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RESUMO 

 

Este trabalho é uma proposta de entendimento sobre a relação entre protagonismo 

da mulher nas famílias vulneráveis e proteção social. Nele buscou-se abordar a 

participação da família monoparental feminina em territórios de pobreza e 

vulnerabilidades, considerando a forma como a assistência social responde a esta 

nova configuração dos serviços e equipamentos disponibilizados, mediante a 

preponderância ou não da chefia feminina na conjuntura familiar, além dos seus 

rebatimentos no âmbito familiar com o protagonismo da mulher na proteção social, 

tendo como foco o CRAS do Parque Esplanada. Acreditamos que a família com 

monoparentalidade feminina que se encontra em território vulnerável, não esteja 

mais propensa do que outras ao risco social. Está monografia será respaldada por 

pesquisas bibliográficas e uma revisão de literatura coerente e com embasamentos 

teóricos, fundamentada no materialismo histórico dialético.  

Palavras chaves: Território Vulnerável. Família Monoparental Feminina. Proteção 

Social. CRAS do Esplanada. 
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ABSTRACT 

 

This work is a proposal of understanding about the relationship between women's 

protagonism in vulnerable families and social protection. It sought to address the 

participation of the single-parent female family in poverty and vulnerability territories, 

considering how social assistance responds to this new configuration of services and 

equipment made available, whether or not the female leadership in the family 

environment, in addition to Its repercussions in the family context with the role of 

women in social protection, focusing on the CRAS of the Esplanada Park. We 

believe that the single-parent family that is in vulnerable territory is no more prone to 

social risk than others. This monograph will be supported by bibliographical 

researches and a literature review coherent and based on theoretical foundations, 

based on dialectical historical materialism. 

Key words: Vulnerable Territory. Female One-Parent Family. Social Protection. 

CRAS of the Esplanade. 
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INTRODUÇÃO  

 

Nessa monografia discute-se a relação entre o protagonismo da mulher nas 

famílias vulneráveis e a proteção social, além de apresentar a forma como a 

assistência responde a nova configuração da questão social e a conjuntura 

composta pelas famílias com monoparentalidade feminina que vivem em territórios 

de extrema pobreza e vulnerabilidade social. O tema é relevante ao passo que o 

envolvimento com esta questão deriva da prática de estágio supervisionado no 

CRAS do Parque Esplanada, no ano de 2014. Ocasião que foi acompanhada e 

compartilhada com as assistentes sociais da instituição, se tratando das aquietações 

da relação teoria e prática, no que se refere às particularidades das ações do 

governo estatal na área da assistência. Visto que a maioria dos atendimentos era 

realizada com mulheres com perfil familiar monoparental e que, em alguns casos, 

assumiam também a chefia de suas famílias. Tais mulheres protagonizam as 

políticas de transferência de renda, ainda que isso lhes garanta efetiva autonomia e 

emancipação, na perspectiva de gênero. 

  Diante de situações que causaram inquietações, indignações e 

questionamentos, tanto para estudantes/estagiários quanto para os próprios 

profissionais e usuários do CRAS, uma questão em particular, foi problematizada. 

Quais os principais aspectos que sobrecarregam as famílias monoparentais feminina 

e culminam na busca pela adesão a política de assistência via o CRAS do Parque 

Esplanada? 

A partir desse questionamento, uma série de variáveis foi considerada, tais 

como: Qual a estrutura de oportunidade do território em que habitam? O que é 

vulnerabilidade social? O que caracteriza um território vulnerável e uma família em 

condições de vulnerabilidade? O perfil da família monoparental feminina é mais 

propenso a riscos que outro?  

É no contexto da vulnerabilidade ante a pobreza e vulnerabilidade, constituído 

nas desigualdades e contradição da relação entre capital e trabalho que as famílias 

buscam formas alternativas de proteção social. 
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Partindo da premissa de que é no contexto das transformações, sob os 

efeitos das restrições econômico-financeiras a partir da década de 1970, com 

avanço de prática neoliberais, que a sociedade civil protagonizada pela família 

aparece com renovado papel no campo da proteção social. A responsabilização 

familiar é uma tendência que se expande com o avanço das reformas neoliberais, 

que propaga a diminuição das demandas do Estado como mecanismo de redução 

de gastos sociais, repassando-as ou dividindo-as com a sociedade civil, como 

também com setores não governamentais. 

 Dessa forma, deve-se compreender que a família constitui um espaço de 

proteção social, porém não pode substituir a proteção social pública, generalizada e 

universalizada. Nesse âmbito, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a 

relação das famílias em cenário de vulnerabilidade social e o protagonismo da 

mulher no âmbito da proteção social e como objetivos específicos, tecer 

considerações sobre o território onde essas famílias constroem suas oportunidades 

de vida, com ênfase na análise da família monoparental feminina e na compreensão 

de elementos que compõem sua oferta protetiva.  Por fim, buscou-se verificar qual a 

relevância das políticas públicas no cotidiano das famílias com este perfil.  

 O tema é pertinente se levarmos em conta as mudanças nas formas de 

organização familiar com aumento das famílias monoparentais com ou sem chefia 

feminina e no protagonismo das mulheres nas políticas de transferência de renda.  

No intuito de se aproximar desse tema, foi realizada revisão de literatura com 

a utilização do recurso de artigos científicos, livros, revistas, monografias, pesquisas 

no banco de dados do Google Acadêmico.  

O tema surgiu da experiência no campo de estágio, onde a maioria dos 

atendimentos era realizada com mulheres protagonistas das políticas de 

transferência de renda e únicas responsáveis pela família. Com o desenrolar do 

processo de estágio surgiu o interesse em identificar se as famílias monoparentais 

femininas são mais vulneráveis e/ou se encontram em risco social.  A busca de 

resposta a esse questionamento possibilitou a estruturação do trabalho ora 

apresentado.  



  

3 
 

Diante o exposto, no primeiro capítulo abordou-se a “família monoparental 

feminina em territórios de pobreza e vulnerabilidade”, onde se apresenta as 

categorias território e vulnerabilidade, dando destaque ao território do Parque 

Esplanada, onde se localiza o CRAS referenciado neste trabalho.  

Os riscos são apresentados para além do baixo nível socioeconômico. A falta de 

acompanhamento parental, famílias com grandes números de indivíduos, baixo nível 

de escolaridade e a ausência de pais ou responsáveis são fatores que contribuem 

para o desencadeamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco social. Para 

dar conta das categorias eleitas foram utilizados Inácio e Mandelbaum (2011), 

Santos (2006), Semzezem e Alves (2013) e Azeredo (2010). 

No segundo e último capítulo, é abordado o “protagonismo da mulher na 

proteção social e na Política de Assistência Social no CRAS Esplanada”, no intuito 

de compreender como se dão as redes de solidariedades nas famílias monoparental 

feminina e como estas se complementam com a oferta de proteção pública, bem 

como seus rebatimentos nas condições de vulnerabilidade social. Para realizar essa 

discussão, optou-se pelas referências de Azeredo (2010), Baliana (2013), Silva 

(2013), Bottoli et al. (2012), Devreux (2009), Bandeira (2009), Iamamoto (2015), 

Mioto (1997) e Ribeiro (2012). 

Por fim, considera-se a proteção social uma regularidade histórica, na qual, 

sua oferta pela família (independente do arranjo) sempre existiu e existirá, entretanto 

por si só, as redes de solidariedades comunitárias e familiares não são capazes de 

dar conta das demandas impostas pela dinâmica da vida social, na face desigual 

das relações capital X trabalho, devendo agir de modo articulado com a oferta de 

proteção pública, via políticas sociais, devido seu caráter efetivo e de maior alcance 

nas interfaces das questões sociais. 
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CAPÍTULO 1 - FAMÍLIA MONOPARENTAL FEMININA EM TERRITÓRIOS DE 

POBREZA E VULNERABILIDADES 

 

1.1 TERRITÓRIO DE POBREZA E VULNERABILIDADES 

 

Para dar conta das categorias território e vulnerabilidades, deve-se pontuar que 

estas serão analisadas ante as condições de pobreza. Nessa perspectiva, Inácio e 

Mandelbaum (2011) apontam que “é importante compreender os territórios como 

vivos: lugares que ganham sentido pelo habitar de seus moradores. Isso porque: 

(...) os territórios vividos dos segmentos em situação de pobreza urbana – 

alvos principais de intervenções estatais – encontram-se marcados por uma 

ambiguidade constitutiva: são socialmente reconhecidos como espaços 

habitados por segmentos pauperizados da população a exigir ações sócio 

assistenciais do Estado; e, ao mesmo tempo, são identificados como 

lugares prenhes de uma violência descontrolada (BEZERRA, 2011, p. 4). 

Inácio e Mandelbaum (2011) afirmam que o território é algo para além da 

delimitação geográfica. De acordo com Raffestin (1993), o espaço é um substrato 

preexistente ao território e este ganha sentido a partir das pessoas que nele habitam 

e dos lugares que o compõem. Santos (2006) adverte que os lugares são 

semelhantes em qualquer território, vindo a variar, de acordo com aqueles que os 

sujeitos vivenciam, a partir dos seus distintos interesses, da maneira de se viver e 

das diferenças de renda, sendo estes fatores primordiais, para se elaborar uma 

teoria espacial. A partir desta teoria, são criados métodos para estudo de cidades 

onde se traça a relação entre dois subsistemas: circuito superior e inferior.  

O circuito superior é originário da modernização tecnológica, representa um 

espaço de inclusão e de interesses econômicos. O circuito inferior, marcado 

por atividades de pequena dimensão, é de interesse das populações 

pobres. De maneira crítica ele postula que o circuito superior sempre foi 

colocado como principal, visto como a cidade em si, deixando outra parcela 

do espaço totalmente excluída. Assim, Milton Santos sublinha a importância 

de levar em conta o circuito inferior para a compreensão da realidade 

urbana (INÁCIO & MANDELBAUM, 2011, p. 2). 

Desse ponto de vista, todo território possui diversos significados a partir da 

vivência dos que nele habitam. “Desse modo, há que se estabelecerem formas para 
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seu constante monitoramento, por meio do reconhecimento e da criação de 

mecanismos de proteção para afiançar seguranças sociais à população (...)” 

(SEMZEZEM & ALVES, 2013, p. 162), para que possam ser articulados meios de 

prevenção e intervenção, se necessário, em situações de vulnerabilidade e ou risco 

social. 

 Diante disto, convém afirmar que território e territorialidade por mais que se 

completem possuem naturezas distintas. Santos (2009), afirma que o território 

é delimitação e territorialidade é controle. Ocorre, que territorialidade possui funções 

econômicas, políticas, ideais e sociais, destacando ainda que se trata da ação dos 

agentes sobre o território, o modo de agir em seu espaço territorial. Deste modo, 

Pizzio e Silva (2016, p. 181) afirmam que tal conceito “envolve indivíduos que fazem 

parte de grupos interagidos entre si, mediados pelo território; mediações que mudam 

no tempo e no espaço (...). O agir social é local, territorial e significa territorialidade”. 

Sendo assim, os referidos autores entendem que o território é construído no espaço 

e no tempo a partir de determinados grupos sociais, sendo analisado como produto 

da condição da territorialização enquanto que as territorialidades são os resultados e 

as características desta dinâmica em consonância com o exercício das relações de 

poder.  

Inácio e Mandelbaum (2011) sinalizam que se pode entender o território de 

acordo com as culturas e dinâmica que cada pessoa utiliza para participar de sua 

construção. Do mesmo ponto de vista, Koga (2003) ressalta que o território é 

apropriado de acordo com a intervenção realizada pelo homem. “Nesse sentido, 

utiliza-se também o termo territorialidade, como uma maneira singular de se 

apropriar, fazer uso da terra, do território” (KOGA, 2003, p. 38). Diante disto, a 

territorialidade se concretiza por meio dos significados que os sujeitos constroem e 

reconstroem em torno de suas vivências em determinado território. Este pensamento 

possibilita entender o território como espaço de cidadania, onde diversas relações se 

estabelecem e se recriam a partir dele. 

Cabe também uma breve reflexão entre território e espaço, pois apesar de se 

interligarem se definem de maneiras distintas. Raffestin (1993) foi um dos primeiros 

a identificar esta diferenciação, “ao considerar o espaço como um substrato 

preexistente ao território, e este por sua vez, se forma a partir do espaço, sendo o 
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resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (que realiza um 

programa), em qualquer nível” (RAFFESTIN, 1993, p. 143). 

A partir deste pensamento, o referido geógrafo identifica que não se trata de 

elementos idênticos apesar de possuírem uma forte interação. Só é possível haver 

transição do espaço para território com a interferência da ação humana, uma vez 

que existe esta dinâmica entre as relações de poder e de dominação, sendo assim, 

o espaço antecede o território (RAFFESTIN, 1993). 

Nessa dinâmica que envolve espaço, território e territorialidade, se observa as 

complexidades das vulnerabilidades socioeconômicas, bem como às desigualdades 

sociais e territoriais que podem causar grandes influências no desenvolvimento 

humano, sejam elas negativas ou positivas. Dessa maneira, deve considerar todo o 

agir social e a dinâmica territorial existentes envolvendo a pobreza e as privações 

sociais vividos pelos cidadãos a partir destes espaços territoriais.  

Muitas dessas perspectivas situam a pobreza na relação dialética entre o 

econômico e o social, entre o indivíduo e a estrutura, e vista por padrões 

históricos vigentes aliados a uma dimensão política de modo que cada 

concepção corresponde a estratégias e critérios de intervenção 

diferenciados (PIZZIO & SILVA, 2016, p. 183). 

 Por essa razão, a pobreza é analisada como produção de uma diversidade e 

complexidade de fatores que definem as estruturas sociais para além dos fatores 

econômicos, uma vez que a vulnerabilidade social se dá em um cenário contraditório 

e desigual vivido pelos sujeitos que se encontram alheios às garantias de seus 

direitos em qualquer espaço territorial. Ribeiro (2005) destaca o termo “distância 

social” para esboçar a falta de recursos para estes sujeitos, não apenas para definir 

as vulnerabilidades territoriais, mas também para representar a falta de integração e 

reprodução social daqueles habitam áreas vulneráveis.  

 Trata-se de uma condição que diminui as oportunidades para estes sujeitos, que 

tem bloqueadas as condições de bem-estar, visto que se encontram concentrados e 

isolados do convívio social de forma integradora, onde direitos são garantidos.  

Nesse sentido, a noção de território vulnerável ganha um sentido mais 

concreto, na medida em que falamos de lugares concentradores de 

condições sociais sistematicamente reprodutores das desigualdades e da 
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pobreza por nele prevalecerem condições desfavoráveis ao acesso e uso 

de recursos (RIBEIRO, 2005, p. 55). 

 Ocorre que as situações vulneráveis ou de riscos sociais criam possibilidades 

de haver a realização de novas desigualdades, uma vez que os territórios 

vulneráveis possuem acessos desiguais, diferente do que pode ocorrer em outros 

territórios, sem esse perfil. O fato é que as áreas mais vulneráveis são 

concentradoras de pobreza e se materializam em índices que tendem a aumentar, 

se levados em conta à má distribuição de recursos nestes espaços. Nesse contexto, 

destaca-se o processo de escolarização que devendo ser instrumento para melhoria 

das condições de vida e/ou de um menor grau de dependência social, torna-se entre 

outros aspectos, fator de disputa entre aqueles que enfrentam o número de vagas 

inferior à demanda que se coloca. Nessa perspectiva, afirma se que “A 

responsabilidade de conseguir ingressos não precarizados para as crianças na fase 

do ciclo de vida escolar, torna-se mais difícil na medida em que temos um perfil 

etário como esse das áreas vulneráveis” (RIBEIRO, 2005, p. 56). 

Seguindo esta linha de pensamento, outro exemplo ilustrativo das condições em 

territórios vulneráveis seria a cor da população, tendo em vista que nas áreas 

integradas a polarização entre brancos, não-brancos e pardos/negros existe, porém, 

os brancos ainda são majoritários, enquanto nas áreas de concentração da pobreza 

e vulnerabilidade os negros ainda são maioria. Observa-se que as desigualdades 

raciais se expressam fortemente nestes territórios, na medida em que demarcam 

distâncias de oportunidades entre as áreas integradas ou vulneráveis, entre brancos 

ou negros, dando ênfase a alguns segmentos característicos de determinado 

território, outro exemplo disto, é quando a distribuição desta população se divide por 

cor, posicionando os brancos nos “bairros” e os negros nas favelas (RIBEIRO, 

2005). 

Ainda nessa linha de argumentos, quando plotamos ao longo da linha de 

fragilidade de moradia os indicadores componentes do déficit e da 

inadequação habitacional temos uma outra maneira de observar 

características das áreas vulneráveis nas metrópoles. Se tomarmos a linha 

central como a média desses indicadores de necessidades habitacionais, 

notamos que para as áreas vulneráveis a linha de fragilidade é sempre 

superior à média. Isso mostra que tais áreas são também aquelas onde 

prevalece maior precariedade de moradia. Isso reforça a noção de situação 



  

8 
 

de risco da população moradora dessas áreas, na medida em que podemos 

admitir que a precariedade habitacional certamente tenha impactos 

negativos na socialização das crianças e jovens e muito provavelmente no 

desempenho escolar (RIBEIRO, 2005, p. 56-57). 

Por meio de pesquisas realizadas, Ribeiro (2005), identificou algumas distinções 

entre as áreas vulneráveis e as áreas integradas, dentre elas observou-se que 

determinados ativos domiciliares e pessoais podem ser importantes na vida pessoal 

de cada cidadão, levando em conta não apenas o bem-estar social ou a utilização 

para meios de melhor conforto, mas também a utilização destes objetos para a 

realização de alguma atividade que possa servir como geração de renda, “(...) 

especialmente para os seguimentos excluídos dos empregos formais e protegidos” 

(RIBEIRO, 2005, p. 58). Diante disto, o referido autor, destaca a posse de 

automóveis e de aparelho telefônico, sendo menos comum nas áreas vulneráveis e 

que poderia ser utilizado para a obtenção de oportunidade de inserção no mercado 

de trabalho, uma vez que poderia propiciar mobilidade e facilitar a comunicação.  

O dado parece indicar que a população residente nas áreas vulneráveis 

apresenta restrições quanto ao acesso a estes ativos, o que pode limitar ou 

bloquear o acesso a oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Os 

efeitos são sempre perversos, porque o não acesso a oportunidades 

favorece a reprodução da desigualdade e da pobreza (RIBEIRO, 2005, p. 

58-59). 

Ribeiro (2005) aponta para outros fatores que evidenciam as condições de 

vulnerabilidade em territórios vulneráveis, tornando-se um desafio integrá-los na 

sociedade. Conforme suas análises, estas áreas possuem uma população mais 

pobre que vivencia a precariedade na educação e na moradia, com maior incidência 

de favelas. Outro ponto negativo é o número elevado de pessoas morando no 

mesmo domicílio, o que resulta em maior obstáculo no sustento da família e 

consequentemente, eleva o fator de vulnerabilidade e em alguns casos de risco 

social.   

Diante dessa pauta, Semzezem e Alves (2013) afirmam que o reconhecimento 

do território é fundamental para se compreender o conceito de vulnerabilidade, visto 

se tratar do local de reconhecimento das condições de vida da população tida como 

vulnerável. Couto et al. (2010, p. 50) afirmam também que “o território é o terreno 
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das políticas públicas, onde se concretizam as manifestações da questão social e se 

criam os tensionamentos e as possibilidades para seu enfrentamento”. 

Autores como Inácio e Mandelbaum (2011), Cunha et al. (2006) e Semzezem e 

Alves (2013) apostam na vulnerabilidade como um conceito multidimensional e 

capaz de caracterizar as condições de vida de indivíduos a margem dos processos 

de integração social, principalmente, mas não somente, por fatores 

socioeconômicos. Este processo de desintegração pode ser caracterizado pelo fato 

de parte considerável da população viver em condições precárias de 

moradia/saneamento básico e com baixo nível de escolaridade e empregabilidade. 

Trata-se de uma condição de insegurança que denuncia o risco social daqueles que 

fragilizados, tornam-se dependentes de auxílios de terceiros ou institucionais para 

garantir a reprodução da vida, na forma de subsistência básica.  

Nery (2009), destaca algumas das dimensões da vulnerabilidade à saber: a dos 

bens materiais, a sócio demográfica, a ambiental e a afetivo-relacional. Destaca que 

nos primeiros estudos sobre vulnerabilidade partia-se apenas do viés econômico 

enquanto interferência na possibilidade de acessos a bens e serviços. No entanto, 

Semzezem e Alves (2013), revelam que as vulnerabilidades sociais possuem 

características para além da falta de recursos materiais, sendo também reconhecida 

pela ausência de defesas aos cidadãos diante de situações incertas em seus ciclos 

de vida. Portanto, Indivíduos, famílias e comunidades são classificados como 

vulneráveis a partir da ausência de recursos para enfrentar os riscos nos quais se 

encontram e são submetidos. 

Estar em vulnerabilidade social significa ter as potencialidades de respostas 

alteradas ou diminuídas frente a situações de risco ou constrangimentos 

naturais da vida; indica uma predisposição à precarização, à vitimização e à 

agressão, mas, também, capacidade ou resiliência, ou seja, uma condição 

tal capaz de resistir e construir estratégias para conviver em ambientes 

desfavoráveis e circunstâncias difíceis, uma disposição para enfrentar 

confrontos e conflitos (SEMZEZEM & ALVES, 2013, p. 150). 

 Vale destacar que vulnerabilidade social faz parte do vocabulário, tanto 

acadêmico quando da sociedade civil, pois é reconhecida como fator de segregação 

socioespacial, pobreza e exclusão social. Esta definição é veiculada desde os anos 

70, através de especialistas que estudam diversas áreas acerca das condições de 
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vida e do modo como as famílias, em estado de pobreza, sobrevivem nas grandes 

cidades brasileiras (CUNHA et al., 2006).  

  De grande visibilidade nas áreas urbanas brasileiras, a segregação 

socioespacial, coloca a população de baixa renda em condição de insegurança 

social, principalmente, pela falta de acesso ou acesso precário a serviços públicos e 

a espaços que possibilite uma sociabilidade integradora. Desse ponto de vista, 

Kaztman (2001) afirma que esta parcela da sociedade se encontra em “isolamento 

social” devido as precariedades que vivenciam, as instabilidades do mercado de 

trabalho e a falta oportunidades no que se refere a bens e serviços. Diante disso, 

estes segmentos criam novas configurações emergenciais, um exemplo disto, é a 

criação de comércios exclusivos no local para a sua subsistência.  Dessa forma, 

além das condições precárias de moradia e infraestrutura, vigora estigmas e a 

desagregação social “imposta” aos “periferizados”, como afirmam Cunha et al. 

(2006). 

O poder público vem sendo definido como o principal ator político desse 

processo que necessita de políticas mais inovadoras para criar as 

condições sociais gerais de produção socioeconômica e prover a sociedade 

de equipamentos e infraestruturas para a inserção mais justa e igualitária 

dos moradores na cidade (PENNA & FERREIRA, 2014, p. 28). 

Além das estruturas de oportunidades, ou a falta delas, outro fator contribui 

para ocasionar a vulnerabilidade social, é o efeito bairro1, como destacado por 

Borges e Carvalho (2015), o “efeito território”, que pode prejudicar ou beneficiar 

alguns grupos sociais. Diante da condição de vulnerabilidade ante a pobreza, nos 

espaços urbanos “precarizados”, este efeito tende a ocasionar consequência 

adversa e interferir no acesso aos direitos desta população, principalmente, quanto 

acesso ou acesso precário ao mercado de trabalho. Fatores como esses, podem 

reproduzir a vulnerabilidade social e contribuir para a manutenção e ou agravamento 

das desigualdades sociais, ocasionando muitas das vezes riscos sociais.  

                                                           
1 O efeito bairro pode ser compreendido a partir de um benefício ou prejuízo socioeconômico, 

podendo vir a afetar alguns grupos sociais de acordo com o seu espaço territorial e/ou a partir de 
impactos quanto a sua situação e reprodução da pobreza, da vulnerabilidade e das desigualdades 
sociais; sendo da mesma matriz que discute geografia de oportunidade (BORGES & CARVALHO, 
2015). 
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Configurando uma “geografia de oportunidades”, essa distribuição termina 

por interferir negativamente sobre as condições de vida dos moradores das 

áreas em discussão, uma vez que os mesmos são normalmente mais 

restritos e precários nessas áreas (BORGES & CARVALHO, 2015, p. 3). 

Diante dos apontamentos realizados, o interesse é aproximar tais reflexões do 

“território vivido”, sob o signo da segregação e vulnerabilidade social, pela população 

usuária do CRAS do bairro Parque Esplanada. O referido bairro é uma porção da 

cidade de Campos dos Goytacazes, situada ao norte do estado do Rio de Janeiro. 

  De acordo com IBGE (2010), o Parque Esplanada conta com 1082 (mil e 

oitenta e dois) habitantes residindo em domicílios particulares permanentes, sendo 

3342 (três mil trezentos e quarenta e dois) habitantes, distribuídos numa população 

masculina representada por 1.617 habitantes e numa população feminina, 

circunscrita em 1.725 habitantes (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Representatividade do número de homens e mulheres que moram no 
Parque Esplanada (Fonte: IBGE, 2010). 

 

Distribuída na proporção referida acima, 65,3% da população possui a faixa 

etária entre 15 e 64 anos (Figura 2):  
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Figura 2 - Proporção referida a faixa etária de homens e mulheres no Parque 
Esplanada (Fonte: IBGE, 2010). 

 

Distante das centralidades da cidade, o referido bairro tem escassa oferta de 

serviços públicos, sendo o CRAS uma das redes de apoio que se estende as 

comunidades vizinhas alcançando outros 15 bairros. Os atendimentos atingem, 

aproximadamente, cinco mil famílias cadastradas, com destaque as de arranjo 

monoparental feminino. Tal dado chama atenção e reforça o protagonismo da 

mulher nas políticas de transferência de renda. Além do CRAS a comunidade conta 

com o suporte de uma creche modelo, uma praça, um CIEP municipal/estadual que 

oferta do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, conta ainda com uma Vila Olímpica 

inaugurada em 2016. Dados do Código de Endereçamento Postal (CEP) apontam 

27 ruas no bairro, com aproximadamente quatro grandes mercados, duas padarias, 

cinco igrejas, além do programa bairro legal, implantado em 2016 pela prefeitura de 

Campos dos Goytacazes, passando a contar com calçadas padronizadas, esgoto e 

asfalto nas principais vias de transição do bairro. Com relação às casas, a maioria 

possui revestimentos, pinturas e pisos. O ponto de maior destaque no bairro é o 

atual ponto de vans, que se localiza na rua principal, tornando-se a referência para o 

CRAS, a vila olímpica e a Praça do Esplanada. 

 Da aproximação com o referido território, foi possível perceber uma “divisão”, 

onde os próprios moradores vêm denominando o bairro como Esplanada 1 e 
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Esplanada 2 (Figura 3). Esta visão teve destaque a partir de um recente programa 

realizado pela prefeitura de Campos dos Goytacazes, no ano de 2016, o bairro legal, 

em que apenas uma parte do bairro é beneficiada pelas melhorias realizadas. Este 

projeto é responsável pelo asfaltamento, rede de esgoto, calçadas padronizadas, 

espaço de passeio com gramas e flores e a Vila Olímpica. Esta fronteira é percebida 

a partir das duas pistas principais do bairro, onde do lado esquerdo a população foi 

alcançada pelas alterações realizadas através do referido programa enquanto do 

lado direito, nenhuma intervenção ocorreu. Somado a isso, há o fato do transporte 

público contemplar somente as vias do lado esquerdo, evidenciando mais uma vez a 

apartação e o descaso público com o lado direito.  

 

 

Figura 3 - Mapa do bairro Parque Esplanada, constando alguns dos comércios 

locais (Fonte: Google Earth). 

 

Nesse contexto, vale destacar as reflexões de Azeredo (2015) inspirada nas 

análises de Elias e Scotson (2000) em “Os Estabelecidos e os Outsiders” sobre a 
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condição de uma cidadezinha na Inglaterra, cujo povoado encontrava-se dividido 

entre aqueles que se distinguiam pelo poder da antiguidade no local e aqueles 

estigmatizados por chegarem depois, sendo associados a processos de violência e 

desintegração. Tal realidade se assemelha ao que ocorre no bairro do Parque 

Esplanada. De um lado encontra-se os antigos moradores que usufruem de 

melhores condições de infraestrutura e saneamento básico e do outro, alguns 

antigos moradores, das “antigas casinhas”, como são chamadas aquelas 

construídas no mandato de Arnaldo Viana, ex-prefeito de Campos dos Goytacazes, 

e de outro lado os moradores que chegaram depois para habitar as “novas casinhas” 

construídas através do projeto Morar Feliz, no atual mandato da prefeitura. Estes 

não usufruem de benefício e melhorias realizados no bairro nos últimos oito anos, 

além de conviver com a rejeição dos antigos moradores por não partilhar dos 

mesmos valores e modo de vida, ainda que ambos os lados, sejam demarcados 

pela pobreza em suas variadas dimensões.  

A partir desta subdivisão e consequente rejeição, compreende que um território 

se constitui pela complexidade da relação de dependência, distribuição e 

concentração de bens. Diante disso, Couto et al. (2010, p.53) destacam que “A 

territorialização é um elemento-chave para que os serviços sejam ofertados 

próximos à população, de modo que o território seja provido de recursos que 

melhorem as condições de vida da população”. 

 No território do Parque Esplanada observa-se o descaso dos representantes 

públicos diante da precariedade da qualidade de vida dos moradores daquela 

localidade. Inácio e Mandelbaum (2011, p. 7) revelam que situações como esta são 

reveladoras de “aspectos faltantes da própria condição de vida que se tem, e não 

dos pobres em si” e que são resultados da falta de oportunidade de bens e serviços, 

estrutura familiar, escolaridade, dentre outros fatores que contribuem para processos 

de segregação e estigmatização. 

Destacamos que há um modo comodamente ideológico de encarar as 

diferenças socioeconômicas, prática já desconstruída em diversas reflexões 

acadêmicas, mas que persiste nas práticas políticas do Brasil. Há uma 

concepção sobre a pobreza que tende a naturalizar essa condição. Essa 

leitura favorece a compreensão de que as diferenças sociais são normais e 

dadas, fruto de uma fatalidade. Essa concepção oculta uma característica 
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que as classes dominantes brasileiras sempre evitaram: a de que essa 

desigualdade é produzida historicamente (INÁCIO & MANDELBAUM, 2011, 

p. 7). 

Pinheiro (1991) afirma que a concordância com este pensamento implica em 

“desconstruir a ideologia presente de que todos são iguais e de que a cidadania é 

para todos” (INÁCIO & MANDELBAUM, 2011, p. 8). Deste modo, Koga (2003, p. 50) 

pontua que “(...) o autoritarismo da sociedade brasileira apresenta se mais cruel, ao 

circunscrever as classes pobres à condenação, à exclusão, à falta de perspectiva 

num país onde tais segmentos são denominados pelo próprio governo como 

‘inempregáveis’”. 

Do ponto de vista geográfico, os espaços ocupados pelas classes menos 

favorecidas reforçam a estigmatização das periferias, encarnam a realidade do 

sujeito perigoso, violento, suspeito, onde são submetidos a processos 

discriminatórios, a priori, apenas pelo seu local de moradia (BEZERRA, 2011). Vale 

destacar, que tendo em vista as riquezas geradas no Brasil, não é possível 

considerá-lo como um país pobre, mas um país cuja desigualdade é exorbitante 

devido à má distribuição de renda aliada a escassa estrutura de oportunidades. 

Trata-se de um país cuja riqueza e poder estão nas mãos de uma minoria, o que 

impacta as condições de sobrevivência e submete a classe menos favorecida a 

serviços públicos de baixa qualidade (BEZERRA, 2011). 

Gomes e Pereira (2005) afirmam que os pobres perdem o dobro de sua renda a 

mais que os ricos, sendo comprovado quando a população se torna incapaz de 

gerar renda que movimente sua economia para que os possibilitem desfrutar de 

recursos básicos (água, luz, alimentação, moradia, saneamento básico, entre outros) 

que lhes garantam uma qualidade de vida mais digna. Perez (2015) ressalta que os 

países avaliam seus traços de pobreza para que sua realidade social seja 

compreendida antes da análise de suas formas de proteção social, enquanto formas 

de combate a estas refrações. Para tal, é necessário o estabelecimento de níveis de 

pobreza, ao qual se utilizam métodos e critérios de renda para identificar pontos de 

desigualdade social a ela relacionado. Atrelado ao recorte das condições 

socioeconômicas deve-se agregar a análise da cultura de cada país. 
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(...) a pobreza deve ser entendida de acordo com as especificidades 

culturais e com o processo de desenvolvimento de cada país, ou seja, se 

deve analisar o contexto social e a abordagem que configura a definição 

sobre pobreza em cada contexto (PEREZ, 2015, p. 2). 

Neste sentido, Semzezem e Alves (2013) destacam que para ser possível 

compreender a vulnerabilidade social existente em cada território, é necessário 

avaliar o alcance das políticas sociais, identificando os desafios enfrentados na 

busca de uma efetivação proativa, protetiva e preventiva de acordo com cada 

território.  

(...) a compreensão das vulnerabilidades sociais, necessariamente, deve 

estar relacionada ao território como espaço de concretização das políticas 

públicas, ou seja, só partir do que o território tem para ofertar é possível 

diagnosticar, com a clareza, as circunstâncias que podem levar indivíduos e 

famílias a situações de vulnerabilidade social e risco social (SEMZEZEM & 

ALVES, 2013, p. 160). 

 Sposati (2009) fomenta essa discussão quando revela que para haver 

concretude das políticas, há que se considerar a influência da territorialidade, tendo 

em vista que as políticas operam a partir de ações para com os sujeitos sociais e 

num conjunto de movimentos sociais. O que diferencia a situação dos mais pobres 

dos cidadãos de classes mais favorecidas são os recursos disponibilizados para 

enfrentarem tal situação, devido a condição precária de vida e de cidadania. 

Semzezem e Alves (2013) ressaltam que deve haver meios para prevenir, corrigir ou 

até mesmo reduzir as vulnerabilidades sociais, pois as mesmas levam a riscos 

sociais. Sendo assim as políticas públicas e sociais possuem o papel de proteção e 

prevenção de tais situações. 

Nessa perspectiva, Koga (2009) afirma que os fatores detonadores das 

vulnerabilidades e riscos sociais devem ser compreendidos e analisados levando em 

consideração os elementos econômicos, estruturais, familiares, políticos e sociais 

que se contrapõem as políticas sociais. “Não basta que as políticas públicas sejam 

descentralizadas pelos territórios da cidade, mais do que isso, é fundamental que 

estes territórios exerçam um papel de sujeito e não apenas de objeto das políticas 

públicas” (KOGA, 2011, p. 296). 
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Apesar, de algumas vulnerabilidades sociais estarem ligadas diretamente 

ao território, não se pode esquecer que “grande parte das vulnerabilidades 

sociais dos usuários da política de assistência social, não tem origem na 

dinâmica local, mas em processos estruturais”. Não “enxergar” a totalidade 

é negar que os rumos da política econômica e de sua desvinculação da 

política social, a precarização e da insegurança do trabalho, o 

enfraquecimento das instituições de proteção social, o retraimento do 

Estado e das políticas sociais, a incerteza e insuficiência do orçamento para 

proteção social, da baixa cobertura dos programas, serviços e benefícios, 

afetam diretamente todos os cidadãos do país, principalmente aqueles que 

mais demandam por proteção social (SILVA, 2012b, p. 96). 

  Na linha deste raciocínio Janczura (2012) afirma que não existe risco sem 

que este seja precedido de condições de vulnerabilidade social. Entretanto, ainda 

que categorias distintas, vulnerabilidade e risco social se interconectam. Na visão de 

Marandola-Jr (2006), é fundamental examinar o caráter complementar destes 

conceitos, pois sem que haja a vulnerabilidade o risco é inexistente. É fato que com 

o desenvolvimento da sociedade, os hábitos dos cidadãos se modificaram, tornando-

se mais complexos e acelerados, tendo em vista que se antes decidiam suas vidas a 

partir de costumes, tradições, religião, hoje o cotidiano não é mais previsível uma 

vez que existem muitos modelos e estilos de vida, o que obriga o indivíduo a ter que 

realizar constantes escolhas e serem mais propensos às situações de risco. A partir 

destes avanços, surgem incertezas e inseguranças associadas às vulnerabilidades 

frente aos riscos expostos.  

(...) vulnerabilidade como exposição a riscos e baixa capacidade material, 

simbólica e comportamental de famílias e pessoas para enfrentar e superar 

os desafios com que se defrontam. Portanto, os riscos estão associados, 

por um lado, com situações próprias do ciclo de vida das pessoas e, por 

outro, com condições das famílias, da comunidade e do ambiente em que 

as pessoas se desenvolvem (JANCZURA, 2012, p. 304).  

Ocorre que a pobreza é tratada como o principal fator de risco das famílias 

que não contam com uma rede de proteção pública (acesso a serviços básicos) em 

quantidade e qualidade que lhes proporcione melhores condições para enfrentar 

situações concretas tidas como inseguras e desprotegidas socialmente. Estes 

fatores acarretam outras problemáticas, como a falta de recursos materiais e 

alimentícios, moradias precárias, que normalmente se encontram em locais 
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comprovados como zona de risco, devido à falta de saneamento básico e 

infraestrutura. Neste contexto, Semzezem e Alves (2013) afirmam que não é 

somente a população pobre que sofre com as inseguranças socioeconômicas, mas 

também a população em geral.   

 Sposati (2009) pontua que “o enfrentamento da pobreza da miséria não 

ocorre somente pela renda do trabalho, mas por um conjunto de suportes que 

envolvem a qualidade das políticas públicas”. A referida autora advoga sobre a 

importância da proteção social para além das políticas focalizadas e imediatistas. 

Seu argumento é de que estas devem possuir caráter emancipador, pois de pouco 

adianta produzir recursos para a polução em situação de pobreza, se não garantir 

meios para que ela se mantenha em sociedade, visando possibilitá-los um caráter 

emancipador de maneira que, posteriormente, não dependam dos recursos 

ofertados pelas políticas sociais. 

 Diante do exposto, percebemos que as vulnerabilidades sociais são 

fundamentadas por questões que vão além do território demográfico e das questões 

socioeconômicas, tendo em vista que a falta de estrutura de oportunidade e o “efeito 

bairro” apresentam-se como fatores importantes que podem resultar e agravar os 

riscos sociais, com rebatimentos no contexto histórico e familiar, sobretudo daquelas 

famílias cujos arranjos desenhados pela monoparentalidade pressupõem um perfil 

mais vulnerável. 

 

1.2 MONOPARENTALIDADE FEMININA: ARRANJOS FAMILIARES EM RISCO? 

 

 Ao longo dos anos, a sociedade vem sofrendo alterações. Com isso, o arranjo 

familiar nuclear constituído por pai, mãe e filhos, tido como ideal pós constituição da 

sociedade industrializada e urbana vem deixando de ser considerado um modelo 

absoluto, embora dados oficiais comprovem que tal arranjo ainda predomine no 

Brasil. O fato é que a família é uma constituição resistente no tempo e no espaço 

que vem se re-significando e buscando reconhecimento por meio de composições 

variadas de pessoas ligadas por laços afetivos, que vão além da biologia e 

parentalidade.  
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 No âmbito destas composições familiares, o IBGE (2010) elencou os arranjos 

que mais se destacam hoje no Brasil. Nesta perspectiva, Azeredo (2015, p. 89-90), 

apresenta dados deste censo (IBGE, 2010) onde comprovam que tem ocorrido o 

aumento da preferência dos brasileiros pelas uniões consensuais, de 28,6% para 

36,4%, enquanto os casamentos realizados no civil e no religioso teve queda de 

49,4% para 42,9% em 2010; bem como o crescimento de modelos de família 

compostos por filhos de outros casamentos (8,4%); o número de pessoas que 

moraram sozinhas aumentou de 8,6% para 12,1%, em 10 anos; as mulheres 

brasileiras tem tido preferência em ter menos filhos e engravidarem cada vez mais 

tarde, com idades entre 25 e 35 anos; a taxa de fecundidade vem despencando na 

média de 2,38 filhos por mulher para apenas 1,86, seguindo a tendência na queda 

na natalidade observada no país desde 1960, quando a média era seis filhos por 

família. Esta constituição é confirmada a partir do IBGE (2010), expressando o 

entendimento de que família não é, em verdade ela está, numa expressão de seus 

constantes movimentos. 

Isso mostra que a forma de os brasileiros viverem a família reflete o 

conjunto de mudanças ocorridas em escala mundial; Não foram apenas o 

modo como às pessoas passaram a se apropriar do espaço familiar e as 

práticas nele constituídas que se modificaram, mas também a noção 

idealizada de que um padrão universal de família pudesse dar conta de 

variações, ainda que em territórios, cujas territorialidades se assemelham 

(AZEREDO, 2015, p. 90-91). 

Baliana (2013) afirma que em meados da década de 70 surge a designação 

das famílias monoparentais na Europa: 

Em meados da década de 70, surge a designação famílias monoparentais, 

isto é, as famílias formadas por um dos genitores e a prole. O primeiro país 

a tratar deste tema, foi a Itália, em 1960, tratando-as como “one-parent 

families” ou “lone-parent families”, nos seus levantamentos estatísticos. Em 

1981, na França, a monoparentalidade foi considerada num estudo 

realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e de Estudos Económicos 

(INEEE), com o fim de distinguir as uniões constituídas por um casal, das 

famílias constituídas por um progenitor solteiro, separado, divorciado ou 

viúvo e sua prole. Com este primeiro enfoque, tal noção de família 

proliferou-se por toda a Europa (BALIANA, 2013, p. 15). 
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No Brasil, este tipo de arranjo, mesmo sem o uso desta nomenclatura, já era 

materializado sobre forte corte de classe, raça e gênero. Tratando-se de arranjos 

constituídos, em geral, por mulheres negras e pobres, responsabilizadas pelo 

cuidado e provimento de seus filhos. Tal situação associa-se também ao fenômeno 

da deserção paterna. Devreux (2009) focaliza a questão da deserção da paternidade 

como fato social total, relata que é uma medida da intensidade e da configuração de 

um esquema de dominação. É assim a ordem patriarcal no Brasil: os pais de fato 

podem escapar da paternidade indesejada, já as mães estão condenadas a ela. 

 Este grande número de famílias sem pai é motivo de preocupação social, 

porque as mulheres sem cônjuge e seus filhos estão sujeitos a sofrer tensão 

emocional, dificuldades financeiras e desvantagens sociais. A Instabilidade 

conjugal é responsável, nos países desenvolvidos pela causa de pobreza 

das crianças bem como das mulheres. A realidade de vida destas famílias é 

bastante complexa, pois devido as mudanças nas condições de vida há um 

empobrecimento ou perda de rendimentos associados a alteração das 

rotinas familiares, uma sobrecarga para o progenitor só e o amadurecimento 

precoce dos filhos. As crianças são geralmente crianças com “chaves de 

casa”. Na ausência do homem, a mulher está assumindo o comando do lar, 

o que tem determinado, frequentemente, um esfacelamento da família 

(BALIANA, 2013, p. 19-20). 

Dentre estes movimentos ocorridos nas famílias, será abordado o arranjo 

caracterizado como monoparental feminino e será analisada essa categoria numa 

relação direta ante a pobreza e vulnerabilidade social. Para melhor compreender 

esta constituição familiar, vale lembrar, que antes de tornar-se um marco analítico, 

famílias já assumiam tal perfil no tempo e espaço, seja em situações viuvez, de 

“mães solteiras”, de deserção paterna, de separações e posteriormente de divórcios. 

Sobre a abordagem social, o que interessa pensar não é que tipo de arranjo é ideal 

ou aceitável, mas identificar aqueles que se constituem mais vulneráveis ante as 

condições de pobreza. 

A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à 

população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos - relacionais 
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e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 

deficiências, dentre outras) (PNAS, 2004, p. 27-28). 

Diante disto, Bottoli et al. (2012), Azeredo (2015) e Baliana (2013), 

diferenciam monoparentalidade feminina de chefia feminina. Desta maneira, 

“Entende-se que uma família monoparental feminina é aquela em que a mulher 

encontra-se sem cônjuge, ou companheiro, e vive com uma ou várias crianças” 

(CALDEIRA & NASCIMENTO, 2014), possuindo o suporte de outra pessoa, como 

por exemplo, um pai, mãe, irmão, tios sendo eles quem assumem as 

responsabilidades financeiras daquela família. Enquanto a monoparentalidade com 

chefia feminina é quando a mulher assume todas as funções daquela família, sendo 

elas financeiras, emocionais, sociais.  

Correia (2002) e Vaz & Relvas (2002) discutem o conceito de 

monoparentalidade sobre bases distintas, tendo em comum apenas a característica 

de que em todas existem a presença somente de um progenitor e seus filhos que 

dependem financeiramente deste. Esta variação de definições ocorre a partir do 

momento em que mais de um fator é resultante desta monoparentalidade, dentre 

eles, famílias cujos pais são separados/ divorciados, de mães viúvas ou realizaram 

uma produção independente, por opção ou circunstâncias.   

Diante de tais considerações poderíamos afirmar que a família constituída 

pela monoparentalidade feminina, seria um arranjo em risco?  Seria exclusividade 

das famílias monoparentais a principal causa do esfacelamento da família? É de 

competência exclusiva do pai proporcionar tal “estabilidade” e “segurança” a família? 

As famílias sem a presença do pai seriam, por essa razão, esfaceladas e mais 

propícias ao empobrecimento?  

Para adentrar neste debate é necessário compreender alguns dos elementos 

que historicamente vem demarcando condições de gênero e consequentemente de 

poder que influem diretamente na constituição dos arranjos familiares em curso. 

Valendo-se como ponto de partida o período colonial para o qual Barreto 

(2004) destaca que nesse contexto, com a pouca quantidade de mulheres brancas e 

portuguesas, os homens, mesmo que casados, começaram a se envolver e ter 

relações sexuais com mulheres africanas e indígenas resultando na miscigenação. 

Desta forma, as mulheres brancas, culturalmente vistas como aquelas que deveriam 
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se submeter ao autoritarismo de seus companheiros diferentemente das outras 

(africanas e indígenas), eram mulheres vistas como fracas e restritas apenas aos 

cuidados do lar e dos filhos.  

Apenas com o enfraquecimento patriarcal, ainda no Brasil Império, que as 

mulheres, antes tidas como frágeis, começaram a criar novas perspectivas e visões, 

avançando nas suas lutas por direitos igualitários, na educação e no trabalho, áreas 

que antes eram exercidas apenas por homens. Nesse contexto, as mulheres 

começam a ser organizar e a ter voz, tornando-se pioneiras no século XX e tendo 

destaque na educação, na política e nos trabalhos para além dos seus lares, embora 

ainda com reconhecimento limitado e trabalhos discriminatórios, onde mulheres 

trabalhavam o dobro da carga horária que os homens, além de se responsabilizarem 

pelos serviços domésticos. Diante do exposto, deve-se considerar que antes mesmo 

do enfraquecimento patriarcal existia um corte de classe e raça neste cenário, uma 

vez que as mulheres pobres sempre trabalharam para garantia de sua sobrevivência 

e dos seus filhos.  

(...) ainda atualmente reforçam a cultura machista e patriarcal, por se tratar 

da história da criação da humanidade, contada por meio das religiões. O 

mito judaico-cristão é repassado de geração em geração, sendo um dos 

responsáveis por santificar as relações de poder e dividir os papéis sexuais, 

transformando as relações afetivas entre homem e mulher em disputa pelo 

poder (SILVA, 2012a, p. 4). 

Bottoli (2012) relembra como eram as organizações das famílias nos séculos 

anteriores e que mudanças ocorreram em todo este processo de tempos modernos, 

além dos desgastes na estrutura familiar causada pela situação econômica, social e 

política.  

Mesmo com os avanços nas lutas sociais de gênero e conquista de direitos e 

apropriação de espaços pelas mulheres ainda há uma desigualdade entre as 

atividades, visto que há uma luta para que seja reconhecida com competência para 

atividades de âmbito social. Pode-se considerar que as mulheres são limitadas, 

muitas vezes por parte da sociedade, apenas a trabalhos no espaço privado, como 

cuidar dos filhos, da casa e do marido. Tal visão tende a ser naturalizada por 

determinados segmentos da sociedade que se pautam numa postura machista. 

Nesse sentido, observa-se que no espaço da casa e entre paredes, as mulheres 
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ainda ocupam espaços desiguais, uma vez que assumem diferentes 

responsabilidades. Se nas últimas décadas conquistaram o espaço público, este fez 

aumentar sua responsabilidade, ao ter que conciliá-lo com o espaço privado 

(AZEREDO, 2010).  

Devreux (2009) aborda a dificuldade do homem, como genitor, assumir suas 

responsabilidades no trabalho parental. Destaca a diferença entre paternidade e 

parentalidade e contribui para a reflexão existente acerca da paternidade e 

maternidade, dando ênfase ao não reconhecimento paterno como um fenômeno 

social complexo. Refere-se a demanda da divisão de poder entre mulheres-mães e 

homens-pais como uma questão histórica, cultural e jurídica que influencia 

diretamente na cidadania e na efetivação da democracia.  

 Desse modo, vale elucidar que a cada ano nascem três milhões de crianças 

brasileiras, porém entre um quarto e um quinto estão sem filiação paterna no registro 

civil.  Nesses casos, a maternidade delimita um território onde mães e filhos se 

relacionam sem a presença do pai (BANDEIRA, 2009). A deserção paterna tem sua 

origem na formação histórica da sociedade brasileira. Onde a família era composta 

por hierarquização e de forma assimétrica, classificando de imediato quem é 

superior e quem é inferior. A condição superior era imposta ao homem e a inferior 

imposta a mulher.  

  Na linha desse raciocínio, Devreux (2009) destaca a deserção paterna como 

medida da intensidade e da configuração de um esquema de dominação. No Brasil, 

a ordem sexual patriarcal permite que de fato os pais possam escapar da 

paternidade indesejada, enquanto as mães estão condenadas a ela. A autora 

enfatiza que o homem utiliza a “cultura da mentira materna” para obter resultados 

opostos as mulheres, o que acaba permitindo-o não assumir a sua paternidade com 

o aval da sociedade. Sendo assim, “ser mãe equivalia a se ocupar com as crianças, 

assim como ser pai, equivalia a estabelecer a filiação das crianças e não se ocupar 

com elas, não assumir o trabalho parental” (DEVREUX, 2009, p. 24), exercendo 

muitas das vezes o seu papel apenas através de mediações judiciais com 

contribuições econômicas.  

Do mesmo ponto de vista, Devreux (2009) afirma que a consequência desta 

deserção paterna está relacionada com um exercício de cidadania de homens não 



  

24 
 

engajados ao reconhecimento de sua paternidade. Quando o homem se nega a 

assumir a paternidade, é a mulher quem confere cidadania ao filho. Nas abordagens 

de Bandeira (2009) e Devreux (2009) sobre o tema da deserção paterna remetida a 

realidade brasileira e francesa, a cidadania desemboca na democracia. O fato é que 

ao negar assumir a paternidade de uma criança do qual é o genitor, o homem 

estaria negando a sua cidadania, significando a sua exclusão da vida democrática, 

uma vez que é um direto do filho ser registrado. 

 Conforme Bandeira (2009) “a condição de desertor de paternidade extrapola 

dados simplesmente biológicos, pois possui conteúdo sociológico e uma 

mentalidade histórica escravocrata ainda presente”. O seu ponto de vista é que a 

deserção paterna ocorreu envolvendo mulheres populares, onde as dificuldades 

econômicas influenciavam o padrão de moralidade. Eram mulheres pobres, negras, 

onde não exigiam o ideal de castidade exigido pelas mulheres brancas. Dessa 

forma, era de costume se relacionarem com os seus donos ou patrões e ao 

engravidarem tornavam-se mães solteiras de filhos bastardos. Não eram impostas a 

estas mulheres as mesmas normas impostas às brancas. Logo, era concebível que 

o filho de uma escrava, negra, pobre crescesse sem pai.  

 Valendo-se desse recorte analítico, se pode observar que a herança histórica 

da deserção paterna ainda se faz presente no imaginário social estimulando práticas 

desertoras, quando pais não reconhecem os filhos tanto judicialmente quanto 

afetivamente. Os motivos variam desde não terem condições para sustentar ou criar 

os filhos, ou porque estes são frutos de relações extraconjugais.  É comum nesses 

casos a presença da variável de classe visto que muitos destes filhos são de mães 

pobres, negras e condenadas moralmente por serem mães-solteiras. Sendo assim, 

a indefinição da paternidade, para os filhos, representa para eles uma falta de difícil 

superação, pois o preenchimento desse vazio pode não ocorrer mesmo quando há o 

reconhecimento tardio da paternidade, visto que, a presença da mãe é a única.  

Diante desta única responsabilização, Azeredo (2010) aborda que a dupla 

jornada de trabalho é ainda mais comum entre as mulheres e mais evidente nas que 

se apresentam com maior vulnerabilidade econômica, o que contribui para 

manutenção da falta de equidade entre gêneros. Ocorre que a mulher, ao trabalhar 

além do âmbito doméstico se vê sobrecarregada e limitada nas suas atividades 



  

25 
 

diárias, mesmo que todo este processo aconteça para o seu desenvolvimento social 

e econômico.  

Sobre esse assunto Azeredo (2010, p. 582) utiliza a categoria “uso do tempo” 

para se remeter “a importância de articulá-lo a noção de autonomia pessoal e 

econômica, bem como ao fato, deste aspecto incidir sobre a vida das mulheres 

pobres.” Lavinas e Nicoll (2006) afirmam que esta autonomia ocorre por meio de 

variáveis múltiplas, podendo utilizado como exemplo, possuir uma máquina de lavar, 

ter alguma mulher no domicílio que possua aposentadoria ou ser pensionista 

também são fatores que contribuem para assegurar renda a esta família, mesmo 

que mínima. 

 A responsabilização da mulher pela família nos segmentos populares 

conduziu o estado brasileiro a estabelecer a centralidade dos programas sociais na 

figura das mulheres no que se refere ao repasse dos benefícios. Sobre isso, “(...) é 

necessário distinguir entre o que são programas que têm por alvo preferencial as 

mulheres e o que são programas com perspectiva de enfrentamento da 

desigualdade de gênero” (CARLOTO, 2004, p. 152). 

 Os Programas de Transferência de Renda como a Bolsa Família reforçam a 

tradicional associação da mulher com a maternidade e com atividades pertencentes 

à esfera reprodutiva. Deve-se reconhecer que possibilitam a mulher uma entrada e 

um reconhecimento maior no que tange ao mundo público. Outro ponto relevante em 

relação às políticas de transferência de renda é que estas são focalizadas nas 

mulheres e crianças não inserindo o homem nesta perspectiva. 

Essa invisibilidade masculina demonstra que, pelo menos no que tange às 

políticas assistenciais, há uma clara demarcação que enfoca o papel 

feminino. Uma vez que gênero pressupõe necessariamente uma dimensão 

relacional – portanto envolvendo mulheres e homens –, pode-se notar que 

essa dimensão não aparece priorizada em tais políticas. Podemos dizer que 

ao invés de um olhar de gênero sobre as políticas sociais, o que assistimos 

é um olhar generificado atuando sobre as políticas ao definir o que é “coisa” 

de mulher ou do homem (FREITAS et al., 2012, p. 117-118). 

 

 Portanto, a invisibilidade do homem no que se refere as políticas de 

transferência de renda como supracitado acaba confirmando o caráter de gênero 
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que marca essas políticas. De acordo com Carloto (2004), o foco desses programas 

são as mulheres e não a família, como está presente nos documentos oficiais. No 

entanto, este fato não é revelado, uma vez que torna claro o caráter ideológico de 

tais políticas. 

 Na sociedade contemporânea a mulher se encontra em evidência dentro das 

políticas sociais públicas. Na assistência social é a mulher quem assume o papel de 

mediação desta com a política pública. É neste contexto que as redes de 

solidariedade são criadas nas esferas públicas e privadas, para que as mulheres 

possuam seu espaço no mercado de trabalho, mas ainda na informalidade, da 

desproteção social e na precariedade, tendo a empregabilidade como privilégio de 

algumas e não como condição (AZEREDO, 2010). 

Como se pode observar, a mulher além de possuir seu papel nas tarefas 

domésticas, é a principal representante (a titular) dos benefícios sociais, quanto das 

responsabilidades com as condicionalidades que devem ser cumpridas para manter 

o benefício ativo. A ausência dos homens sobrecarrega e reforça as 

responsabilidades da mulher para com os cuidados familiares, deixando de ser vista 

como uma política que possibilita a emancipação destas. 

 Apesar da concessão dos benefícios sociais, na maioria das vezes esta renda 

não é o suficiente para o sustento de toda a família. Diante disso, ao passo que a 

mulher se expande pelo mercado de trabalho, redes de solidariedades se criam, seja 

com vizinhos, amigos e parentes. Dessa forma, Castel (1998) aborda os termos 

proteção próxima e sociabilidade primária, enquanto participação de famílias e 

vizinhos para auxílios nos desempenhos das tarefas domésticas ou fora desse 

ambiente na ausência da mãe, para além das instituições específicas como é o caso 

das creches. A mulher muitas das vezes não consegue um trabalho formal por conta 

da responsabilidade com os filhos, atrelado ao baixo nível de escolaridade e 

empregabilidade que possuem, enquanto os homens ainda “isentos” desta 

responsabilidade ou obrigação possuem maiores condições para conciliar suas 

tarefas, seja elas de lazer quanto de trabalho. 

Para não correr o risco de reforçar a desigualdade de gênero, é necessário 

que os homens também sejam chamados e responsabilizados no processo 

das políticas públicas sociais, políticas essas comprometidas com a 
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igualdade de oportunidades e direitos. E para que de fato a pobreza seja 

combatida, precisamos pensar em alguns desafios que se colocam 

atualmente nestas políticas. Um grande desafio para a ampliação da 

cidadania da mulher seria a perspectiva de gênero colocada à questão da 

pobreza, conhecer suas histórias de vida e necessidades, sem perder de 

vista o histórico marcado pela subalternidade e dominação (CORGOZINHO, 

2013, p. 7). 

Tal conquista permite que a mulher promova seu sustento e dos seus filhos, 

sendo uma das causas do aumento da mulher na condição de chefe da casa ou de 

chefia nas famílias monoparentais. Diante do exposto, a caracterização da família 

monoparental feminina, não a qualifica como um arranjo em risco, ainda que tal 

dinâmica familiar aponte para variáveis a serem consideradas, tais como 

informalidade no trabalho, empregos pouco qualificados, baixos salários, dupla 

jornada de trabalho.  

Carvalho (1998) aponta que as famílias de monoparentalidade feminina: 

(...) são em grande parte associadas às situações de 

vulnerabilidade económica, pois a mulher, como único membro 

adulto do domicílio, é sua provedora, além de assumir funções 

domésticas e o cuidado com os filhos, o que implica sua 

vinculação em trabalhos mal remunerados em tempo parcial ou 

intermitente, gerando assim maiores dificuldades para garantir 

a subsistência da própria família (BALIANA, 2013, p. 48). 

Essa mulher passa a obter a função de buscar estratégias de sobrevivência 

diante da extrema necessidade, uma vez que “a dimensão da pobreza se aprofunda 

quando vinculamos monoparentalidade sexo e etnia” (Baliana, 2013, p. 49). Dessa 

forma, esta configuração não é uma regra nas famílias pobres, mas acaba se 

acentuando nestas condições.  

A família deve ser compreendida dentro de um contexto na qual é 

construída, para isso deve ser analisada as práticas histórico-culturais que 

caracterizam o momento. Esse movimento constante acaba por culpabilizar 

as chefes de família pelo desaparecimento de valores, a “desestruturação” 

da família e o desajuste e desvio dos filhos. Por isso, as famílias 

monoparentais sofrem com o estigma de menor status social (BALIANA, 

2013, p. 50). 
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Coutinho (2010, p. 158), afirma que “Chefe de família é a condição de 

responsável pela mantença da unidade doméstica e pela educação da prole, 

atribuições que podem estar combinadas ou não”. Conforme Brito (2008), a partir do 

momento que é necessário criar estratégias, estas mulheres chefes de família, 

passam a se preocupar com a educação dos filhos, uma vez que é a maneira 

encontrada por estas famílias pobres para se obter seu processo de integração na 

sociedade, pela via do trabalho e da cidadania. 

 Como não poderia deixar de ser, uma grande preocupação das mulheres 

que foram entrevistadas é com a educação de seus filhos. Já que a maioria 

das entrevistadas, apresentam os seguintes índices de formação escolar: 

60% têm apenas o ensino fundamental; 20% o ensino superior completo; 

10% o ensino médio e outras 10% o ensino superior incompleto. Esta 

preocupação pode relacionar-se inclusive com a ausência paterna na 

família (...) (BRITO, 2008, p. 6). 

Diante do exposto, percebemos que as famílias monoparentais não devem 

por si só serem consideradas as mais vulneráveis. A confirmação desse fato 

dependerá de uma série de elementos que vão além de sua constituição. Um dos 

fatores que contribuem para a negação desta hipótese por alguns dos autores 

supracitados, são as redes de proteção primárias e secundárias, abordadas por 

Castel (1998), uma vez que a mulher sempre teve maior destaque no âmbito da 

proteção social. Aprofundaremos a partir do próximo capítulo o aspecto de como são 

formadas estas redes de proteção e em que contexto a mulher a utiliza no seu meio 

familiar, bem como, quais consequências incidem sobre estes arranjos.  
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CAPÍTULO 2 - PROTAGONISMO DA MULHER NA PROTEÇÃO SOCIAL E NA 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS ESPLANADA. 

 

2.1 PROTEÇÃO SOCIAL FEMININA: CONSTRUÇÃO SOCIAL 

 

Alencar (2008) aponta que a família é o território das principais “mazelas 

sociais”, pois é nela que as refrações da questão social se manifestam, ainda que de 

diferentes formas e com maior ou menor impacto, de acordo com o ciclo de vida de 

seus membros. Na linha desse raciocínio, família deve ser entendida como uma 

categoria multifacetada e que independente de sua constituição. 

(...) pode ser definida como um núcleo de pessoas que convivem em 

determinado lugar, durante um lapso de tempo mais ou menos longo e que 

se acham unidas (ou não) por laços consanguíneos. Ela tem como tarefa 

primordial o cuidado e proteção de seus membros, e se encontra 

dialeticamente articulada com a estrutura social a qual está inserida 

(MIOTO, 1997, p.118). 

  

Desse modo, pensar família significa buscar compreender um tema latente na 

esfera privada, uma vez que se trata de um dos principais mecanismos de 

sobrevivência e proteção social. E isto significa pensar o lugar da mulher neste 

contexto, principalmente naqueles das camadas mais empobrecidas, onde essa é 

socialmente reconhecida e responsabilizada pelo cuidado e suporte de sociabilidade 

do grupo familiar. 

 A compreensão família enquanto categoria analítica sugere uma leitura no 

espaço-tempo constituinte das relações que garantem sua organicidade. Cabe, na 

realidade brasileira, considerá-la sobre a influência de um passado escravista 

ancorado em bases de autoritarismo e submissão, produtoras de relações 

assimétricas de classe, raça e gênero. Tais relações seguiram o fluxo do tempo 

presididas por condições garantidoras de segurança e insegurança social, de modo 

não equitativo onde as redes entre ajuda e solidariedade sempre se colocaram como 

uma regularidade no âmbito do amparo, tutela ou proteção. Com esse viés, Freitas 

et al. (2010) ressaltam ser impossível pensar as famílias brasileiras sem atentar para 
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a importância das redes sociais, como por exemplo, as de circulação de crianças, 

redes de solidariedade e maternidades transferidas.  

É a partir de referências próximas ao nosso cotidiano que as redes de 

solidariedade são tecidas no cruzamento indissociável das esferas públicas 

e privadas. Nesse assunto, é importante também a contribuição de Castel 

sobre proteção próxima e sociabilidade primária enquanto formas de 

pertença à família, vizinhança, grupo de trabalho, com suas redes de 

interdependências, sem mediação das instituições específicas; e a proteção 

secundária, definida como o lugar das instituições criadas para aqueles que 

se desatrelaram das redes de sociabilidade primária (AZEREDO, 2010, p. 

585). 

Culturalmente a mulher é educada para cuidar da casa, dos filhos, o que 

acaba por construir a representação no imaginário coletivo como a mulher é 

cuidadora, quem protege e é responsável pelos elos afetivos. Ao passo que a 

mulher passa a exercer atividades fora do seu espaço privado, ocorre a delegação 

dos seus afazeres domésticos a outras mulheres. Estas “Enfrentam dificuldades 

quanto à garantia de atendimento de suas tradicionais responsabilidades domésticas 

(...)” (COSTA, 2002, p. 304). Com isso, as redes de solidariedade se dão de maneira 

natural, visto que contam com o apoio de vizinhos, parentes e amigos, devido a 

necessidade de ter quem zele por sua família na sua ausência e na falta de uma 

proteção secundária, esta prática ocorre de maneira dinâmica com a “(...) circulação 

de crianças” (AZEREDO, 2010, p. 586). 

Com isso, trata-se de uma prática onde “cuidar das crianças não se limita à 

mãe, nem ao casal, ou seja, mobiliza uma rede de adultos que se estende para além 

do grupo de parentesco" (AZEREDO, 2010, p. 586). Desde cedo, há a distinção de 

que mulher brinca com bonecas, construindo toda uma idealização familiar, e caso 

ela falhe com este papel, torna-se culpabilizada e punida pela sociedade, enquanto 

os homens distantes dessa rede de proteção, “(...) desenvolvem laços em estruturas 

de oportunidades mais amplas como as redes de trabalho e de lazer, sobretudo nos 

espaços dos bares” (AZEREDO, 2010, p. 586). 

Neste contexto, é interessante observar como as mulheres das famílias 

pobres vivem e constroem suas identidades, pautadas numa perspectiva de gênero. 

Dessa forma, os processos que possibilitaram a saída das mulheres para o trabalho 
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não possibilitaram a revisão das funções no que tange ao cuidado familiar e divisão 

das tarefas domésticas. Assim, se utilizarmos como referência as formas de 

solidariedade estabelecidas entre mulheres pobres, pode-se compreender que estas 

sempre contaram com o apoio de outras mulheres pobres no cuidado com seus 

filhos. Azeredo (2010) relata que: 

O fato é que a forma de proteção secundária nem sempre está disponível 

e nesse sentido, as práticas de proteção primária, enquanto 

responsabilidade das mulheres, por vezes se materializam em dinâmicas 

familiares alternativas como a prática de “circulação de crianças” 

(AZEREDO, 2010, p. 586). 

 Para Bilac, a naturalização da relação mulher-cuidado é um dos indicadores 

que fazem com que elas sejam responsáveis pelas redes de parentesco e de 

vizinhança, ao passo que os homens estando mais distantes destas redes, acabam 

por desenvolver laços em estruturas de oportunidades mais amplas como, por 

exemplo, as redes de trabalho e lazer. Pode-se afirmar que a mulher conquistou o 

espaço público, no entanto a sua responsabilidade também aumentou ao ter que 

conciliá-la com o espaço privado. 

 Com isso, Lavinas e Nicoll (2006) afirmam que o fato das mulheres e as 

famílias mudarem não significa que o compromisso e responsabilidade que a elas 

têm com crianças e idosos tenha se alterado. Ocorre que isso gera sobrecarga, pois 

passa a assumir muitas vezes sozinha grande parte da responsabilidade, o que 

acaba por comprometer suas chances de crescimento profissional. 

Diante do exposto, Costa (2002) afirma que proteção social deve ser 

compreendida como um mecanismo sócio histórico de longa data, que pode ser 

definido por práticas sociais destinadas aos cuidados com a manutenção da vida 

humana. Vale relatar que Castel (1998) aborda que estas práticas são 

desenvolvidas tanto na esfera pública quanto na esfera privada. 

 De acordo com Pereira (2004), a família ocupa um papel de destaque na 

política social contemporânea como um importante agente privado de proteção 

social. Segundo a autora, esta tendência está vinculada à retração do Estado e a 

diminuição da responsabilidade do Estado sobre as políticas sociais/questão social, 

dando lugar a um pluralismo de bem-estar, no qual outras instâncias, além do 
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Estado, passam a ser provedoras de bem-estar, como o mercado, as Organizações 

Não-Governamentais e rede comunitária e familiar. A autora ainda esclarece que o 

pluralismo de bem-estar contemporâneo “(...) é também uma estratégia de 

esvaziamento da política social como direito de cidadania, já que com o 

desvanecimento das fronteiras entre as esferas públicas e privadas (...)” (PEREIRA, 

2004, p. 33), aumenta a privatização das responsabilidades públicas e 

consequentemente ocorre a diminuição da garantia de direitos. 

Conforme aponta Mota (2007), as políticas de seguridade social, nas quais se 

incluem a saúde, a previdência e a assistência social são consideradas produto 

histórico das lutas dos trabalhadores, na medida em que respondem ao atendimento 

de necessidades inspiradas em princípios e valores socializados pelos mesmos, 

reconhecidos pelo Estado e pelo patronato. Quaisquer que sejam seus objetos 

específicos de intervenção, saúde, previdência ou assistência social, o escopo da 

seguridade depende tanto do nível de socialização da política conquistado pelas 

classes trabalhadoras, como das estratégias do capital na incorporação das 

necessidades do trabalho.  

Sendo assim, Behring e Boschetti (2011) destacam que “Qualificar e precisar 

a concepção de direitos, cidadania e política social pressupõe discutir os limites e as 

possibilidades dos direitos no capitalismo (...). É preciso entender que os direitos no 

capitalismo são capazes de reduzir desigualdades, mas não são e não foram até 

aqui capazes de acabar com a estrutura de classes, portanto, com o motor da 

produção e reprodução das desigualdades (...)”. 

Freitas et al. (2012) sinalizam que é necessário compreender a relação entre 

os mecanismos de proteção social numa perspectiva privada e pública, uma vez que 

a matricialidade sócio familiar nas políticas sociais, coloca no centro do debate a 

problematização da família, visto que esta juntamente com o mercado e o Estado é 

reconhecida socialmente como esfera ofertante de proteção social.   

Nessa perspectiva, podemos dizer que a família é uma instituição perpassada 

por transformações e desafios que envolvem problemas culturais, éticos, 

econômicos, políticos e sociais, porém independente de como se organiza e se 

configura, é necessário que a mesma seja tomada em diversos ângulos e condições, 
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não podendo ser restrita a um modelo ou estrutura determinada (VALENTIN & 

ALMEIDA, 2013). 

Diante do exposto, pode-se concluir que analisar a desigualdade de gênero 

vinculada ao fenômeno da pobreza implica compreender que as relações entre os 

gêneros não ocorrem de forma natural, mas pautada num contexto histórico que 

determina as determina, o que por sua vez, estabelecem oportunidades 

desiquilibradas e injustas, ao atribuir à mulher responsabilidades cada vez maiores 

quanto a oferta de proteção de seus membros. Isso se deve ao fato de 

historicamente a mulher ter sido aquela que fala e se põe em movimento pela 

família, articulando recursos por meio das redes protetivas, sejam elas primárias ou 

secundárias.  

 Ao falarem por suas famílias, estas mulheres não têm sido reconhecidas pelo 

seu protagonismo e postura cidadã, numa perspectiva de gênero.  Para as políticas 

públicas, trata-se de alguém que ocupa o lugar do cuidado, por isso, é quem é 

chamada para um diálogo no campo da proteção pública, numa tentativa de 

parceria. Embora tal parceria se mostre desigual, dado o encolhimento do Estado 

nas esferas de suas responsabilidades, tanto na perspectiva quantitativa quanto 

qualitativa, o que corrobora para sobrecarga destas famílias e mais especificamente 

destas mulheres.    

O conjunto de questões analisadas demanda um esforço de atualização e 

investigações no Serviço Social, onde se espera que assistente social esteja apto 

para o desenvolvimento de um trabalho comprometido do ponto de vista teórico-

metodológico e politicamente posicionado diante dos usuários dos serviços sociais, 

visando a garantia e efetivação de seus direitos. Diante disto, para melhor 

compreender como se dão as redes de proteção com foco na família monoparental 

feminina, será analisado o CRAS do Parque Esplanada como rede de proteção 

secundária as famílias pobres no referido território. Com o objetivo de compreender 

como se dá a territorialização das políticas públicas e de que modo a política de 

assistência pode contribuir na integração destas famílias. 
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2.2 CRAS DO PARQUE ESPLANADA: FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL EM 

FAMÍLIA MONOPARENTAL FEMININA 

  

Foi durante o governo de Getúlio Vargas (1930-1945), época de grandes 

impulsos industriais e criação de movimentos sindicais pelos operários que as 

políticas públicas começaram a ser regulamentadas com o objetivo de atender a 

demanda dos trabalhadores e do ambiente de trabalho (RIBEIRO, 2012). 

Somente depois deste primeiro passo outras políticas passaram a ser criadas, 

bem como os IAP (Instituto de Aposentadoria e Pensão), em 1930 e o Ministério da 

Educação e Saúde, também na década de 30. Este período deu início ao que foi 

chamado de bem-estar social nas políticas públicas no Brasil, tendo como principal 

característica o estado de previdência, voltado à população mais pobre, que tinha o 

objetivo de combater à fome (RIBEIRO, 2012).  

 Apesar destas inovações, foi apenas em 1940 que se deu início a criação de 

políticas públicas com cunho assistencial. Eram presididas pelas primeiras damas de 

caridade, visando o assistencialismo por meios filantrópicos, por meio de demandas 

imediatistas e sem continuidade. No ano de 1945, durante o início do governo de 

Fernando Henrique Cardoso, estas ações tiveram fim. Sendo assim, apenas com a 

Constituição Federal de 1988 começou a ocorrer mudanças na assistência social no 

Brasil, levando em conta que apenas anos após sua criação foi posta em prática 

passando a pensar em princípios com base na garantia de direitos sociais. 

(RIBEIRO, 2012) 

Os princípios da descentralização e da territorialização passam a ser 

fundamentais para a consolidação das novas políticas de assistência social 

no país. Esses dois elementos funcionam como ferramentas para 

elaboração das políticas sociais e têm sido alvo de grandes discussões ao 

longo dos últimos anos, juntamente com a universalidade de direitos de 

cidadania imbuídos nas políticas assistenciais (RIBEIRO, 2012, p. 73).  

 Nesse sentido Pereira (2009) ressalta que os programas de assistência social 

passam a ser baseados na descentralização e territorialização.  
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Iniciamos pela criação da Lei n° 8.743 - Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS). Esta é a primeira ação elaborada dentro da nova perspectiva da 

assistência social pós Constituição de 1988. A LOAS foi constituída em 

1993, período do presidente em exercício Itamar Franco, e formulada pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Essa lei regulamenta, 

normatiza e dá critérios objetivos à assistência social instituída na 

constituição. Ela também implementa o Sistema Único de Assistência Social 

– SUAS, e “dá definição do governo de estabelecer uma rede de proteção e 

promoção social, de modo a cumprir as determinações legais” (LOAS). Na 

LOAS podemos encontrar as diretrizes que dão sustentação à 

descentralização e a territorialização (RIBEIRO, 2012, p. 74). 

  Na LOAS n° 8.743, o art. 6º, define a organização da assistência social e os 

setores envolvidos e o art. 11º, descrevem as ações da assistência social a ser 

executada pelas três esferas do governo. Mecanismo utilizado pelo governo federal, 

a LOAS indica o repasse de recursos ao estado e deste aos municípios, com o 

objetivo de elaborar políticas, ações e afins em cada um destes. 

  No âmbito desta temática é necessário lembrar que as políticas 

implementadas não ocorreram de uma só vez, ou seja, ocorreram de maneira e 

tempo diferente entre regiões, uma vez que os municípios mais ricos obtiveram de 

modo mais rápido artifícios para organizar e desenvolver tais ações. Em 2003, 

durante o 1º mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aconteceu em Brasília 

a IV Conferência Nacional de Assistência Social com o objetivo de discutir assuntos 

da assistência social (RIBEIRO, 2012). A partir dela, o SUAS (Sistema Único de 

Assistência Social) foi criado, possuindo os mesmos mecanismos do SUS (Sistema 

Único de Saúde), “com características territorialista, universal, permanente e 

assegurado pelo Estado brasileiro” (RIBEIRO, 2012, p. 76). 

No ano seguinte à IV Conferência, o governo federal aprovou a Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS, com base no SUAS. A PNAS foi 

elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 

MDS, juntamente com a Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS. 

APNAS tem como intenção materializar as diretrizes da Lei Orgânica de 

Assistência Social (PNAS, 2004), bem como focalizar a gestão de famílias 

mais pobres utilizando como principal programa o Bolsa Família. Além 

disso, a PNAS define sua política baseada na perspectiva socioterritorial, 

isto é, suas ações atendem - ou deveriam atender – todos os 5.565 

municípios brasileiros (RIBEIRO, 2012, p. 76-77). 
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A política de assistência social visa o atendimento a todos os setores da 

sociedade, tornando-se um desafio, visto que o Brasil é um país de diversas culturas 

e com grande concentração de habitantes a margem da sociedade, como por 

exemplo, índios, negros, imigrantes e quilombolas. Com isso, utilizam a PNAS como 

estratégia na descentralização e territorialização.  

Por isso, a descentralização político-administrativa e a territorialização se 

apresentam na PNAS como estratégias de destaque, assim como a 

hierarquização dos serviços que são criadas pelas demandas mais urgentes 

observadas; as experiências municipais de unificação que investiga quais 

outros programas ou mesmo políticas públicas seriam importantes se 

integrarem para combater as questões sociais encontradas na região; e a 

democratização da gestão da assistência que torna a política mais acessível 

e universal à sua população (RIBEIRO, 2012, p. 77). 

 Em 2005 foi criada a NOB/SUAS (Norma Operacional Básica do Sistema 

Único de Assistência Social), cuja intenção foi “(...) firmar e pôr em prática a ideia de 

descentralização, além de afirmar os direitos universais e de serviços do território” 

(RIBEIRO, 2012, p. 77). Em consonância a PNAS, a NOB repassa os recursos do 

governo federal ao governo do estado, com o objetivo de que seja encaminhado aos 

municípios para que junto das entidades privadas de assistência social, gerenciem 

seus convênios.  

 Ribeiro (2012) afirma que a política de assistência social é pautada nos 

princípios da descentralização e territorialização. Tendo em vista a variedade de 

cidades e munícipios é necessário planejar e elaborar políticas públicas que 

atendam todo o território brasileiro. “É um grande desafio para as políticas públicas, 

que têm por objetivo melhorar a qualidade vida da população, procurar resolver as 

questões existentes em todo seu território” (RIBEIRO, 2012, p. 79). 

Por isso, a PNAS procura romper esses desafios usando como método a 

intersetorialidade e a descentralização: primeiramente identificando a 

vulnerabilidade, depois verificando as possíveis soluções, e, por último, 

intervindo com uma política pública (RIBEIRO, 2012, p. 79). 

 A segregação sócio-espacial e as precárias estruturas de oportunidades 

existentes no bairro determinam que grande parte de seus habitantes fiquem em 

condições de demandatários dos serviços do CRAS. Trata-se de um centro 
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responsável pela oferta proteção social básica, cujo principal objetivo é a promoção 

de orientações e prevenções frente a situações de vulnerabilidade/risco social ou 

violência. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos busca reunir as 

pessoas, nas suas respectivas faixas etárias, crianças e adolescentes ou 

idosos, para o desenvolvimento de ações em grupos visando a prevenção a 

situações de vulnerabilidade e violência, constituem-se em espaços de 

convivência e fortalecimento de vínculos com a comunidade (PREFEITURA 

MUNICIPAL DOIS VIZINHOS, 20142). 

Parte do tripé da Seguridade Social, a Assistência Social, diferente dos 

serviços ofertados pela previdência social, não possui caráter contributivo e se 

propõe a atender a todo cidadão que dela necessitar, garantindo: 

(...) a proteção social à família; à infância; à adolescência; à velhice; amparo 

à criança e adolescentes carentes, à promoção de integração no mercado 

de trabalho e à reabilitação e promoção de integração a comunidade para 

as pessoas com deficiência e o pagamento de benefícios aos idosos e as 

pessoas com deficiência (BRASIL, 1993, art. 2). 

Considerando que existem dois tipos de proteção social, a primeira 

denominada de Proteção Social Básica, demanda atendida pelo CRAS, e a 

segunda, Proteção Social Especial, referente ao CREAS. A diferença entre elas é 

que a Básica, é destinada “à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da 

oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em 

situação de vulnerabilidade social” e a Especial, “a famílias e indivíduos que já se 

encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência 

de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos” 

(COUTO et al., 2010). 

Sendo assim, é dever do Estado criar mecanismos com papéis estratégicos e 

estabelecer meios de apoio às instâncias municipais, ao terceiro setor e as 

iniciativas privadas. Por sua vez, o Estado utiliza-se de setores como os CRAS para 

                                                           
2 Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Paraná, Rio Grande do Sul. Entenda como funciona o Centro 

de Referência da Assistência Social-CRAS, suas atribuições seu funcionamento em dois vizinhos 
(PREFEITURA MUNICIPAL DOIS VIZINHOS, 2014). 
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traçar uma ligação entre as políticas ofertadas e os cidadãos que se encontram em 

condições de vulnerabilidade social ante a pobreza ou em risco social.  

Dentre alguns dos elementos de vulnerabilidade, a NOBSUAS aponta 

questões relacionadas à precariedade de infraestrutura; presença de 

crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência em famílias com 

renda até meio salário mínimo, responsáveis analfabetos ou com baixa 

escolaridade e mulheres chefes de famílias sem cônjuge, famílias com 

responsáveis desempregados, família em situação de trabalho infantil ou 

com presença de crianças e adolescentes em idade escolar obrigatória fora 

da escola, dentre outros. Dessa forma, há uma série de indícios possíveis 

de serem obtidos a partir das estatísticas nacionais que, combinados, 

podem representar situações agravadas de vulnerabilidade social e de 

reprodução da pobreza entre gerações (DATACRAS, 20123). 

Com essa perspectiva, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

foi desenvolvido como unidade pública estatal, com o objetivo de tornar os serviços 

da Proteção Social Básica mais disponíveis as famílias em situação de extrema 

pobreza nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos munícipios e distritos, 

materializando a política de assistência social. Diante disto, o CRAS tem como 

principais funções:  

Ofertar o serviço PAIF e outros serviços, programas e projetos 

socioassistenciais de proteção social básica, para as famílias, seus 

membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social; Articular e 

fortalecer a rede de Proteção Social Básica local; Prevenir as situações de 

risco em seu território de abrangência fortalecendo vínculos familiares e 

comunitários e garantindo direitos (SEADES, 20164). 

  Com isso, os CRAS se tornaram a porta de entrada do usuário aos serviços 

ofertados pela política de assistência social, por meio da rede de Proteção Básica. 

Possui a função de incluir esta parte da população em mecanismos como 

cadastramento e acompanhamento em programas de transferência de renda e 

também de servir como referência a encaminhamentos à rede Proteção Especial. 

 

                                                           
3 TUDO SOBRE CRAS – Centro de Referência de Assistência Social (DATACRAS, 2012). 
4 Assistência e Desenvolvimento Social. Centro de Referência da Assistência Social – CRAS. Estado 
de Alagoas (SEADES, 2016). 
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No CRAS, portanto, deve ser necessariamente ofertado o PAIF, podendo 

ser ofertados outros serviços, programas, benefícios e projetos conforme 

disponibilidade de espaço físico e de profissionais qualificados para 

implementá-los, e desde que não prejudiquem a execução do PAIF e nem 

ocupem os espaços a ele destinados. Os demais serviços socioeducativos, 

ações complementares e projetos de proteção básica desenvolvidos no 

território de abrangência do CRAS devem ser a ele 

referenciados (DATACRAS, 2012). 

É possível afirmar que é por meio dos CRAS que a assistência social se 

territorializa e alcança as maiores expressões desigualdades sociais, utilizando do 

atendimento e acompanhamento as famílias em bairros segregados e vulneráveis. 

Os CRAS são subdivididos em territórios conforme estabelecido pela NOB/SUAS, e 

os atendimentos são realizados por no mínimo 40 horas semanais, por 8 horas 

diárias. Dito isso, o CRAS possui atribuições, dentre elas, realização da primeira 

acolhida entre o usuário e os profissionais, socialização de informações, orientação 

a respeito de encaminhamentos e se necessário realização de cadastro nos 

benefícios sociais, implementação do PAIF de acordo com as particularidades do 

território, efetivação de atendimentos particulares e visitas domiciliares às famílias 

cadastradas na sua área de abrangência, seu acompanhamento e encaminhamento 

pelos serviços de convivência e acompanhamento em descumprimento de 

condicionalidades (DATACRAS, 2012). 

O CRAS é uma unidade da Proteção Social Básica voltada para a execução 

de programas, serviços e projetos e não a unidade responsável pela 

organização e gestão de todos os programas, serviços e projetos da 

assistência social. Essa função cabe ao órgão gestor da assistência social 

municipal (DATACRAS, 2012). 

 Composto por equipe multidisciplinar, o CRAS do Esplanada conta com 6 

assistentes sociais, dentre elas apenas uma contratada, 2 psicólogas efetivas, 4 

técnicas administrativas contratadas e 1 guarda municipal efetivo, sendo importante 

uma equipe composta por servidores públicos de modo que evite uma maior 

rotatividade dos profissionais, quebrando qualquer vínculo com o usuário em 

questão. Possui aproximadamente cinco mil famílias cadastradas, tendo como 

usuário principal a mulher. Não é novidade que a mulher seja a protagonista nos 

atendimentos e procedimentos realizados pela PNAS, isso porque culturalmente é 
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ela quem se dedica aos cuidados familiares e busca apoio nesse âmbito na esfera 

pública. Ocorre que muitas das vezes é a mulher/mãe a única responsável, quando 

proveniente de uma família monoparental com chefia feminina.  Reconhecendo tal 

condição, o Estado brasileiro tem centrado os programas sociais na figura das 

mulheres para o recebimento dos benefícios. 

  Além de titular dos benefícios sociais, a mulher se torna responsável pelo 

cumprimento das condicionalidades exigidas por cada programa social. Nessa 

perspectiva de gênero, o homem se torna invisível para a política de assistência e a 

mulher, por sua vez, apenas quem fala pela família, mas a política não investe em 

sua condição numa perspectiva emancipatória. 

Nesse cenário de atuação, o Assistente Social se aproxima da realidade e da 

dinâmica social de cada família sendo-lhe exigido respostas às questões e às 

demandas postas no cotidiano.  Sobre isso, afirma se que:  

Exige-se um profissional qualificado, que reforce e amplie a sua 

competência crítica; não só executivo, mas que pensa, analisa, pesquisa e 

decifra a realidade. Alimentado por uma atitude investigativa, o exercício 

profissional cotidiano tem ampliadas as possibilidades de vislumbrar novas 

alternativas de trabalho nesse momento de profundas alterações na vida em 

sociedade. O novo perfil que se busca construir é de um profissional afinado 

com a análise dos processos sociais, tanto em suas dimensões 

macroscópicas quanto em suas manifestações quotidianas; um profissional 

criativo e inventivo, capaz de entender ‘o tempo presente, os homens 

presentes, a vida presente’ e nela atuar, contribuindo, também para moldar 

os rumos de sua história (IAMAMOTO, 2015, p. 49). 

 No fluxo dessa análise, vale considerar que o trabalho do Assistente Social é 

respaldado pela Lei n. 8.662 de 07/06/93 e norteado pelos princípios contidos em 

seu Código de Ética Profissional, de modo a buscar garantir os direitos de seus 

usuários, frente as contradições postas à profissão, as quais deve enfrentar pautado 

numa visão crítica e fundamentada teórica e eticamente.  

Visto isso, a Política de Assistência Social executada pela ação do assistente 

social visa contribuir com “a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e 

comunitários e a promoção de ganhos sociais e materiais das famílias no acesso a 

benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais” 
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(SILVA, 2013). Dessa forma, as políticas devem estar integradas para que o 

resultado seja efetivo. 

Assim, a concretização da ação intersetorial incorpora não apenas a 

compreensão compartilhada sobre finalidades, objetivos, ações e 

indicadores de cada programa ou projeto, mas práticas sociais articuladas 

que acarretem um impacto na qualidade de vida da população 

(JUNQUEIRA, 2004, p. 28). 

No intuito de melhor compreender os mecanismos da atenção básica na 

Política de Assistência, tomaremos o CRAS do Parque Esplanada como horizonte 

de análise, com foco privilegiado no atendimento as famílias monoparentais 

femininas, visto ser esse, o perfil que destaque nos atendimentos neste centro. 

Apresentaremos algumas características definidoras do atendimento pelo Serviço 

Social no local.  

De caráter semiaberto, sem roteiros pré-estabelecidos, os atendimentos 

ocorrem em clima de conversa, que embora informal possuem direção teórica, 

metodológica e instrumental. A busca pela oferta de proteção ocorre de modo 

espontâneo ou por acompanhamento e os depoimentos são colhidos e transcritos 

após informe e consentimento da presença de uma estagiária, responsável por 

redigir o relato.  

As entrevistas, conforme o Código Ética do Assistente Social, devem ser 

sigilosas, de acordo com o “Art. 16 - O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo 

de que o/a assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício da 

atividade profissional” (CFESS, 1993, p. 35).  

Respeitado o sigilo, os depoimentos são colhidos como recurso na captura 

das demandas dos sujeitos, de modo que os profissionais, ao identificar a realidade, 

possam direcionar as respostas as suas necessidades caso a instituição alcance 

atendê-las. Esses depoimentos constituem–se elementos fundamentais para 

intervenção e identificação de demandas emergentes e latentes. Utilizando nomes 

fictícios para preservar o sigilo, alguns desses depoimentos, registrados também em 

Diário de Campo, foram tomados aqui juntamente com outros, oriundos de 

abordagens em Visitas domiciliares.  
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Esse processo de aproximação e investigação teve como objetivo 

compreender a dinâmica que define a família monoparental feminina, residente em 

territórios de pobreza e vulnerabilidade social com foco na proteção social. Diante 

disso, pode-se destacar que o perfil das famílias tem relação com o local de moradia 

e as oportunidades nele circunscritas.  

Para compreender o território do Parque Esplanada será necessário realizar 

um breve mapeamento sobre o referido espaço com o objetivo de explorar as 

especificidades que o tornam um local demarcado pela pobreza, vulnerabilidade e 

segregação social. O referido bairro, de acordo com IBGE (2010), possui 3342 (três 

mil trezentos e quarenta e dois) habitantes, 27 ruas, além de comércios e escassa 

oferta de serviços público. O bairro conta com a presença do CRAS que estende seu 

atendimento a 15 bairros circunvizinhos. Trata-se de uma das redes de apoio 

público, cujo objetivo é oferecer serviços de Proteção Social as famílias residentes 

em territórios vulneráveis.  

 Além do CRAS do Parque Esplanada, o bairro em 2011 foi contemplado com 

uma praça e uma creche modelo, que visa atender famílias que possuem crianças 

até quatro anos de idade da comunidade e bairros vizinhos, um CIEP 

municipal/estadual que oferta do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. Recém-

inaugurada a vila olímpica, programa bairro legal e o conjunto habitacional, foram 

implantados em 2016 pela prefeitura de Campos. Com uma “Geografia de 

oportunidade” escassa, o bairro encontra-se distante das centralidades da cidade, 

não apenas do ponto de vista físico, mas também, em termos de processos que 

favoreçam a integração e justiça social. 

 Algumas melhorias foram realizadas no bairro através dos projetos sociais, 

como as Vilas Olímpicas, CRAS, bairros legais, conjuntos habitacionais, dentre 

outros. Além da presença do CRAS no suporte à proteção básica.   

Do contato com pessoas e o lugar foram levantados dados 

sociodemográficos: idade, estado civil, escolaridade, ocupação, número de filhos e 

dependentes, moradia, responsabilização familiar e titulação nos programas de 

transferência de renda. As entrevistas foram realizadas com duas usuárias do CRAS 

do Parque Esplanada e ocorreram em salas destinadas ao atendimento 

individualizado. 
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No relato, fatos relacionados à dinâmica da proteção social e das condições 

de moradia e entorno foram observados, sendo possível perceber o quanto o 

território influi na vida dessas famílias. “É através de circuitos e conexões que as 

trajetórias familiares permitem compreender os eventos cotidianos, territorializados 

por práticas diversas, marcadas por mobilidades e permanências” (AZEREDO, 2015, 

p. 120). 

Abaixo apresentaremos cenas descritivas que nos aproximam da realidade de 

duas usuárias do CRAS do Parque Esplanada.  

As entrevistadas compartilham de contextos de vida semelhantes. Ambas 

dependem dos programas sociais, enfrentam a ausência de responsabilidade 

socioafetiva de seus companheiros na criação dos filhos, possuem perfil de baixa 

escolaridade e qualificação para o trabalho e moram em território segregado. Estas 

dentre outras características contribuem para que se encontrem em situação de 

vulnerabilidade social, diferenciadas pelo seu arranjo familiar, visto que a primeira 

não possui a chefia da sua família, uma vez que o pai da sua filha contribui através 

de pensão e a outra.  

 

Carla 

A entrevista se deu em dois momentos, o primeiro quando a usuária 

comparece ao CRAS do Parque Esplanada e apresenta sua demanda e alguns 

meses depois, quando a mesma retorna com o relato de que a situação encontra-se 

ainda mais difícil do que foi apresentada no primeiro momento, uma vez que a casa 

onde reside está para ser entregue, visto que a proprietária também vem 

apresentando dificuldades financeiras e, por este motivo, precisa alugar a casa por 

um valor maior do que combinado no início, dando a ela um prazo final.  

 Com 29 anos e solteira, a Carla é mãe de uma menina (10 anos) e um 

menino (dois anos), e está grávida do seu terceiro filho. Sua filha reside com a tia, 

irmã da Carla, enquanto a mesma não possui renda fixa para pagar aluguel, arcar 

com as contas e sustentar os dois filhos e mais a gravidez. Carla possui pele “clara”, 

estatura alta, cabelo escuro, no meio das costas, cursou apenas as primeiras séries 
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do ensino fundamental. Sua filha estuda em uma escola custeada pela tia, enquanto 

a usuária busca auxilio no CRAS do Parque Esplanada para encaminhamento de 

uma creche, de preferência a do Esplanada, para o seu filho mais novo, o que a 

possibilitaria “espalhar” currículos e conseguir uma renda fixa para trazer a filha para 

morar consigo (Carla, março 2014). 

 Sua primogênita é registrada no nome do pai, com isso possui o direito 

a pensão alimentícia, renda esta que a irmã da Carla deixa com a mesma para 

ajudar nos custos financeiros. O pai do seu segundo filho não o registrou e 

consequentemente a mesma não recebe pensão do menino. Grávida do seu terceiro 

filho, Carla ainda não deu início ao pré-natal, além do pai do filho que espera estar 

desaparecido, o que a impossibilitará de registrar o filho em nome do pai. Sem 

trabalho e renda, uma vez que se encontra grávida e com um filho pequeno, conta 

com a proteção social dos benefícios sociais ofertados pelo governo federal e 

municipal na forma de Bolsa Família e Cheque Cidadão, como via de prover seu 

sustento, além da pensão da filha mais velha e da oferta de proteção primária 

através da irmã nos cuidados e responsabilização com sua filha, desonerando-a de 

compromissos financeiros para com ela (Carla, março 2014). 

"Moro de aluguel em uma casa no Parque Esplanada, com poucos cômodos, 

sem reboco, bem humilde, pago 200 reais no aluguel”. Atualmente desempregada, 

uma vez que não tem com quem deixar seu filho e tão pouco consegue uma vaga 

para ele na creche, não possui disponibilidade nem para os trabalhos informais. 

Reside com seu filho mais novo, grávida de poucos meses (uma vez que ainda não 

deu início ao pré-natal, não se sabe exatamente com quantos meses de gestação se 

encontra) e em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social (Carla, março 

2014). 

“Dona ‘Fátima’ me pediu para entregar a casa dentro de alguns meses, a 

condição para que eu fique é pagando um aluguel mais caro, mas ainda não 

consegui a vaga na creche, não tenho como trabalhar, e agora nem para onde ir, e 

agora minha filha também veio morar comigo”.  No dia desta entrevista, Carla estava 

residindo com seus três filhos. A filha mais velha (agora sobre seus cuidados) e o 

menino caçula com poucos meses de vida. “Quero muito conseguir uma casinha, 
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pode ser em qualquer lugar”.  “A casa onde moro é muito feia, não possui esgoto, 

além das infiltrações quando chove, alaga tudo”. Enquanto nenhum conjunto 

habitacional do município disponibiliza uma casa ou aluguel social a usuária, a 

mesma vive com seus filhos através da renda por meio de pensão da sua 

primogênita e, o que sobra dos benefícios sociais é investido no pagamento do 

aluguel, alimentação e as demais despesas (Carla, dezembro 2014). 

 

Pâmela 

 Esta análise se deu apenas em um momento, a referida usuária comparece 

ao CRAS com o pedido de ser incluída no benefício Renda Mínima, com o propósito 

de investir na construção de alguns cômodos da sua casa própria.  

Reservada e tímida, Pâmela possui 32 anos, é solteira e mãe de um menino 

(12 anos). Com algumas dificuldades consegue apenas escrever o próprio nome. 

Encontra-se desempregada e obtém ganho no trabalho esporádico de faxina para 

que possa ajudar no sustento da casa, uma vez que é a única responsável pela 

renda familiar. Mora de favor em um cômodo no quintal da casa de parentes e é 

beneficiária do programa Bolsa Família e Cheque cidadão. Recorre ao CRAS do 

Parque Esplanada para acompanhamento e tentativa de concessão do benefício 

Renda Mínima, (que oferta um salário mínimo durante seis meses para os 

beneficiários que cumprem as condicionalidades do referido programa), com o 

objetivo de construir sua casa, no espaço cedido nos altos da casa da mãe, em 

outro estado. 

 “Com este dinheirinho eu vou conseguir construir a minha casa”. “Aos poucos 

consigo construir. Levantando as paredes, já é o suficiente”. Sem a ajuda dos 

parentes que moram no mesmo quintal e com a mãe, que mesmo a distância se faz 

presente, como pode, principalmente por meio de telefonemas e visita esporádica, 

ela busca alguma forma de proteção e segurança na igreja. Fiel da Assembleia de 

Deus possui a crença de que a fé a ajuda nos momentos difíceis (Pâmela, agosto 

2014). 
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CENAS DESCRITIVAS EM ANÁLISE: 

 

Com a ausência de transporte por meio da prefeitura de Campos dos 

Goytacazes, até o presente momento da entrevista, não havia sido possível realizar 

uma visita domiciliar a Carla, porém, foi encaminhado um relatório a Secretaria de 

Habitação com o pedido de concessão do aluguel social enquanto a mesma aguarda 

ser chamada para o conjunto habitacional de Goytacazes. Na vida, conta apenas 

com a irmã, fazendo com que por esta rede de proteção primária ela se sinta menos 

desprotegida, ainda que com ausências e carências. “Na ausência dos pais é nos 

irmãos que se busca apoio” (AZEREDO, 2015).  

Diante do cenário em que ambas as usuárias do CRAS do Parque Esplanada 

se encontram, é nítido o quanto os programas sociais contribuem nos orçamentos 

destas famílias. O dinheiro é revertido para alimentação, despesas mensais e casos 

de emergência, ambas recebem o benefício pelos filhos. As condicionalidades da 

Educação são seguidas, visto que com a falta de geografia de oportunidades 

reconhecem que a educação é o único meio de transformação social. A filha da 

Carla, já possui o nível de escolaridade próximo ao da mãe (7ª série), ao passo que 

o filho da Pâmela conseguiu ultrapassar a escolaridade da mãe.  

(...) destacam ainda um importante aspecto relacionado à perspectiva de 

gênero, ou seja, o fato de o baixo nível educacional das mães, muitas 

vezes, ser determinante para o baixo nível escolar dos filhos, visto que, 

quanto mais escolarizadas, mais são fontes de apoio e motivação para os 

filhos (AZEREDO, 2015, p. 168). 

A partir desta perspectiva, destaca-se o caso da Carla, que alcançou maior 

nível de escolaridade do que a Pâmela, sendo ela a maior incentivadora dos estudos 

da filha e quem busca através do CRAS ajuda no auxílio para obtenção de para 

vaga na creche do Parque Esplanada para os seus dois filhos mais novos. Diante 

disso, é função do Estado ofertar serviços de qualidade e que atenda a toda a 

população. Sendo assim, nota-se a falha do Estado ao disponibilizar um número 

restrito de vagas nas creches e escolas, não sendo possível atender a demanda.  
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Nesse sentido, o Estado falha na sua oferta de proteção. Quando os filhos 

ainda são pequenos, a escola não representa apenas um investimento em 

termos de capital humano, ela também é uma instituição para compartilhar 

cuidados, proporcionando à família, mais especificamente á mãe, 

autonomia para a mobilização de outros recursos protetores, como trabalho 

por exemplo (AZEREDO, 2015, p. 169). 

Outrossim, apesar de ser um compromisso assegurado pela legislação 

brasileira, a educação é uma das condicionalidades para programas de transferência 

de renda, como o Bolsa Família. Ainda assim, Azeredo (2015) garante que apesar 

de ser uma condicionante, a população de baixa renda encontra dificuldades para 

inserção e manutenção dos filhos na escola. 

Mesmo com importância reconhecida no panorama das políticas sociais no 

Brasil, o PBF é controverso enquanto política de proteção social, pois, se 

por um lado as condicionalidades relativas à educação e saúde são 

exigidas; do outro, o Estado precisa ter capacidade para absorver tais 

demandas sobre as formas de serviços. Sendo um programa inspirado 

numa política focalizada de renda mínima, incorpora a ideia de contrapartida 

como forma de combinar indenização e inserção social como engajamento 

social dos benefícios (AZEREDO, 2015, p. 169). 

Outro aspecto a ser abordado é o da autonomia relativa destas mulheres por 

meio dos programas sociais. Com baixa escolaridade, sem trabalho e sem creche as 

condições de vulnerabilidade ante à pobreza enfrentadas por estas mulheres as 

colocam a margem dos processos de integração social. A partir destes relatos, é 

importante ressaltar que a proteção pública/social ainda necessita de atenção e 

constantes investimentos, visto que, sem auxílio do Estado as redes primárias 

encontram-se sobrecarregadas “(...) por mobilizarem recursos materiais e imateriais 

na oferta de cuidados para além de sua esfera e de sua disponibilidade de recursos, 

assumindo lacunas, diante da ausência ou insuficiência das redes secundárias de 

proteção” (AZEREDO, 2015, p. 170). 

 No trajeto familiar em busca de proteção, Carla e Pâmela percorrem 

caminhos até a chamada “zona de assistência” (CASTEL, 1998). Caminhos estes 

que por si só não conduzem aos mecanismos de segurança e proteção social.  
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Carla ainda espera a concessão de uma possível casa no conjunto 

habitacional de Goytacazes, enquanto Pâmela aguarda a contemplação no benefício 

da renda mínima para construção de sua moradia.  Frente ao perfil da família 

monoparental feminina foi possível identificar que as redes de solidariedade 

contribuem para que estas famílias se encontrem em maior nível de vulnerabilidade 

do que outros arranjos.  

No fluxo desta análise foi possível identificar que estes territórios vulneráveis 

possuem lacunas quanto a geografia de oportunidade. Isso se justifica pela falta de 

oportunidade de acesso a bens e serviços, pelo nível de escolaridade e 

empregabilidade, pelo capital social e cultural de seus moradores, o que contribui 

para elevação de seus níveis de vulnerabilidade social e que podem resultar em 

casos de riscos sociais.  

Destaque foi dado ao arranjo familiar monoparental com corte na categoria do 

gênero feminino, ante a pobreza e vulnerabilidade social, onde notou-se a 

importância do CRAS do Parque Esplanada na vida destas famílias. Trata-se de um 

equipamento público estatal que abrange 15 outros territórios circunvizinhos na 

oferta de proteção básica. Esta proteção tem por objetivo “(...) prevenir situações de 

risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários” (PNAS, 2004, p. 27), além da 

ampliação dos acessos aos direitos e incluir os usuários em programas e benefícios 

sociais. 

As implantações dos CRAS possibilitaram a descentralização das ações, 

priorizando o atendimento às famílias residentes nos territórios de maior 

vulnerabilidade e risco social, já que por meio desses, a população que 

mais necessita dos serviços da assistência social pode acessá-los com mais 

facilidade (SILVA, 2013, p. 7). 

Nesse contexto, nota-se que os arranjos familiares monoparentais femininos 

estariam a princípio mais propensos às situações de vulnerabilidade social. Por 

outro lado, devido a existência das redes de proteção social, primária e secundária 

evidencia-se a possibilidade de redução de risco para essas famílias, pois oferecem 

suporte para essas mulheres, principais responsáveis pelo cuidado. Mediante a isso, 

nota-se que apesar da sobrecarga, as famílias monoparentais femininas não são 
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mais vulneráveis, ainda que as consequências da deserção paterna vão além dos 

âmbitos socioeconômicos, e se entrelacem com o desenvolvimento socioafetivo e o 

reconhecimento jurídico. 

Diante disto, conclui-se que apesar das variáveis apontarem para uma maior 

vulnerabilidade nas famílias monoparental feminina, com ou não chefia financeira, tal 

fato não pode ser afirmado, tendo em vista, que as mulheres, quando provedoras no 

domicílio, investem mais em seus filhos (AZEREDO, 2015) ainda que elas também 

sejam necessitadas de amparos e cuidados afetivos e sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A questão do território vem conquistando cada vez mais importância nos 

estudos sobre pobreza e vulnerabilidade social, visto que é indispensável o 

conhecimento do mesmo para compreender as transformações dos territórios 

vulneráveis, identificando-os como localidades que são mutáveis de acordo com 

aqueles que nele habitam. Diante disso, é imprescindível a compreensão que 

espaço é aquilo que antecede o território. Há também que se considerar que embora 

se completem, território e territorialidade possuem natureza diferenciada, uma vez 

que primeiro delimita o espaço e o outro a maneira de se viver no dentro do 

determinado território. 

 Delimitada as referidas categorias, buscou-se o cruzamento destas com a 

categoria vulnerabilidade social, na perspectiva de se pensar o território vulnerável 

enquanto espaços segregados e com déficits em termos de “geografia de 

oportunidades”, que incidem sobre as ofertas de bens e serviços e a formação do 

capital social, humano e cultural.  

Refletir como a vulnerabilidade ante a pobreza incide sobre os riscos sociais e 

se a dinâmica familiar monoparental feminina pode ser considerada um arranjo em 

risco, fez parte da proposta ora apresentada. Diante da diversidade de arranjos 

familiares em curso, na cena contemporânea, o intuito não foi problematizar sobre o 

arranjo ideal, mas sobre algumas das variáveis sociais que ao agir sobre eles os 

tornam mais vulneráveis socialmente e os colocam na posição daqueles que são o 

perfil da PNAS. 



  

50 
 

Há uma tendência, na própria literatura, de se considerar os arranjos 

familiares monoparentais femininos os mais propensos às situações de 

vulnerabilidade e risco, devido a conciliação da vida privada a pública sem parceria 

no cuidado com filhos, agregado aos impactos de raça, classe e gênero.  

Por outro lado, pode-se observar, na aproximação com a realidade das 

famílias no CRAS do Parque Esplanada, o quanto a existência de redes de proteção 

próxima ou primária corroboram no enfrentamento da vulnerabilidade e redução dos 

riscos social, principalmente se estas famílias contarem com a rede de proteção 

secundária via programas sociais. Essas redes se complementam, ainda que a rede 

secundária se constitua um direito que deve ser ofertado e de possuir maior alcance 

em termos de efetividade frente as demandas destas famílias. Classificadas como 

de proteção primária, a rede comunitária é formada por parentes, amigos e vizinhos 

enquanto a secundária, engloba a rede de serviços públicos, onde saúde, educação 

e assistência se destacam.  

Sendo assim, apesar da ideia difundida em torno de maior vulnerabilidade ser 

conferida da família monoparental feminina, isso não pode ser afirmado, uma vez 

que ao término deste trabalho identificamos que as redes de entreajuda e o 

programa de transferência de renda, atuam nas inseguranças e desproteção social 

destas famílias minimizando seus impactos, sobretudo aquele que o conduz ao risco 

social.  

Em suma, cabe ao profissional expandir seus conhecimentos sobre o 

assunto, buscando fugir das ações imediatistas, burocráticas e repetitivas com o 

objetivo de identificar e intervir nas demandas que se colocam a partir da realidade 

do sujeito e da demanda do território que este é parte e produto.  
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