades de cuidado, um trabalho, mesmo que não 

remunerado.  
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Nesse sentido percebe-se que a responsabilidade do cuidado fica 

designado a figura feminina, Gama (2014) define o trabalho doméstico da 

seguinte forma: 

O trabalho doméstico em uma definição ampla pode ser entendido 
como o conjunto de atividades relacionadas ao cuidado das pessoas 
e que são executadas no contexto da família ou domicilio-trabalho 
gratuito realizado essencialmente por mulheres. (Ibidem, p.43) 

Logo, na sociedade capitalista a nossa construção social, nos leva a 

acreditar que esse trabalho doméstico desenvolvido por nós mulheres, são 

atividades normais e é nossa obrigação executá-las sem sermos remuneradas. 

Outro aspecto importante, que me chamou bastante atenção, foi quando 

perguntei quem era o chefe de família da casa. As mulheres que não exercem 

trabalho remunerado, ou seja, as donas de casa com cônjuge responderam 

que para elas, o chefe era o companheiro. Essas mulheres relacionam o termo 

chefe as responsabilidades da casa “pagar as contas, não deixar faltar nada, 

prover o sustento”, essas foram as principais respostas. 

Entende-se que essas mulheres que exercem o trabalho de cuidar da 

casa, dos filhos não se reconhecem como chefes por serem dependentes de 

seus companheiros.  

Já a fala das mulheres com cônjuge e que estão inseridas no mercado 

de trabalho formal ou informal, que tem uma remuneração, há uma variável. 

Algumas, se percebem também como chefes. Ou seja, o fator preponderante 

para assumir a figura de chefe de família, é a situação econômica. 

Todavia, existem outros fatores que implica nessa relação familiar. Por 

isso, decidimos organizar as respostas das entrevistas em gráfico e tecer 

comentário a partir de cada situação e no final, retornaremos com a centralidade 

do papel das mulheres na família.  

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

Gráfico 1 – Faixa etária dos usuários 

 

 

Com relação a idade das mulheres entrevistadas, observa-se que as 

mulheres nas faixas etária de 20 a 29, e de 35 a 40 anos, somam 63% das 

mulheres que mais procuram a instituição em busca do programa Bolsa Família. 

E 42% das mulheres tem idade acima de 51 anos, essas mulheres fazem parte 

do Projeto Feliz Idade que funciona no mesmo local onde está situado o CRAS. 

 Dessa forma, constata-se que a maioria das mulheres pesquisadas 

constituem a faixa etária economicamente ativa. Mas que por algum motivo 

buscam na Política de Assistência Social, no CRAS através do programa Bolsa 

Família, além de um benefício no que tange a transferência de renda, uma 

promoção para construção de uma identidade, economicamente independente. 

 

 Gráfico 2 – Raça  
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 Na análise do gráfico que trata sobre a raça observa-se que 69% das 

mulheres que vão ao CRAS na busca por benefícios são negras. Essa realidade 

não é por acaso. O recorte de raça é extremamente relevante. As mulheres são 

oprimidas, e as mulheres negras, ainda mais. Sexismo e racismo associados 

trazem outras implicações no cenário e a mais emblemática delas é a violência. 

Segundo a pesquisa “Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil” (IPEA, 

2013), as mulheres negras são as que mais morrem, vítimas de morte violenta 

praticado por homens, ou ainda, por conta da prática do aborto, são as mães 

que mais perdem seus filhos para a violência estatal, ou seja, por homicídios 

praticados pela polícia, por exemplo. 

 A violência contra a população negra é uma prática histórica e contínua, 

sobretudo no Brasil, desde os tempos da escravidão. A mulher negra é vista 

como um objeto sexual, e a mulher negra brasileira no cenário internacional é 

tida como prostitutas. Nesse sentido, enquanto mulheres, temos pautas comuns 

no que tange a dominação patriarcal, mas as mulheres negras, precisam lutar 

ainda não só contra o sexismo, mas também contra o racismo e o preconceito. 

 Não é por acaso, que nessa pesquisa, quase 70% das mulheres são 

negras. São as mulheres pobres, que necessitam de renda para subsistir. E que 

por vezes, chefiam suas famílias, não por opção, mas pelas condições objetivas, 

são elas que tem seus companheiros encarcerados ou mortos, uma vez que, 

grande parte da população carcerária brasileira é negra. Poderíamos listar uma 

série de especificidades que passam as mulheres negras, mas como esse não 

foi o alvo dessa pesquisa não vamos aprofundar a temática, que é extremamente 

relevante e necessária. O importante é apontar aqui, esse dado, onde a maior 

parte das mulheres que procuram a Política de Assistência Social em Rio das 

Ostras, são negras. 
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 Gráfico 3 – Situação atual de trabalho 

 

 Considerando a fala das entrevistadas, no gráfico acima fica nítido que o 

desemprego afeta a maioria das mulheres usuárias do CRAS-Central mostrando 

que 73% delas estão desempregadas. Na aplicação da entrevista, a principal 

resposta das mulheres quando perguntadas o porquê de não estarem 

trabalhando, foi a falta de oportunidade, seguida por ter que cuidar dos filhos, 

netos ou pais Idosos.  

 Outro critério observado nas respostas quando perguntadas se já 

trabalharam e qual função desempenharam, a principal função que aparece nas 

respostas é o trabalho como diarista, serviços gerais e outros considerados 

trabalhos precários e domésticos. Desde a escravidão, as mulheres ocupam 

esse lugar de serventia e cuidado a casa dos senhores.  Esse dado é revelador, 

porque mesmo em atividades remuneradas, as mulheres pobres e pouco acesso 

à educação formal, continuam exercendo atividades laborativas que são tidas 

como subalternizadas.  

 
 Gráfico 4 – Experiência de trabalho 
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 Observando o gráfico e a tabela sobre experiência de trabalho percebe-

se que 96% das mulheres entrevistadas já trabalharam no decorrer de suas 

vidas, porem a principal atividade desenvolvida por elas são os trabalhos 

precarizados e de baixa renda, desvalorizados na sociedade capitalista.  

 Os gráficos 3 e 4, se completam no sentido de que as entrevistadas 

declaram ter experiência de trabalho, ou seja, em alguma vez já trabalharam, 

porém no momento não estão exercendo nenhuma atividade remunerada, por 

isso a maioria declarou ser desempregada. Sendo assim, podemos concluir que 

as entrevistadas são donas de casa e por isso não vendem sua força de trabalho 

para o mercado.  

Visto isso, a resposta que muitas deram a esse questionamento, foi que 

não se sentem competentes para ingressarem no mercado de trabalho por não 

possuírem cursos profissionalizantes e/ou não ter tempo nem condição 

financeira para custear essa qualificação. Podendo perceber que a questão da 

escolaridade dos usuários e as profissões que já exerceram, a maioria diarista, 

estão atreladas, devido não possuir um grau mais elevado de escolaridade 

trabalhando assim, no mercado informal. 

O público assistido pelo CRAS é um público bem heterogêneo possuindo 

diferentes graus de instrução, desde analfabeto até ensino superior, 

predominando o ensino fundamental incompleto e o analfabeto. Dessa forma, a 

falta de escolaridade dos usuários demonstra que muitos deixam de estudar para 

trabalhar, principalmente as mulheres-mães chefes de família que precisam 

garantir a sobrevivência de seus filhos. 

Essa breve análise que pode ser feita a partir desses dados é que a 

relação das mães-chefes de família ainda na contemporaneidade está irrigada 

de paradigma, ou seja, a formação de família que ainda se tem atualmente no 

século XXI é de família constituída por homem e mulher, uma família patriarcal. 

As famílias de mães solteiras - apenas mãe e filhos -; casais homossexuais; são 

conceitos que a sociedade não aceita por completo, novas expressões da 

questão de gênero, que segundo Duque-Arrazola (2009, p. 231), fala sobre um 

empobrecimento da cultura feminina, ou seja, ocorre na sociedade capitalista um 

aumento da pobreza que tem afetado as classes menos favorecidas, levantado 

a questão da feminilização da pobreza, que afeta as mulheres trabalhadoras das 

classes mais pobres, por ser dentre vários de seus significados, a diferença do 
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nível de pobreza entre homens e mulheres, onde estas são as mais afetadas. 

Essa classificação rebate na busca da assistência pelo suporte para a 

sobrevivência.  

 Os próximos gráficos revelam as condições das mulheres em torno na 

maternidade.  

 
 Gráfico 5 - Filhos 

 

92% das mulheres que procuram o CRAS são mães. A pesquisa mostrou 

que a principal procura pela instituição é para se inscreverem no programa Bolsa 

Família uma vez que o programa realiza o pagamento dos benefícios 

preferencialmente às mulheres, com objetivo de contribuir para a ampliação do 

“bem-estar da família” e, ao mesmo tempo, da autonomia feminina no espaço 

doméstico e nas comunidades locais.  

 
Segue abaixo a quantidade de usuárias que tem acesso à creche para 

seus filhos. 
 
        Gráfico 6 – situação dos filhos - creche 
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 Com relação a situação dos filhos inseridos em creches constata-se que 

apenas 8% dos filhos estão matriculados na creche, 92% não frequentam. 

Podemos perceber a baixa cobertura nos serviços de creches no município, uma 

vez que a demanda de crianças é maior que a oferta de vagas, em seus relatos 

muitas mulheres mães dizem não conseguir vagas e ficam aguardando na fila 

de espera.  Atrelado a essa questão, essas mães ficam impossibilitada de se 

inserirem no mercado de trabalho, pois por serem mulheres da classe 

subalterna, não conseguem pagar uma creche particular para que possam deixar 

seus filhos. Outra questão que podemos enfatizar aqui é que nesse período de 

vida que corresponde de 0 a 3 anos, os pais até por um hábito cultural acham 

que por serem muito pequenos os filhos devem permanecer no espaço de casa 

sendo a responsabilidade de cuidar da mãe, como algumas mulheres assumiram 

durante o diálogo.  

 Atualmente, as creches, são instituições vinculadas as secretarias de 

educação, mas na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, as creches eram um 

serviço ofertado pela secretaria de assistência social. Nesse sentido, construo 

uma problematização, a passagem da política de assistência para educação 

pode ter sido uma manobra político-ideológica de garantir a permanência das 

mulheres na condição de pobreza e submissão? Digo isso, porque no espaço da 

educação, a creche não é obrigatória. Ou seja, é facultativa a inserção de 

crianças menores de 06 anos de idade no ambiente escolar. E quando era na 

assistência, o objetivo era ter um espaço, onde os responsáveis pudessem 

deixar seus filhos para serem reinseridas no mercado de trabalho. Penso que 

essa diferença, altera a dinâmica, por exemplo de ampliação de vagas nas 

creches, uma vez que não é obrigatório, a criança nesses espaços. 

 

 Gráfico 7 – situação dos filhos - escola 
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 Com relação a escola, 58% dos filhos não estão inseridos na escola. 

Porém, contabilizamos também filhos de mulheres idosas que frequentam o 

CRAS, para realizar atividades no programa Feliz Idade, nessa pesquisa 11 

mulheres têm idade acima de 51 anos, isso significa que os filhos dessas 

mulheres já concluíram os estudos e por isso não frequentam mais a escola, Os 

42% estão matriculados na escola, até mesmo porque pra poder ser beneficiaria 

do Programa Bolsa Família exigisse que os filhos estejam inseridos e frequentem 

a escola.  Assim pode se observar que diferente da creche, as mulheres não 

encontram tantas dificuldades para inserir seus filhos na rede de ensino público 

formal. Assim no período em que os filhos se encontram na escola elas podem 

desenvolver alguma atividade que possa lhe render alguma renda para somar e 

ajudar no sustento da família. Entretanto, a depender da idade do filho, 

dificilmente, essas mulheres podem ser inseridas em trabalhos com horários 

regulares, como os de 8h ás 17h, uma vez que, as escolas não possuem 

atividade em horário integral.  

 Os três itens que constam os dados dos usuários, em relação a filhos, 

creche e escolas estão interligados, pois a maternidade traz diversas 

implicações no seio familiar, desde as dimensões do cuidado e das tarefas 

domésticas, até a reinserção no mercado de trabalho mediada pela possibilidade 

de creches e escolas públicas em período integral.   

 Desse modo, considerando que a sociedade é arraigada pelo 

conservadorismo, que muitas vezes se reproduzem em preconceitos e 

discriminações, a mulher pobre fica condicionada ao seu papel de mulher-mãe 

do lar, mesmo em meio a tantas lutas e direitos femininos garantidos. Enquanto 

ao homem, nessa sociedade capitalista, patriarcal e machista, se prevalece a 

imagem de chefe da família e provedor do lar, devendo a mulher e os filhos 

obediência e submissão. Fato que reforça e não ajuda a descontruir o 

patriarcado, conforme diz Pereira (2010) 

Considerando que a família não é um bloco monolítico, e que, devido 
a sua reestruturação, ela passou a ser preponderantemente gerida e 
sustentada pelas mulheres, pergunta-se (fazendo coro com amplas 
vozes feministas); quem, na família contemporânea arcará com o 
encargo de cuidar cotidianamente de crianças, enfermos, idosos 
debilitados, além de assumir as responsabilidades de provisão e 
gestão do lar? Tudo leva a crer que se está pensando na mulher, 
quando se requisita a participação da família no esquema misto de 
bem-estar, pois era ela quem tradicionalmente arcava com esse ônus. 
Ora, como a visão tradicional continua em pauta, é das mulheres que 
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se espera a renúncia das conquistas no campo do trabalho e da 
cidadania social, pois se presume que o foco central de suas 
preocupações continua sendo a casa, enquanto o do homem ainda é 
o local de trabalho. (PEREIRA, 2010, p. 38). 

 É nesse sentido, que pode refletir sobre a falta que o acesso à creche e à 

escola faz na vida das mulheres, pois como visto pela pesquisa, grande parte 

tem o desejo em retornar as atividades laborativas remuneradas, mas necessita 

da inserção das crianças nesses espaços, uma vez que, o acesso à creche é um 

direito pois possibilita a mulher se inserir no mercado de trabalho. 

Voltado para a primeira infância, o Programa Brasil Carinhoso tem o 
seu desenvolvimento integrado em várias vertentes e uma delas é 
expandir a quantidade de matrículas de crianças entre 0 e 48 meses, 
cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) 
em creches públicas ou conveniadas. O apoio financeiro é devido aos 
municípios (e ao Distrito Federal) que informaram no Censo Escolar do 
ano anterior a quantidade de matrículas de crianças de zero a 48 
meses, membros de famílias beneficiárias do Bolsa Família em 
creches públicas ou em instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público. O 
Programa consiste na transferência automática de recursos 
financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento, para 
custear despesas com manutenção e desenvolvimento da educação 
infantil, contribuir com as ações de cuidado integral, segurança 
alimentar e nutricional, garantir o acesso e a permanência da criança 
na educação infantil. O recurso transferido aos municípios e ao Distrito 
Federal é realizado em parcela única. O montante é calculado com 
base em 50% do valor anual mínimo por matrícula em creche pública 
ou conveniada, em período integral e parcial, definido para o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb apud FNDE). 

Desse modo, mesmo que seletivamente o acesso à creche é garantido 

por lei segundo a Constituição Federal de 1988. “A Constituição reconhece a 

creche como uma instituição educativa, sendo a educação, um ‘direito de todos 

e dever do Estado e da família’ [...]” (CONSTITUIÇÃO brasileira, 1988, p. 128-

129 apud AGUIAR, 2001, p. 34). Não havendo com isso, acesso integral e a 

todos que necessitar, o que pode ser afirmado que é retrocesso das conquistas 

históricas feministas, caracterizando uma contrarreforma sob o viés neoliberal 

da sociedade capitalista. Portanto, o que se verifica são as contradições 

atravessando a sociedade, feminizando um empobrecimento, restringindo e 

focalizando e fragmentando os direitos sociais.  

 

 Os próximos gráficos a serem analisados são complementares e de 

extrema importância para o trabalho, pois é demonstrado a causa/consequência 
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e o porquê da busca assistência no CRAS e no programa Bolsa Família. O item 

a seguir é como o usuário classifica sua situação conjugal. 

 

 Gráfico 8 – Situação conjugal 

 

 Analisando o gráfico e a tabela acima observa-se que 58% das mulheres 

usuárias do CRAS são solteiras, e como um aporte muitas buscam a instituição 

para tentar manter a família, pois na pesquisa observou que 92% dessas 

mulheres são mães, precisam além de se manter sustentar os filhos, visto que 

nos relatos muitas dessas mulheres disseram que o pai não contribui 

financeiramente na criação dos filhos, passando essas mulheres a depender da 

ajuda de familiares e das políticas públicas. E a idade dos companheiros das 

usuárias que declaram ter, a maioria tem mais de 51 anos, que é uma amostra 

de 11 companheiros das 55% usuárias, ou seja, das 26 entrevistadas, 11 

possuem companheiros e 15 não possuem. O que rebate na questão de muitos 

dos companheiros estarem numa fase de transição para a faixa etária idosa. 

Dessa forma, menos da metade declararam não possuir companheiro, o que 

significa então que muitas das mulheres entrevistadas possuem a chefia da 

família. 

 Com relação a situação de trabalho dos companheiros, podemos observar 

que 55% dos companheiros dessas mulheres estão empregados. Logo, mesmo 

em famílias com crianças, podemos perceber que os homens no mercado de 

trabalho, não encontram as mesmas barreiras que as mulheres sofrem para se 

inserir no mercado de trabalho, como foi evidenciado na pesquisa bibliográfica e 
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aqui retratado na pesquisa de campo, para os homens há uma oferta maior de 

emprego. 

 

 O item a seguir demonstra o motivo da busca pelo CRAS pelas usuárias. 

 Gráfico 11 – motivo da busca pelo CRAS 

 
 

 O motivo que leva essas mulheres ao atendimento no CRAS-Central 

como mostra o gráfico acima, é o Bolsa Família, que mesmo sendo um valor 

considerado baixo, é a única fonte de renda para algumas mulheres, 

possibilitando certa autonomia nas relações familiares e algum sentimento de 

dignidade para garantir a subsistência de sua família. 

 Após a exposição dessa série de variáveis percebidos com a aplicação da 

entrevista, retomamos a centralidade da pesquisa, a chefia da família.  

 

    Tabela – quem é o chefe da família? 

Chefe da família 

 Quantidade 

A própria 14 

Companheiro 9 

Os dois 3 

Total 26 

 
 

 Na tabela que trata da questão do “chefe de família”, é possível perceber 

que 54% das mulheres se consideram a chefe da família. Esse dado tem relação 

com o estado civil dessas mulheres que são solteiras e a maioria mães. Ou seja, 

para se perceber, sem nenhuma dificuldade, como chefe de família, é necessário 
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não ter nenhuma companhia. As que se denominaram chefes, são as mulheres, 

mães e solteiras.  O ponto a questionar é o fato que as mulheres com cônjuge 

tiveram dificuldades em se conhecer como chefe, quando se reconhecem, 

dividem o posto com o companheiro.    

 Nesse sentido, uma situação durante a entrevista chamou atenção. Ao 

abordar as mulheres, mesmo que acompanhadas, deixava bem claro que a 

entrevista seria realizada apenas com mulheres. Pois bem, uma delas, estava 

acompanhada de seu companheiro. Fiz todas as perguntas e ela foi 

respondendo sem nenhuma interferência externa, porém, quando fiz a penúltima 

pergunta do questionário, que era: “Quem é o chefe de família na sua 

residência?”, seu companheiro prontamente respondeu: sou eu, claro. Não 

deixando sequer responder, e com essa fala, a entrevistada só fez concordar, 

balançada a cabeça como sinal de afirmativo.  

 Nada mais emblemático do que essa situação. A opressão direta a 

mulher, no que tange, a qualquer possibilidade de poder. Neste homem, está 

expresso o receio de qualquer tipo de ameaça possível, ao domínio que ele 

estabelece.  

  O debate que quero travar é sobre essa cultura machista e patriarcal que 

é imposta as mulheres desde os primórdios da constituição da família, que a 

mulher é frágil submissa ao homem. Nos relatos das mulheres com cônjuge fica 

claro como essa cultura está enraizada na nossa sociedade.  

 As mulheres não se percebem enquanto chefes, não tem autonomia 

dentro de seus lares, um fator importante que pode ser relacionado a não se 

perceberem como chefes é a falta de oportunidade no mercado de trabalho, 

muitas não desenvolvem o trabalho pago e são dependentes de seus 

companheiros, nas falas elas deixam bem claro que o marido é o responsável 

pelo sustento da família. 

 Os gráficos acima, 8; 9; 10; 11 e 12, se complementam, ou seja, a busca 

das usuárias pela política de assistência social no CRAS, é motivada pela 

questão financeira. Como fica claro os gráficos 8 e 12 quando perguntado quem 

é o chefe da família, mais da metade das entrevistadas se declararam ser. Então, 

são elas mães chefes de família.  

 O que se desdobra, são as situações onde as mulheres-mães não têm 

com quem deixar seus filhos para ir trabalhar. Sendo o acesso à educação 
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infantil um fator extremamente dificultador da venda da força de trabalho da 

mulher. O que rebate em outras expressões da questão social como a violência, 

o desemprego, a pobreza, as drogas, etc.  

Outro fator importante de salientar, é que tanto a faixa etária 

economicamente ativa que aparece no gráfico, tanto a faixa etária pré-idosa e 

idosa, buscam o CRAS pelos projetos que desenvolvem como artesanato, 

atividade física, incentivo à profissionalização, informação, entre outros que de 

alguma forma estimulam os usuários a vender sua força de trabalho mesmo que 

no mercado informal. Pois sabemos que muitas mães chefes de família, se 

sentem limitadas a não trabalhar porque tem que cuidar dos seus filhos pois não 

tem com quem deixar. 

O que nos evidencia que o contingente do sexo feminino em relação ao 

sexo masculino na busca pela política de assistência é muito maior e com 

predominância das mulheres. Ou seja, pela amostra pesquisada, as mulheres 

são em maior número as que mais recorrem não só o Bolsa Família, mas a 

política de assistência e seus desdobramentos em diferentes projetos. 

O público feminino é muitas vezes descaracterizado para o trabalho 

através de uma leitura ainda machista da sociedade. Isso pode ser caracterizado 

pela luta pelo empoderamento feminino nos dias atuais, pois além de lutarem 

contra a subordinação aos homens, o significativo número de mulheres 

assistidas pela política de assistência demonstra que a política tem significado 

importante em suas vidas por possibilitar mesmo que minimamente uma 

autonomia. 

Com isso, pode-se refletir a questão de gênero na sociedade capitalista 

atrelada à política de assistência e ao programa Bolsa Família, pois sabemos 

que o sistema capitalista de produção dissemina as desigualdades sociais para 

que ele mesmo atue através do Estado de forma paliativa e focalizada. 

Dessa forma a relação gênero na sociedade capitalista é uma relação de 

poder, tanto no seio familiar, quanto em diversas outras instituições, 

principalmente as empregadoras, onde as mulheres são colocadas para realizar 

trabalhos inferiores aos homens e/ou trabalhando na mesma área, porém 

recebendo menos por isso.  



67 
 

O que pode ser considerado uma segregação do gênero feminino na 

sociedade capitalista, que mesmo diante de tantas conquistas, as mulheres 

ainda são vistas como seres inferiores e invisíveis.  

Assim, as relações entre todos os gráficos corroboram para um 

entendimento de como as expressões da questão social se manifestam e 

emergem em diferentes contextos sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreender a condição do sujeito feminino na sociedade de classe se 

colocou desde o início da pesquisa, como um desafio teórico, em termos da 

perspectiva de gênero visto que a teorização sobre gênero ainda é um campo 

de conhecimento em construção.  

Estando inserido em uma sociedade de classes contraditória, a ordem 

social capitalista se reproduz com o foco na produção de mais valia, ou seja, se 

expressa na constante barbárie que provoca à sociedade, desenvolvendo com 

isso as diversas expressões da questão social que são resultado diretamente da 

causa/consequência do antagonismo de classes gerado pela exploração do 

trabalho, acumulação do capital e o processo de organização e luta da classe 

trabalhadora. 

Dessa forma, abordar o conceito de gênero na sociedade capitalista 

vigente não tem sido tarefa fácil, a temática é um assunto de opiniões distintas 

e que precisa ser cada vez mais discutido. Nessa perspectiva o trabalho foi 

construído com o intuito de contribuir com o tema, cada vez mais discutida e 

estudada.  

Como foi tratado no conteúdo do trabalho muitos foram os fatores que 

contribuíram para a situação em que se encontram as mulheres na 

contemporaneidade da sociedade de classes. O sistema patriarcal é um deles, 

que impera historicamente, e possui raízes profundas instauradas nessa 

sociedade opressora. 

A categoria gênero e o papel da mulher na sociedade de classe estão 

intimamente relacionados, a pesquisa mostrou que homens e mulheres tem 

papeis distintos e o que determina essa desigualdade nas relações sociais é a 

divisão sexual do trabalho. Assim os trabalhos de homens e mulheres não são 

apenas segmentados segundo o sexo, mas, hierarquizados. Desta forma às 

mulheres restam as atividades desvalorizadas e mal remuneradas. 

Através da pesquisa de campo, ficou constatado que as políticas 

neoliberais de proteção social, dentre elas a política de assistência social, com 

seus programas de assistência focalizada e seletiva como os de renda mínima, 

na realidade, reduz as dificuldades que as mulheres usuárias do programa   
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enfrentam, mas não resolvem a situação dessas mulheres, elas continuam 

sendo mulheres – mães, donas de casa e desenvolvendo o trabalho do cuidado. 

Portanto, as contradições derivadas pelo sistema capitalista consistem em 

enfatizar a relação capital/trabalho; Estado/mercado; privatização/políticas 

públicas, onde em relação às forças produtivas na contemporaneidade 

desencadeia sistematicamente a pobreza e desigualdade social entre homens e 

mulheres, o que gera outras expressões da questão social, como a questão de 

gênero e demandas que elas também produz, como violência, dependência, 

maus tratos, etc., o que leva muitas mulheres a procurar assistência nos CRAS, 

vendo uma possibilidade de possuir uma autonomia relativa a partir da renda 

recebida pelo Programa Bolsa Família.  

Com isso, fica evidente que as conquistas das mulheres na sociedade 

capitalista criaram uma alternativa para o desenvolvimento humano, ou seja, sua 

construção como ser social que possui identidade histórica, que mesmo com as 

contradições da lógica de acumulação capitalista que insiste em limitá-las à uma 

emancipação política, a conhecer seus direitos e serem equitativamente 

igualadas aos homens, elas insistem na luta contra essas desigualdades sociais. 

Sendo assim as mulheres em meio a sociedade sexista, luta por seus 

direitos e para ser socialmente aceita através, do movimento feminista que se 

esforça pelos direitos das mulheres. Ou seja, o feminismo é uma forma de 

expressar sua posição, e o movimento feminista luta pela busca da informação 

dos direitos femininos, onde a mulher possui igualde política; respeito por sua 

integridade física; direito ao trabalho nas mesmas condições que o homem, etc., 

não devendo a mulher se submeter a nenhum tipo de coação por parte de seus 

companheiros. 

Sabemos que ainda há um caminho longo de lutas para futuras conquistas 

que as mulheres devem enfrentar, mas não desanimar, pois existe na sociedade 

homens que não apenas veem as mulheres como seres reprodutores e 

submissos, mas também como companheiras, as quais deve dividir as tarefas 

domésticas bem como a educação dos filhos, o cuidado do lar, entre tantas 

outras multitarefas que são designadas pela visão limitada e machista de muitas 

pessoas da sociedade como femininas.  

Enfim, na sociedade capitalista patriarcal na qual vivemos, é necessário 

desenvolver processos de empoderamento, de conquistas de direitos, 
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autonomia, práticas sociais e políticas que levem à emancipação das mulheres. 

O que evidencia a importância de se criar políticas voltada para a mulher que 

faça com que elas se reconheçam como mulheres com os mesmos direitos que 

os homens perante a sociedade. 

Diante do exposto sobre a questão da equidade de gênero, este trabalho 

abre-se para novos debates e expectativas para pesquisas futuras sobre 

implementações de políticas sociais que atendam as demandas das mulheres 

chefes de família na sociedade de classes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
                                                                                                                                                                                                     
AGUIAR, Beatriz Carma Lima de. A INSTITUICAO CRECHE: APONTAMENTOS 
SOBRE SUA HISTORIA E PAPEL. In: Nuances- Vol. VII- Setembro de 2001. 
Disponível em <http://revista.fct.unesp.br/index. 
php/Nuances/article/viewFile/133/181> Acesso: 10 mar. 2016 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a 
centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez/ Unicamp,1985. 

BARROS, Ricardo; Fox, Louise; Mendonça, Rosane. Female-headed 
households, poverty, and the welfare of children in urban Brazil. Economic 
Development and Cultural Change, v.45, n.2, p.231-257, 1997 

BASSANEZI, Carla. Mulheres dos anos dourados, História das Mulheres no 
Brasil. 9ª Edição. São Paulo: Contexto, 2007, (pag. 607-639). 

BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: Fundamentos 
e História. 3. ed. -  São Paulo: Cortez, 2007. 

BRASIL, Manual do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Manual de 
Gestão do Programa Bolsa Família. 2ª Edição atualizada, disponível em 
ftp.mds.gov.br/externo/ead/outros/arquivos_a_enviar/MIOLO%20%20Manual_
Gestao_Bolsa_Familia_18082015%20-%20print.pdf. 

BRASIL, Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social – 
CRAS. Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. 1. ed. Brasília: 2009. 
ISBN 978-85-60700-29-5. 

BRASIL, Plano Nacional de Políticas para Mulheres. Secretaria Especial de 
Políticas para Mulheres. Brasília, 2008. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/planonacional_politicamulheres.pdf 

BRITO, J.; OLIVEIRA, O. Divisão sexual do trabalho e desigualdade nos espaços 
de trabalho. In: FILHO, F. S.; JARDIM S. (Orgs.). A danação do trabalho. Rio de 
Janeiro, Te Corá, 1998.  

BRUSCHINI, Cristina. TRABALHO FEMININO NO BRASIL: novas conquistas ou 
persistência da discriminação?. Prepared for delivery at the 1998 meeting of the 
LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION – ECO 19 – The Palmer House 
Hilton Hotel Chicago, Illinois – USA, 1998. Disponível em: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/lasa98/Bruschini.pdf 

CARDOSO, Franci Gomes. A Pesquisa na formação Profissional do assistente 
social: algumas exigências e desafios. Caderno ABESS, São Paulo: Cortez, n. 
8, p. 27-32, nov. 1998.  

CARLOTO, Cássia M. Gênero, políticas públicas e centralidade na família. In: 
Serviço Social e Sociedade, 86, ano XXVII, julho 2006. 

CASTRO, M. G. "Feminização da pobreza" em cenário neoliberal. In: I 
Conferência Estadual da Mulher. Rio Grande do Sul: Coordenadoria Estadual da 
Mulher, 1999.  

ftp://ftp.mds.gov.br/externo/ead/outros/arquivos_a_enviar/MIOLO  Manual_Gestao_Bolsa_Familia_18082015 - print.pdf
ftp://ftp.mds.gov.br/externo/ead/outros/arquivos_a_enviar/MIOLO  Manual_Gestao_Bolsa_Familia_18082015 - print.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/planonacional_politicamulheres.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/lasa98/Bruschini.pdf


72 
 

CISNE, Mirla. A “feminização” da assistência social: apontamentos históricos 
para uma análise de gênero. Anais da  III JORNADA INTERNACIONAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. São Luís (MA), 2007. 

CISNE, Mirla. Gênero, divisão sexual do trabalho e Serviço Social. 1.ed. – São 
Paulo: Outras Expressões, 2012.  

CISNE, Mirla. Relações sociais de sexo, “raça”/etnia e classe: uma análise 
feminista-materialista. Brasília (DF), ano 14, n. 28, p. 133-149, jul./dez. 2014 

COUTO B. R. ... [et al.]. O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma 
realidade em movimento. 4ª.ed. – São Paulo: Cortez, 2014.  

D’INCAO, Maria Ângela. Mulher e família burguesa. História das Mulheres no 
Brasil. 9ª Edição. São Paulo: Contexto, 2007, (pág. 223-240). 

DAVIS Ângela. Mulheres, raça e classe. 1. Ed,  São Paulo: Boitempo, 2016. 

DEL PRIORE, M. (2007). História das Mulheres no Brasil. 9ª Edição. São Paulo: 
Contexto. 

DUQUE-ARRAZOLA, Laura Susana. Mulheres, políticas sociais públicas e o 
desenvolvimento nas novas realidades: apontes para um debate. 2010. 
Disponível em http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/09/GT-15-Laura-
Susana-Duque-Arrazola.pdf 

ENGELS, Frederico. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 
São Paulo. Civilização Brasileira, 1977. 

FIGUEIREDO, Joseane Gomes. DESIGUALDADE SOCIAL E CAPITALISMO: 
os limites da igualdade sob a ordem burguesa. Anais VI Jornada Internacional 
de Políticas Públicas, 2013. Disponível em:   
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo4-
desigualdadessociaisepoliticaspublicas/desigualdadesocialecapitalismo-
oslimitesdaigualdadesobaordemburguesa.pdf  

FIGUEIREDO, Luciano. Mulheres nas Minas Gerais, História das Mulheres no 
Brasil. 9ª Edição. São Paulo: Contexto, 2007, (pág. 141-188) 

GAMA, A. S., Trabalho, família e gênero impactos dos direitos do trabalho e da 
educação infantil / Andreia de Souza Gama. – 1. ed. – São Paulo:  Cortez, 2014. 

GOLDANI, Ana Maria. “Retratos da família em tempos de crise”. Revista Estudos 
Feministas, 1994, 2.sem, p.303-335 (Número Especial). 

GOLDENBERG, M. & TOSCANO, M. (1992). A Revolução das Mulheres: um 
balanço do feminismo no Brasil. Rio de Janeiro: Revan. 

HIRATA, H.; KERGOAT, D. A classe operária tem dois sexos. Revista Estudos 
Feministas, São Paulo, ano 2, n. 1, p. 93-99, 1994.  

HIRATA, Helena. Divisão Capitalista do Trabalho, in: Tempo Social. Rev. Sociol. 
São Paulo; USP, 1989. 

http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/09/GT-15-Laura-Susana-Duque-Arrazola.pdf
http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/09/GT-15-Laura-Susana-Duque-Arrazola.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo4-desigualdadessociaisepoliticaspublicas/desigualdadesocialecapitalismo-oslimitesdaigualdadesobaordemburguesa.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo4-desigualdadessociaisepoliticaspublicas/desigualdadesocialecapitalismo-oslimitesdaigualdadesobaordemburguesa.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo4-desigualdadessociaisepoliticaspublicas/desigualdadesocialecapitalismo-oslimitesdaigualdadesobaordemburguesa.pdf


73 
 

HOBSBAWM, E. J. A Era das Revoluções 1789-1848. 18 ed. São Paulo: Editora 
Paz e Terra, 2004. 

IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e 
formação profissional. 5ª edição; São Paulo, Cortez, 2001. 

KERGOAT, Daniele. Da divisão do trabalho entre os sexos, in; HIRATA Helena 
(org.). Divisão capitalista do Trabalho. Tempo Social; Revista de sociologia. São 
Paulo: USP,1989. 

LAVINAS, Lena (1996). As mulheres no universo da pobreza: o caso brasileiro. 
Estudos Feministas, v.4, n.2, p.464-479 

LAVINAS, Lena. “Empregabilidade no Brasil: inflexões de gênero e diferenciais 
femininos”. IPEA, Textos para Discussão no.826. Rio de Janeiro: IPEA, 2001. 

MELO, H. P. Gênero e Pobreza no Brasil. Relatório Final do Projeto 
Governabilidade Democrática de género en América Latina y El Caribe. Brasília: 
Cepal, 2005. 

MILES, Rosalind. A histórico do mundo pela mulher. Rio de Janiero: LTC, 1989. 

MOTA, Ana Elizabete. O Mito da Assistência Social: ensaios sobre Estado, 
Política e Sociedade. 3. ed. São Paulo. Cortez, 2010. 

NOVELLINO, Maria Salet Ferreira. Feminização da pobreza no Rio de Janeiro, 
Brasil (1992-1999) (Trabalho apresentado no XIII Encontro da ABEP) 

PEARCE, Diane (1978). The feminization of poverty: women, work and welfare. 
Urban and Social Change Review, p.28-36 

PEDRO, Joana Maria. Mulheres do Sul. História das Mulheres no Brasil. 9ª 
Edição. São Paulo: Contexto, 2007, (pág. 278-321). 

PEREIRA, Potyara Amazoneida P. Mudanças, política social e papel da família: 
crítica ao pluralismo de bem-estar. In: SALES, M. A. et. Al. (orgs). Política Social, 
Família e juventude: uma questão de direitos. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

php?script=sci_arttext&pid=S1415-52732005000400001> acesso em: 03 out 
2014. 

RAGO, Margareth. Trabalho Feminino e Sexualidade. História das Mulheres no 
Brasil. 9ª Edição. São Paulo: Contexto, 2007, (pag. 578-606). 

RAICHELES, R. Esfera pública e Conselhos de Assistência Social; caminhos da 
construção democrática. São Paulo: Cortez, 1988. 

RAMINELLI, Ronald. Eva Tupinambá. História das Mulheres no Brasil. 9ª Edição. 
São Paulo: Contexto, 2007, (pag.11-44). 

SAFFIOTI, H.I.B. A mulher na sociedade de classes. / 3.ed.- São Paulo: 
Expressão Popular, 2013. 



74 
 

SAFFIOTI, H.I.B. Rearticulando gênero e classe social. In: COSTA, A.O. ; 
BRUSCHINI, C. (Orgs.) Uma Questão de gênero. São Paulo ; Rio de Janeiro: 
Rosa dos Tempos, 1992. 

SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Editora 
Fundação Perseu Abramo, 2004. 

SCOTT, Joan  – Gender: a useful category of historical analyses. Gender and 
the politics of history. New York, Columbia University Press. 1989. TRADUÇÃO: 
Christine Rufino Dabat Maria Betânia Ávila. 

SILVA, Maria Goreti da; CALDAS, Jane de Oliveira Pinto. Nas entrelinhas do 
trabalho de conclusão de curso do Serviço Social, IN: O Serviço Social na teoria 
e prática: os desafios contemporâneos. 1ª ed. Rio de Janeiro: SUAM, 2013. 

SOARES, Suamy Rafaely. “Feminização da Pobreza”: Algumas Reflexões Sobre 
o Empobrecimento das Mulheres. Anais do III Colóquio Sociedade, Políticas 
Públicas, Cultura e Desenvolvimento-CEURCA.  Universidade Regional do 
Cariri. Ceará. 2013. 

SOIHET, Rachel. Mulheres pobres e Violência no Brasil Urbano. História das 
Mulheres no Brasil. 9ª Edição. São Paulo: Contexto, 2007, (pag. 362-400). 

VASCONCELOS, Francisco de Assis Guedes de. Combate à fome no Brasil: 
uma análise histórica de Vargas a Lula In: Rev. Nutr. vol.18 n. 4 Campinas 
Jul/Ago.2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo. 

WOORTMANN, Klaas. “A Família Trabalhadora”. Ciências Sociais Hoje. São 
Paulo: ANPOCS/Cortez, 1984, pp.69-87. 

YASBEK, Maria. Carmelita. As ambigüidades da Assistência Social Brasileira 
após 10 anos de LOAS . Revista Serviço Social & Sociedade, ano XXV, n° 77, 
p. 11-29, mar. 2004. 


