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É um dom, uma certa magia 

Uma força que nos alerta 
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Viver e amar 

Como outra qualquer 

Do planeta 
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É a dose mais forte e lenta 

De uma gente que ri 

Quando deve chorar 

E não vive, apenas aguenta 
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É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria 

Mistura a dor e a alegria 

 

Mas é preciso ter manha 

É preciso ter graça 

É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca 

Possui a estranha mania 

De ter fé na vida.... 
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RESUMO 

 

O presente Trabalho pretende analisar as condições de vida e as dificuldades de 

geração de renda para mulheres em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio/RJ. 

Para tanto, fizemos um breve resgate histórico acerca da origem e formação da 

família, alterações em sua configuração no desenvolvimento da sociedade 

capitalista, os papéis historicamente atribuídos a homens e mulheres, abandono 

paterno e a responsabilização feminina pelo cuidado. Discutimos a origem e 

implantação da Política de Assistência Social no Brasil, sua centralidade na 

família e na pobreza, bem como a precarização oriunda dos desmontes 

ocasionados pelos governos de orientação neoliberal. Caracterizamos o distrito 

de Tamoios, sua formação e as políticas públicas disponibilizadas para mulheres 

com vistas à inserção no mercado de trabalho e geração de renda e as respostas 

dessas políticas. A pesquisa de campo revelou o perfil das famílias que utilizam 

os serviços da política de Assistência Social e Educação. Além disso, analisamos 

essas políticas e o rebatimento na vida das mulheres que delas necessitam. 

 

 

Palavras-chave: Família. Geração de Renda. Assistência Social. Desemprego. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This work intends to analyze the living conditions and the difficulties of 

generating income for women in Tamoios, second district of Cabo Frio / RJ. To do 

so, we have made a brief rescue about the origin and formation of the family, 

changes in its formation through the development of the capitalist society, the 

historically attributed roles to men and women, paternal abandonment and female 

accountability for care. We discussed the origin and implementation of the Social 

Assistance Policy in Brazil, its centrality in the family and in poverty, as well as the 

precariousness caused by neo-liberal governments. We characterized the district 

of Tamoios, its formation and the public policies made available to women that aim 

to enter the job market, generate income and the responses of these policies. 

Field research revealed the profile of families that use the services of the policy of 

Social Assistance and Education. In addition, we analyze these policies and the 

consequences in the lives of the women who need them.  

 

  

Keywords: Family. Income Generation. Social assistance. Unemployment 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso foi desenvolvido como 

produto final da disciplina de “Trabalho de Conclusão de Curso II”, sob supervisão 

da professora Priscila Rodrigues de Castro, para o Curso de graduação em 

Serviço Social da Universidade Federal Fluminense – Campus Universitário de 

Rio das Ostras. 

O foco do trabalho está centrado em famílias monoparentais femininas, 

residentes em Tamoios – Cabo Frio/RJ - onde se desenvolveu a pesquisa - e sua 

busca por geração renda após a ruptura de vínculos conjugais e redução da 

renda familiar; a sua relação com a procura por Assistência Social e as respostas 

dessa política pública às demandas apresentadas. 

Vivemos em uma sociedade em que foi construída a ideia de submissão da 

mulher ao homem, ao peso do trabalho não pago no âmbito doméstico e a sua 

maior responsabilidade com os filhos e a casa, enquanto ao homem cabe o papel 

de provedor; sendo um dos grandes desafios a serem enfrentados para a busca 

da igualdade entre os gêneros. 

Segundo Saffiotti (1987, p. 8), os papéis sociais são definidos culturalmente 

para ambos os gêneros: 

 

A identidade social da mulher, assim como a do homem, é construída 
através da atribuição de distintos papéis, que a sociedade espera ver 
cumpridos pelas diferentes categorias de sexo. A sociedade delimita, com 
bastante precisão, os campos em que pode operar a mulher, da mesma 
forma como escolhe os terrenos em que pode atuar o homem. 

 
Uma vez que o homem, na posição de companheiro, abandona o seu 

“posto”, essa mulher submissa financeira e socialmente a ele, que tem filhos e 

que não está inserida no mercado formal de trabalho, se vê com 

responsabilidades aumentadas com relação ao sustento e cuidado com a casa e 

a família. Quando não dispõe de uma rede de apoio, composta por vizinhos ou 

familiares; não obtendo sucesso na busca por creches públicas para seus filhos; 

e, sem qualificação, não consegue se inserir no mercado de trabalho. Portanto, 

essa mulher direciona sua busca para a Assistência Social, visando a inclusão de 
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sua família nos programas de transferência de renda, como o Programa Bolsa 

Família, obtenção de cestas básicas para sua sobrevivência e alguma atividade 

para geração de renda, como as oficinas de artesanato e culinária. 

Com o objetivo de responder à hipótese formulada, a pesquisa foi 

desenvolvida na perspectiva crítico-dialética com consulta bibliográfica em fontes 

como livros, artigos, monografias, sites oficiais das três esferas governamentais 

com também através de notícias veiculadas por jornais e revistas; que abordavam 

questões como família monoparental feminina, rompimento de vínculos, 

desemprego, desenvolvimento de políticas públicas no Brasil e estratégias 

disponibilizadas pelo Estado neoliberal para o enfrentamento das expressões da 

questão social, especificamente no município de Cabo Frio - segundo distrito – 

Tamoios. 

A escolha por este tema partiu de experiência pessoal e observação de 

mulheres do meu convívio, local de trabalho, da minha comunidade e do Centro 

de Referência da Assistência Social - CRAS Tamoios, instituição em que foi 

desenvolvido o estágio, onde observei a atuação profissional do assistente social, 

durante o processo de formação no período de março de 2017 a dezembro do 

ano de 2018; quando percebi que essa é  uma situação comum e sem solução 

em curto prazo, uma vez que o distrito de Tamoios dispõe de uma rede de 

atendimento social que não oferece políticas de amparo às mulheres em situação 

de desemprego e insuficiência de renda. 

 No decorrer do presente trabalho, realizamos uma verificação das políticas 

públicas oferecidas pelo poder público do município de Cabo Frio/RJ no que diz 

respeito à inserção no mercado de trabalho e geração de renda para mulheres no 

Segundo Distrito – Tamoios.  Para chegarmos aos objetivos proposto levantamos 

e identificamos o número de políticas públicas destinadas às mulheres pela esfera 

municipal de governo; caracterizamos e comparamos as respostas da política de 

Assistência Social às famílias monoparentais no que diz respeito à geração de 

renda; analisamos como ocorre a busca por recursos financeiros pelas famílias 

monoparentais femininas no ambiente sócioeconômico do distrito de Tamoios. 

Este trabalho é composto por uma breve caracterização histórica do papel 

atribuído às mulheres no desenvolvimento da sociedade capitalista, com 

contribuições de Engels (1884); do crescimento dos novos arranjos familiares na 
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atualidade; do desenvolvimento de políticas de proteção social no Brasil tendo 

como referência a normatização da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) de 2004; busca retratar a procura pelas políticas públicas voltadas para 

as mulheres no distrito de Tamoios. Além de analisar, sob a leitura crítica 

marxista, as políticas e as respostas do poder público para as necessidades 

desse segmento da sociedade. A busca por políticas de amparo e proteção social 

pelas mulheres e famílias das classes subalternas atingidas pela desigualdade 

social em nosso país. 

O trabalho se estruturou em três tempos que compreenderam, no primeiro 

capítulo, a origem e o desenvolvimento das políticas sociais no Brasil, que tiveram 

origem na década de 1920 com as Caixas e Institutos de Aposentadoria e 

Pensão, passando pela intervenção estatal na área da saúde durante a década 

de 1930 com campanhas sanitárias e atendimento previdenciário. Na década de 

1940, foi criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA) nos moldes de 

clientelismo e tutela, sendo a articuladora da assistência social no Brasil, até a 

Promulgação da Constituição de 1988 que instituiu a universalização dos direitos 

sociais. Somente na década seguinte foi sancionada a Lei da Assistência Social 

com vistas a garantir o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos. Em 

2004 a Política Nacional de Assistência Social trouxe a orientação de 

descentralização político-administrativa e ações com centralidade nas famílias. 

Foi importante destacar que o avanço neoliberal tem causado inúmeras 

dificuldades para que seja alcançado o ideal de universalização dos direitos 

sociais no Brasil, uma vez que as políticas sociais vêm sofrendo cortes 

substanciais nos recursos ficando cada vez mais precarizadas e focalizadas na 

extrema pobreza. 

No segundo capítulo, articulamos um debate sobre o conceito de família e 

gênero, os papéis historicamente atribuídos a homens e mulheres e sua 

configuração na contemporaneidade. O debate foi direcionado para o aumento do 

número de famílias monoparentais femininas, a desresponsabilização e abandono 

por parte dos homens enquanto pais, os direitos das crianças, a dificuldades das 

mulheres na busca por geração de renda e a procura por políticas públicas que 

proporcionem as essas mulheres o alcance de uma condição de vida 

minimamente digna apesar da imensa desigualdade observada em nosso país. 
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O terceiro capítulo foi dedicado à caracterização do distrito de Tamoios e à 

pesquisa de campo ocorrida entre setembro e novembro de 2018, quando 

entrevistamos 20 mulheres cujos filhos estão matriculados em escolas municipais 

de educação infantil em Tamoios e no CRAS quando coletamos informações 

importantes para a conclusão deste trabalho. 

Esse trabalho de pesquisa espera contribuir, no âmbito acadêmico e social, 

para a identificação das diversificadas demandas das famílias monoparentais 

femininas residentes em Tamoios, das políticas sociais disponibilizadas que visem 

o atendimento das necessidades desse segmento crescente da sociedade, no 

modesto intuito de auxiliar o desenvolvimento de estratégias do Serviço Social, 

através da política de Assistência Social para atendimento dessas necessidades. 
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CAPÍTULO 1 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL 

As políticas sociais públicas no Brasil em seu início possuíam caráter 

focalizado em segmentos específicos da sociedade, como os trabalhadores 

ligados à atividade exportadora.  Mais tarde, a proteção social foi estendida aos 

trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho.  A partir da Constituição 

Federal de 1988, é prevista a ampliação da proteção do Estado a todos os 

cidadãos brasileiros. No entanto, o que se observa na atualidade é a precarização 

das políticas sociais, que se encontram subfinanciadas, fragmentadas, 

focalizadas na pobreza extrema e que não alcançam a massa da população 

relegada à exclusão social e à pobreza oriundas da desigualdade social em nosso 

país. 

 

1.1 INDUSTRIALIZAÇÃO TARDIA, ESTADO NEOLIBERAL E SEUS 

REBATIMENTOS NAS POLÍTICAS SOCIAIS 

No Brasil, a partir da década de 1990, o capitalismo associado ao 

neoliberalismo que pressupõe o Estado mínimo e promove a retirada de direitos  

sociais  duramente conquistados pela classe trabalhadora (vistos  como 

privilégios e despesas desnecessárias),  levam as camadas mais empobrecidas 

da população ao desemprego, ao subemprego, e à precariedade das relações de 

trabalho; juntamente com a pobreza, condições de moradia, segurança alimentar 

e educação insuficientes, configuram-se em expressões da questão social e da 

vulnerabilidade social, em que o acesso à assistência social acena com a 

possibilidade de superação da situação. 

O Brasil não vivenciou um Estado de Bem Estar Social - que consiste na 

garantia que o Estado oferece aos cidadãos mais atingidos pela desigualdade 

gerada pelo sistema capitalista, acesso a políticas sociais como previdência, 

saúde, educação, amparo aos desempregados, idosos e deficientes. 

No Brasil, antes da industrialização, as classes subalternizadas tinham na 

filantropia da Igreja e das classes mais abastadas da sociedade as ações 

filantrópicas que visavam atender às necessidades dos pobres que não eram 

vistos como cidadãos de direito mas como desajustados ou incapazes de se 

inserir no sistema.  
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Na Europa a partir do pós-guerra durante os chamados trinta anos 

gloriosos ocorreu uma ampliação da democracia e dos direitos, com diferentes 

tipos de Estado de Bem Estar Social: 

 

[...] o liberal, com políticas focalizadas de assistência aos comprovadamente 
pobres [...]  benefícios restritos à população de baixa renda e critérios rigorosos 
para acesso aos benefícios; o conservador corporativista onde o Estado substitui o  
mercado enquanto provedor de benefícios [...] agindo somente quando a 
capacidade da família se exaure; o social-democrata que instituía políticas sociais 
universais estendidas à classe média [...], todas as camadas sociais são 
incorporadas a um sistema universal de seguro com benefícios graduados. 
(BEHRING & BOSCHETTI, 2011, p. 99-100). 

 

O Brasil não experimentou um estado de bem estar social como os países 

europeus, ainda assim, algumas medidas foram tomadas. As primeiras formas de 

proteção social para a classe trabalhadora segundo Behring & Boschetti (2011), 

surgiram em 1923 com a Lei Eloy Chaves que institui a obrigatoriedade de criação 

de Caixas de aposentadoria e Pensão, as CAP’s que eram focadas nos 

trabalhadores de categorias estratégicas como ferroviários e marítimos, 

categorias que estavam ligadas à exportação. Todas essas formas de proteção 

social funcionavam com a lógica do seguro, portanto não atingiam a grande 

massa de trabalhadores e desempregados do país.  Posteriormente, em 1926, 

formaram-se os Institutos de Aposentadoria e Pensão cujos beneficiários eram os 

funcionários públicos. Somente em 1927 instituiu-se o Código de Menores com 

viés punitivo direcionado à delinquência juvenil cuja orientação sofreu 

modificações somente em 1990 com o ECA. Behring & Boschetti (2011) afirmam 

que somente a partir da década de 1930 é que o Estado passa a intervir de 

maneira efetiva em dois eixos: a saúde pública através de campanhas sanitárias e 

a medicina previdenciária ligada aos IAP’s para as categorias profissionais que 

tinham acesso a eles. No atendimento médico-hospitalar, desenvolve-se a saúde 

privada e filantrópica (Behring & Boschetti 2011, p. 107, apud. Bravo 2000).  

A política de Assistência Social inicia-se em 1942 com a Legião Brasileira 

de Assistência (LBA) caracterizada pela tutela e clientelismo, configurando-se 

posteriormente como articuladora da assistência social no país, marcada pelo 

primeiro-damismo o que se altera somente com a Constituição de 1988.  

Na Constituição de 1937 o Estado reconhece as categorias de 

trabalhadores e em 1943, com a promulgação da Consolidação das Leis 
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Trabalhistas (CLT), marca o modelo corporativista e fragmentado e que 

subordinava a organização sindical ao Ministério do Trabalho.  

Entre 1946 e 1964 a luta de classes se intensificou no Brasil. A burguesia 

estava fragmentada e o Plano de Metas do governo Kubitschek inflamava a luta 

de classes ao aumentar o número de trabalhadores, sua organização política e a 

consequente consciência de classe. Ao mesmo tempo cresce a tensão entre os 

trabalhadores rurais pela falta de Reforma Agrária e entre os estudantes que 

reivindicavam ampliação do ensino público superior. A intranquilidade desse 

período dificultou o desenvolvimento de políticas sociais. O Golpe Militar de 1964 

instaurou uma ditadura por 20 anos que causou a perda das liberdades 

democráticas, com censura, prisão e tortura para quem se opusesse ao regime.  

De acordo com Costa (2009): Desde sua gênese, o sistema de proteção 

social no Brasil se expressa fragmentado, excludente e focalizado aos pobres, e 

com o Estado prevenindo e regulando o conflito entre capital e trabalho. 

Os efeitos da imensa desigualdade social em nosso país, oriunda do 

sistema capitalista podem ser observados nas diferentes expressões da questão 

social tais como desemprego, falta de moradia digna, acesso à educação para 

crianças e adolescentes, saúde, mobilidade urbana reduzida, velhice 

desamparada; o Estado deve oferecer, através de políticas públicas voltadas para 

a Saúde, Educação e Assistência Social, proteção social aos indivíduos e às 

famílias atingidos pela pauperização, assegurando a sua subsistência. E a porta 

de entrada para a população ter acesso aos direitos ainda que cada vez mais 

fragmentados, focalizados, insuficientes, com condicionalidades, voltadas para 

sujeitos em situação de extrema pobreza é a Assistência Social.  

A Lei Nº 8.742, sancionada em 7 de dezembro de 1993 da Assistência 

Social, em seu primeiro artigo diz:  

 

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política 
de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 
da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

 

 As necessidades básicas do ser humano constituem-se em alimento, 

vestuário, habitação, saúde; primordiais à sobrevivência do indivíduo. Contudo, o 

desenvolvimento das sociedades amplia o leque das necessidades humanas, 
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necessitando também de condições de convívio social, mobilidade, cultura, lazer, 

aparelhos eletrônicos que surgem com o desenvolvimento científico e tecnológico 

para comunicação e conforto. Essas necessidades não estão ao alcance da 

camada pauperizada da população, mas são veiculadas na propaganda 

capitalista, ampliando a sensação de exclusão do sistema, já experimentada 

pelas classes subalternas. 

 

1.2  POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A CENTRALIDADE NA FAMÍLIA 

 O modo de produção capitalista, vigente em nossa sociedade, que tem na 

acumulação de riquezas o seu principal objetivo, produz pobreza em igual ou 

maior proporção, levando a um elevadíssimo nível de desigualdade social. A 

pobreza decorrente da desigualdade social em nosso país, atinge milhões de 

pessoas. O Estado de orientação neoliberal, que pressupõe o mínimo de 

intervenção do Estado em políticas públicas, relega grande contingente da 

população à miséria, sem acesso a alimentação adequada, moradia digna, saúde, 

educação, emprego; enfim, que vive à margem do desenvolvimento 

experimentado por pessoas pertencentes às classes mais altas da sociedade.  

Essa população pobre, em sua maioria mulheres com filhos, procura a 

assistência social a fim de buscar a satisfação de necessidades básicas, como 

alimento e inclusão em programas sociais para transferência de renda e visando a 

inserção no mercado de trabalho. Com essa ação esperam manter a subsistência 

da família e superar a condição de miséria em que se encontram. 

 De acordo com Maria do Carmo Brant de Carvalho (2008), as relações 

entre famílias e políticas públicas apresentam diversificadas dimensões e uma 

delas considera que o exercício vital das famílias se assemelha às funções das 

políticas sociais, visto que ambas são capazes de desempenhar importante papel 

na reprodução e na produção social dos grupos sob sua proteção. Nas 

comunidades tradicionais essas funções eram exclusivas das famílias e na 

contemporaneidade, essas funções são divididas com o Estado na forma de 

políticas públicas. 

Contudo, essa divisão não tem sido justa para as mulheres, já que a 

focalização na família, especificamente nas mulheres, ainda que seja positivo no 

sentido de dar a elas o poder de gerência dos recursos advindos dos programas 
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de transferência de renda, acaba por lhes atribuir, quando conseguem acesso aos 

programas, a responsabilidade de manutenção da família nas políticas públicas, 

estando atentas às condicionalidades previstas, além de gerir os parcos recursos 

advindos das políticas sociais que são fragmentadas, focalizadas, insuficientes e 

que na maioria das vezes não atendem às necessidades da família, funcionando 

como paliativos e não contribuindo para a emancipação dos sujeitos. 

 Para Mioto (2008), 

 

A família, na história da humanidade, sempre foi uma instância importante 
de proteção social. Especialmente pelo trabalho não pago da mulher, 
constituiu-se em um dos pilares estruturantes do bem-estar social, em 
muitos países. Vê-se que, ao longo da história, se construíram diferentes 
formas de pensar a família no contexto da proteção social. 

 

 As políticas públicas, portanto, desconsideram a mulher como cidadã ao 

tratá-la como auxiliar do Estado na proteção social, tanto no cuidado com as 

crianças e adolescentes, como dos doentes e idosos. As políticas públicas 

pressupõem o amparo, considerando que haverá uma pessoa na família para 

prover os cuidados. Dessa forma, o Estado também se torna um agente opressor 

das mulheres. 

 De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 2004, a 

organização da Assistência Social tem as seguintes diretrizes, baseadas na 

Constituição Federal de 1988 e na LOAS: 

 

I - Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social, garantindo o comando 
único das ações em cada esfera de governo, respeitando-se as diferenças 
e as características socioterritoriais locais; 
II – Participação da população, por meio de organizações representativas, 
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 
III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de 
Assistência Social em cada esfera de governo;  
IV – Centralidade na família para concepção e implementação dos 
benefícios, serviços, programas e projetos. (PNAS 2004) 

   

 Tendo a família como público-alvo das ações da Assistência Social, 

pressupõe-se um maior alcance das políticas sociais para indivíduos em situação 

de vulnerabilidade social e econômica como as famílias monoparentais femininas 

de baixa renda. 
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 A   redução   da   renda   familiar   acarretada   pela   ausência   da   renda 

masculina nas famílias já vulneráveis pela pobreza, sobrecarrega a mulher que se 

tornou única responsável pela manutenção da família.  Essa mulher busca o 

amparo do Estado a fim de obter melhores condições de vida, através de creches 

para seus filhos, programas capacitação para o trabalho e geração e transferência 

de renda. De acordo com PNAS 2004, destaca-se: 

 

A família, independentemente dos formatos ou modelos que assume, é 
mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando, 
continuamente os deslocamentos entre o público e o privado, bem como 
geradora de modalidades comunitárias de vida. Todavia, não se pode 
desconsiderar que ela se caracteriza como um espaço contraditório, cuja 
dinâmica cotidiana de convivência é marcada por conflitos e geralmente, 
também, por desigualdades, além de que nas sociedades capitalistas a 
família é fundamental no âmbito da proteção social. (PNAS 2004, p.41) 
 

 A política de Assistência Social que tem em seu foco as famílias 

vulneráveis e em risco social, opera suas intervenções ainda que de maneira 

focalizada, seletiva e com condicionalidades, buscando fortalecer esse núcleo 

centrado na mulher, como medida de enfrentamento das expressões da questão 

social cada vez mais graves nesse cenário de crise capitalista, aumento da 

pobreza, desemprego e redução de direitos.  

 A PNAS (2004) afirma que: 

 

Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e 
grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais 
como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de 
afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 
estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal 
resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às 
demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes 
formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; 
inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e 
informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que 
podem representar risco pessoal e social. (PNAS 2004, p.33) 
 

 A opção por conceder a titularidade dos programas de transferência de 

renda para as mulheres é uma forma de proteção à família com chefia feminina, 

diminuindo os efeitos da vulnerabilidade que se apresenta com diversas faces no 

contexto de pauperização e exclusão em que se encontram tais sujeitos.  

 Cronemberg & Teixeira (2013, p. 21) afirmam que essa caracterização do 

público usuário da política de assistência amplia o seu campo de intervenção e: 
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[...]revela um avanço na legislação em relação à noção de pobreza, 
adotando o referencial da exclusão, vulnerabilidade e risco social, 
tomando como importantes os critérios objetivos de renda, mas 
ultrapassando-os e associando-os aos subjetivos, como sentimento de 
desfiliação, perda de vínculos, discriminações etárias, étnicas, sexuais, 
dentre outras. 
 

  A PNAS estabelece a proteção social em dois tipos: Básica e Especial. A 

Proteção Social Básica objetiva a prevenção de riscos por meio de 

potencialidades e aquisições tendo suas ações disponibilizadas nos CRAS sob as 

formas de benefícios eventuais e continuados. Segundo a PNAS, a proteção 

básica de Assistência Social engloba serviços com atenção voltada para a família 

reforçando seus vínculos de solidariedade internos e externos que não foram 

rompidos, promovendo o protagonismo de seus membros e ofertando serviços 

locais objetivando a convivência, a socialização e o acolhimento, além de 

impulsionar a integração ao mercado de trabalho. São eles: 

 

• Programa de Atenção Integral às Famílias. 

• Programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza. 

• Centros de Convivência para Idosos. 

• Serviços para crianças de 0 a 6 anos, que visem o fortalecimento dos 

vínculos familiares, o direito de brincar, ações de socialização e de 

sensibilização para a defesa dos direitos das crianças. 

Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens na faixa 

etária de 6 a 24 anos, visando sua proteção, socialização e o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

• Programas de incentivo ao protagonismo juvenil, e de fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários. 

• Centros de informação e de educação para o trabalho, voltados para 

jovens e adultos. (PNAS 2004, p. 34) 

 

 Proteção Social Especial tem como prioridade a recomposição dos 

serviços de abrigamento para as novas modalidades de atendimento daqueles 

indivíduos cujos vínculos familiares de proteção e cuidado foram rompidos. 

Destina-se a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social oriundo 

de abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias 

psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação 

de trabalho infantil entre outros. Tais serviços requerem atendimento individual e 
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soluções protetivas mais flexíveis.  Do mesmo modo, compreende 

encaminhamentos monitorados, apoios e processos assegurando qualidade na 

atenção protetiva e reinserção desejada. (PNAS 2004, p. 37) 

Essa forma de proteção se divide em dois tipos: Proteção Social Especial 

de Média e Alta Complexidade. 

 Proteção Social Especial de Média Complexidade envolve serviços 

voltados ao atendimento de indivíduos e famílias cujos direitos foram violados 

mas com vínculos familiares mantidos, necessitam de maior base técnico-

operacional e atenção especializada e individualizada, ou acompanhamento 

sistemático e monitorado, quais sejam: 

 

• Serviço de orientação e apoio sociofamiliar. 

• Plantão Social. 

• Abordagem de Rua. 

• Cuidado no Domicílio. 

• Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade das pessoas com 

deficiência.  

• Medidas socioeducativas em meio-aberto (Prestação de Serviços à 

Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – LA). A proteção especial de 

média complexidade envolve também o Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social, visando a orientação e o convívio 

sociofamiliar e comunitário. Difere-se da proteção básica por se tratar de 

um atendimento dirigido às situações de violação de direitos. (PNAS 2004, 

p.38) 

 

 Proteção Social Especial de Alta Complexidade garante proteção integral 

(moradia, alimentação, higienização e trabalho) a indivíduos e famílias sem 

referência e/ou situação de ameaça, que precisem ser retirados do núcleo familiar 

ou comunidade, ou sejam: 

 

 • Atendimento Integral Institucional. 

• Casa Lar. 

• República. 

• Casa de Passagem. 

• Albergue. 

• Família Substituta. 

• Família Acolhedora. 
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• Medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade 

(semiliberdade, internação provisória e sentenciada). 

• Trabalho protegido. (PNAS 2004, p. 38). 

 

 A implantação da Lei nº 12.435 de 06/07/2011, do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) e a criação dos Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada de Assistência Social 

(CREAS) distribuídos em todo o território nacional, modificou a atuação da política 

de assistência social, direcionando recursos e programas voltados à família e 

seus membros; como o Programa Bolsa Família (PBF) e as oficinas de reinserção 

no mercado de trabalho objetivando a emancipação dos usuários com a visão da 

totalidade e da intersetorialidade, ainda que imposta pelas condicionalidades do 

programa e todos os seus limites. 

 A legislação prevê a garantia de proteção às famílias em situação de 

vulnerabilidade social, através da política de Assistência Social organizada, a 

partir de 2013, com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), como um sistema público, não contributivo, descentralizado e 

participativo, que em seu primeiro artigo no parágrafo único determina que:  

 

A assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, 
prevenir a incidência de riscos sociais, independente de contribuição 
prévia, e deve ser financiada com recursos previstos no orçamento da 
Seguridade Social. (NOB SUAS 2012, p.16) 
 

 No entanto, a falta de subsídios para o atendimento a todas as famílias que 

necessitam da assistência social ainda é um obstáculo que não será transposto, 

pelo menos a curto e médio prazos, vide a implementação da Proposta de 

Emenda Constitucional PEC 55, a PEC da Morte, transformada   em Emenda 

Constitucional nº 95 de 15/12/2016 que prevê um teto para os investimentos com 

a Seguridade Social, limitado aos valores gastos no ano anterior, pelo período de 

20 anos. 

 A Reforma Trabalhista, Lei 13.467/2017,  que altera a Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT , favorecendo a flexibilização das relações de trabalho  

que revoga direitos, reduz salários e aumenta as jornadas de trabalho, 

potencializa as relações desfavoráveis para os trabalhadores empregados com 

diversas formas de exploração, como a terceirização, contratos temporários, 
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demissões em massa, elevando a   exclusão   social a  níveis   absurdos; essas 

leis recém-aprovadas pelo governo brasileiro constituem mais um agravante no 

quadro social do país. 

Historicamente, o capitalismo responde às suas crises cíclicas 

exponenciando a exploração da força de trabalho, aliando-se ao Estado na 

ruptura de direitos conquistados pela classe trabalhadora. 

No Brasil, a partir da década de 1990, o capitalismo associado ao 

neoliberalismo que pressupõe o Estado mínimo e promove a retirada de direitos 

sociais duramente conquistados pela classe trabalhadora (vistos como privilégios 

e despesas desnecessárias), levam as classes subalternas da população ao 

desemprego, o subemprego, e à precariedade das relações de trabalho; 

juntamente com a pobreza, condições indignas de moradia, insegurança alimentar 

e educação insuficiente, configuram-se em expressões da questão social e da 

vulnerabilidade social, em que o acesso à assistência social acena com a 

possibilidade de superação da situação, ainda que atualmente seja alvo de cortes 

de recursos financeiros. 

 

Assistência Social, enquanto política de Estado se constitui como 
estratégia fundamental no combate à pobreza, à discriminação, às 
vulnerabilidades e à subalternidade econômica, cultural e política em que 
vive grande parte da população brasileira. (YAZBEK, 2001, p. 20-21) 

 

Nesse cenário de crise econômica e política, que atinge mais fortemente as 

classes empobrecidas da população, as famílias afetadas pela redução de renda  

causada  pela  ruptura  de  vínculos  conjugais,  tornam-se  ainda  mais 

vulneráveis  e  necessitadas  das  políticas  públicas  de  assistência  e  de  seus 

programas  de  transferência  de  renda,  oficinas  de  acesso  ao  mundo  do 

trabalho,  fortalecimento  de  vínculos;  e  educação  em período integral com  

disponibilidade de equipamentos   onde   seus   filhos   possam   ficar   abrigados, 

alimentados e protegidos, objetivando o alcance de condições mínimas de  

oferecer os cuidados e recursos necessários ao seu pleno desenvolvimento. 

 

 

1.3 ORIGEM E FORMAÇÃO DA FAMÍLIA E CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA 

DOS PAPÉIS ATRIBUÍDOS AOS HOMENS E MULHERES  
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Nas comunidades primitivas o trabalho era voltado para a subsistência, 

sendo organizadas por leis oriundas do poder materno. Por não existir a 

agricultura em grande proporção, não havia a produção de excedentes. As 

pesquisas de Engels relatam que 

 

   No início subsistia o casamento por grupos. Um grupo de homens 
casava com um grupo de mulheres e os filhos só tinham a mãe 
conhecida. Depois a mulher passou a casar com vários homens ou o 
homem com várias mulheres. A seguir, homem e mulher passaram a 
formar um par, um casal com maior ou menor consistência, por mais ou 
menos tempo. Finalmente se estabelece que cada homem case com 
uma só mulher [...]. Essas foram as diversas etapas da formação da 
família. Nas primeiras prevalece o direito materno ou família matriarcal, 
sendo substituído, gradualmente pelo direito paterno ou família 
patriarcal. (ENGELS, 1884) 

 

O desenvolvimento da agricultura e criação de animais para subsistência 

levaram as comunidades a deixarem de ser nômades e se a estabelecerem em 

determinados locais. A partir de então, desenvolveram a habilidade de criar gado 

e produzir alimentos excedentes, gerando riqueza. O gado produzia carne e leite, 

sendo necessários maior vigilância e cuidados. Essa riqueza pertencia à família. 

No entanto, a família não crescia com a mesma proporção do gado e para os 

cuidados com o gado, utilizava-se da mão-de-obra escrava, dos inimigos 

derrotados em guerra e adotavam-se as suas mulheres como esposas.  

 Até então a sociedade era baseada na linha materna e em matrimônios 

sindiásmicos que além da mãe, existia o pai verdadeiro. O crescimento da riqueza 

produzida abalou esse sistema. Nessa época, o trabalho era dividido, o homem 

era responsável pelo gado e pelos instrumentos de trabalho (incluídos os 

escravos) e a mulher pelos utensílios domésticos. Nesses moldes, os filhos do 

homem não poderiam herdar a sua riqueza, uma vez que era a linha materna que 

determinava a herança. (ENGELS, 1884.p. 73). 

Com o aumento das riquezas, aumentou-se também o poder e a 

importância do homem e este modificou o sistema de herança garantida aos seus 

filhos, abolindo o direito materno. E deste momento em diante, passa a vigorar o 

direito paterno. O direito materno perdeu sua importância social, levando a mulher 

a atuar principalmente na reprodução da vida, no cuidado com a casa e dos filhos. 

Segundo Engels (1884) sobre o direito materno e a condição feminina na história: 
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Casuística inata nos homens a de mudar as coisas mudando-lhes os 
nomes! E achar saídas para romper com a tradição sem sair dela, sempre 
que um interesse direto   dá   o   impulso   suficiente   para   isso"   
Resultou   daí   uma espantosa confusão, que só podia ser remediada — e 
parcialmente o foi — com a passagem ao patriarcado. "Esta parece ser a 
transição mais natural". [...] A derrocada do direito materno, foi a derrota 
do sexo feminino na história universal. O homem tomou posse também da 
direção da casa, ao passo que a mulher foi degradada, convertida em 
servidora, em escrava do prazer do homem e em mero instrumento de 
reprodução. [...] (MARX apud ENGELS, 1884 p. 75). 

 

Esse núcleo formado por um homem, seus escravos, mulher e filhos, foi 

denominado como família. A palavra família, em sua origem não possui o mesmo 

significado de hoje, consistia em um homem que era proprietário de escravos. 

Fâmulos era o escravo doméstico e família o conjunto de escravos de um mesmo 

homem. Em Roma, família era uma expressão que indicava um novo ente social 

em que o chefe mantinha em seu poder a mulher, filhos e um certo número de 

escravos, submetidos ao pátrio poder romano e com direito de vida ou morte 

sobre eles. 

Segundo Marx: 

A família moderna contém, em germe, não apenas a escravidão (servitus) 
como também a servidão, pois, desde o começo, está relacionada com os 
serviços da agricultura. Encerra, em miniatura, todos os antagonismos que 
se desenvolvem, mais adiante, na sociedade e em seu Estado (ENGELS, 
1884 p. 76).  

 

De acordo com Engels (1884, p. 80), a família monogâmica baseia-se na 

procriação de herdeiros com paternidade indiscutível, visto que os filhos serão 

herdeiros de seus bens, sendo os bens pertencentes ao homem. Portanto, a 

monogamia não se trata de uma reconciliação entre homens e mulheres. Antes 

de tudo é mais um mecanismo de opressão do sexo feminino pelo masculino 

criando um antagonismo entre homens e mulheres que se fortaleceu 

historicamente. A submissão da mulher pelo homem foi estruturada nos termos de 

divisão de tarefas definidas entre os sexos. Ao homem coube a atuação no setor 

da produção social e à mulher coube a reprodução e cuidado com os filhos e a 

casa, nesse sentido, "a primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem 

e a mulher para a procriação dos filhos". (ENGELS 1884, p. 85).  Essa forma de 

divisão do trabalho permaneceu como modelo principal de família no 

desenvolvimento da sociabilidade burguesa.  
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Segundo Engels (1884, p. 92), o amor entre homem e mulher se concretiza 

somente entre as classes oprimidas, em parte por falta de riquezas e fortunas 

para transmitir a herdeiros, e neste contexto a monogamia clássica não se aplica. 

A mulher das classes subalternas precisa deixar o lar para trabalhar fora. Adentra 

o cenário da produção social sem, no entanto, deixar de ser a responsável pela 

reprodução, sendo obrigada a conciliar as duas atividades. À mulher impôs-se o 

desempenho da dupla jornada de trabalho, sendo uma remunerada que tem 

prazos e metas a cumprir, e outra de trabalho não pago, mas com igual ou maior 

responsabilidade. 

A divisão sexual do trabalho, portanto, observa-se historicamente e ainda é 

um traço importante em nossa sociedade. O trabalho externo, realizado pelo 

homem é mais valorizado socialmente do que aquele desempenhado pela mulher 

no âmbito doméstico. 
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CAPÍTULO 2 – FAMÍLIA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

A família na contemporaneidade, estrutura-se de diversas formas. A família 

nuclear composta pelos pais e filhos ainda tem relevância em nossa sociedade. 

Porém, de acordo com Christiano e Nunes (2013 p. 39), as transformações sócio-

históricas como o divórcio, métodos contraceptivos, inserção da mulher no 

mercado de trabalho entre outras, abriram espaço para novas configurações 

familiares. Dentre elas estão “[...] família nuclear, família patriarcal, casais sem 

filhos; famílias unipessoais, famílias extensas, família homoafetiva, famílias 

consensuais, famílias por associação, [...] as famílias com avós como referência 

familiar, monoparentais”, sendo esta última o objeto do presente trabalho. 

 

2.1 CONCEITO DE FAMÍLIA NA CONTEMPORANEIDADE E SUAS 

ATRIBUIÇÕES 

Santana (2014) afirma que com a instituição do divórcio (Lei nº 6.515 de 

26/12/1977) as famílias monoparentais foram aumentando cada vez mais, e vem 

evoluindo nos últimos tempos, portanto, observa-se na atualidade o crescimento 

desses novos arranjos familiares. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2010), o número de famílias em que a mulher é 

responsável e com filhos em 2000, somavam 24,9% dos 44,8 milhões de 

domicílios no País. Em 2010, essa proporção cresceu para 38,7% dos 57,3 

milhões de domicílios brasileiros, representando um aumento de 13,7 pontos 

percentuais.  

As famílias na contemporaneidade, desenvolveram diversas formas de 

organização além do modelo nuclear burguês. Segundo Lévi-Strauss (1956, p. 34 

apud Oliveira, 2009), existia, naquele período, um modelo ideal de família, e esse 

deveria possuir as seguintes características: 

 

(1) tem sua origem no casamento; (2) é constituído pelo marido, pela 
esposa e pelos filhos provenientes de sua união; e (3) os membros da 
família estão unidos entre si por (a) laços legais, (b) direitos e obrigações 
econômicas e religiosas ou de outra espécie, (c) um entrelaçamento 
definido de direitos e proibições sexuais, e uma quantidade variada e 
diversificada de sentimentos psicológicos, tais como amor, afeto, respeito, 
medo e outros. 
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Esse ideal de família, tido como modelo por séculos, ainda permeia a 

sociedade. Atualmente, existem diferentes conformações de família: mãe, pai e 

filhos, ocupa um lugar relevante em nossa sociedade; e as famílias 

monoparentais, formadas por pai e filhos; mãe e filhos; avós e netos.  

O conceito de família nuclear com pai, mãe e filhos, é uma construção 

histórica e tem na modernidade seu momento importante. Philippe Ariés (1973) 

destaca que esse formato foi observado nos séculos XVI e XVII quando a família 

se modificou ao alterar sua atitude em relação às crianças. Até o século XV na 

Inglaterra, as crianças a partir dos sete anos eram enviadas para outras famílias e 

suas famílias recebiam outras crianças com o objetivo de aprenderem boas 

maneiras. Fazendo o trabalho doméstico, com destaque para o trabalho de servir 

à mesa, eram aprendizes do ofício dos mestres e ali permaneciam de sete a nove 

anos. Esta forma de educar foi gradativamente substituída pela escola, antes 

reservada apenas aos clérigos. A escola, anteriormente destinada aos clérigos, 

passou a ter as crianças da classe intermediária entre a nobreza e os artesãos, 

entre as suas turmas e ampliou o rol de obrigações e cuidados dos pais em 

relação aos filhos, que deveriam acompanhar as lições quando os filhos 

retornassem para casa. Com o gradativo desuso do costume de enviar os filhos 

para casa de outrem e receber crianças de outras famílias em casa, percebeu-se 

que a criança tornou-se o centro da atenção familiar, aumentando a 

demonstração de afeição dos pais e o desejo destes de permanecerem junto aos 

filhos. Ariès salienta que a civilização moderna de base escolar se estabeleceu no 

século XVII. 

 Vale ressaltar no entanto, que as meninas permaneciam sendo educadas 

em casas alheias ou em conventos, alcançando a escola somente entre o século 

XVIII e XIX.  Observa-se que a concepção machista de que a mulher deve ficar 

restrita ao ambiente doméstico e se ocupar dos cuidados com a casa e as 

crianças se evidenciou com o advento da educação através das escolas que eram 

destinadas inicialmente aos meninos. A desigualdade entre os gêneros segue, 

ainda no século XXI, como um dos maiores obstáculos para a emancipação das 

mulheres em especial das mais pobres e menos instruídas. 

As famílias monoparentais existem desde a antiguidade e eram mais 

comuns em casos de viuvez em que o cônjuge permanecia com os filhos. O 
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conceito de família monoparental cujo crescimento vem sendo observado 

historicamente, foi reconhecido pela Constituição Federal de 1988, no artigo 226, 

parágrafo 4º que “Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes.” 

Dentre as várias designações da família estão:  o afeto, a nutrição, a 

proteção, a transmissão de valores, o amparo emocional e financeiro aos filhos 

que dela se originam ou que a ela se agregam.  Essas obrigações devem ser 

divididas em igual teor entre os genitores ou responsáveis pelas crianças. 

A partir da Constituição de 1988, após muita luta dos movimentos 

feministas pelos direitos das mulheres, incorporou-se na Carta Magna o Artigo 5°, 

I: Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição. E no Artigo 226, Parágrafo 5°: Os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal são exercidos pelo homem e pela mulher. 

Ainda que a Constituição Federal determine que homens e mulheres 

tenham direitos e deveres iguais, esta realidade está longe de ser alcançada no 

Brasil; no ambiente doméstico e familiar observa-se que a maioria das mulheres 

ainda é oprimida por homens que receberem salários maiores, se acreditam 

superiores à sua companheira; ou que reproduzem a ideia de que tarefas 

domésticas não são "coisas de homem" ou que "não levam jeito" para cuidar de 

crianças. Alguns homens realmente não sabem cuidar dos outros porque não 

aprenderam a cuidar nem de si mesmos.  Idealizam na esposa uma extensão da 

mãe, também vítima do patriarcado que, por formação machista e conservadora, 

não repassou ao filho a tarefa do autocuidado tampouco a oferecer cuidado aos 

outros.  

Mas esse quadro pode ser revertido. Podemos observar, no entanto, uma 

tímida alteração nos padrões de paternidade em que os homens disponibilizam 

mais tempo e atenção para os filhos.  

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu 

Artigo 4º: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária.   
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 São direitos da criança e do adolescente, segundo o ECA: Artigo 19. A ser 

criado e educado no seio de sua família; Artigo 22. Incumbindo aos pais o dever 

de sustento, guarda e educação dos filhos menores. 

 Além do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil de 2002 

também trata dessa questão da responsabilidade de ambos os cônjuges nos 

cuidados com os filhos, como destaca Felix (2015): 

 

Artigo 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: 
IV- sustento, guarda e educação dos filhos; 
Artigo 1.567. A direção da sociedade conjugal será exercida, em 
colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e 
dos filhos. 

 
 

As responsabilidades dos genitores com os filhos vão além da obrigação 

civil. As crianças precisam de afeto, aporte financeiro, cuidado e dedicação 

constantes e que devem ser oferecidos por ambos os genitores. A afetividade é 

desenvolvida com a convivência, porém o que se observa na contemporaneidade 

é a recusa de homens em participar afetiva e financeiramente da vida dos filhos 

após a dissolução da união conjugal, mas também de homens solteiros que não 

assumem seus filhos e ainda os casados que não dispõe de tempo e cuidados 

para a sua prole.  

 

2.2 FAMÍLIAS MONOPARENTAIS FEMININAS E SUAS CONDIÇÕES 

SOCIOECONÔMICAS 

Segundo o Censo do IBGE de 2010, a população de Cabo Frio era de 

186.227 pessoas e atualmente é estimada em 216.030 pessoas. Segundo 

Vitoretti (2017), Tamoios atualmente conta com cerca de 80.000 habitantes. 

No período de 2014 a 2016, o distrito de Tamoios contava com um núcleo 

do Centro Especializado de Atendimento à Mulher - CEAM (informação obtida 

através de relatos orais de funcionários do CRAS Tamoios) que foi desativado. 

Cabo Frio possui um núcleo de atendimento do CEAM em funcionamento no 

primeiro distrito que conta com uma equipe formada por assistentes sociais, 

psicóloga, advogada, pedagoga, orientadora social e uma motorista que atendem 

mulheres vítimas de violência e, quando são acionadas, deslocam-se ao distrito 

de Tamoios para atendimento. Embora seja uma instituição voltada para o 
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atendimento de mulheres vítimas de violência, a falta de um núcleo em Tamoios 

reflete a carência de políticas públicas voltadas para as mulheres. E também não 

conta com nenhum tipo de instituição que promova a publicização de vagas de 

emprego ou capacitação para a inserção no mercado do trabalho, como um 

balcão de empregos, que concentre as informações sobre vagas de trabalho e 

sua disponibilização. 

Os Centros de Referência da Assistência Social - CRAS localizados nesse 

distrito, um no bairro de Botafogo e o outro no bairro de Aquárius, disponibilizam 

oficinas de artesanato e culinária, contudo, em nosso ponto de vista, tais oficinas 

não promovem a geração de renda contínua necessária à manutenção da família. 

A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza apenas uma creche em 

tempo integral em todo o distrito, contra oito unidades desse tipo no primeiro 

distrito, segundo dados da Prefeitura Municipal. 

Existe uma entidade filantrópica ligada a uma instituição religiosa que 

atende, em tempo integral, crianças em situação de extrema pobreza. O número 

reduzido de equipamentos que atendam crianças em período integral é um fator 

que dificulta a essas mulheres se manterem em empregos com jornada integral e 

manter o cuidado com os filhos. 

Desde o ano de 2011, através de observação pessoal, percebi que várias 

mulheres do meu convívio social, amigas, familiares, colegas de trabalho e 

integrantes da comunidade, enfrentam muitas dificuldades financeiras para 

manter a família após a separação conjugal. Se com duas fontes de renda para 

compor o orçamento familiar já é difícil arcar com as despesas, após a saída do 

cônjuge fica ainda pior.  

Após tentativas frustradas de entendimento com os ex-parceiros 

objetivando maior participação emocional e financeira na vida dos filhos, algumas 

dessas mulheres procuraram a defensoria pública para entrar com o processo de 

pensão alimentícia para os filhos. Quando o ex-parceiro possui vínculo 

empregatício formal, a pensão é concedida apesar de se tratar de um processo 

lento e desgastante, devido à falta de recursos financeiros da mulher, à distância 

de 44 km até o fórum localizado em Cabo Frio no primeiro distrito, e à despesa 

burocrática advinda de um grande volume de documentos necessários para esse 

fim.  
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Quando a pensão alimentícia é obtida, ainda que por via judicial, após 

tentativas frustradas de acordo com os pais, verifica-se que, segundo Pavesi 

(2016), geralmente a porcentagem de desconto é definida pelo juiz, de acordo 

com as possibilidades do pai e as necessidades da criança, normalmente em 

torno de 15% por filho ou 30% por dois filhos ou mais, podendo ainda ser 

estipulada em salários mínimos. Observando que as demais despesas fora da 

alimentação, tais como vestuário, medicamentos, lazer, educação, devem ser 

divididas entre os dois genitores. Afirmo, que por meio de experiência pessoal e 

observando outras famílias próximas, que na grande maioria dos casos, a mãe a 

arca com todas as despesas restantes. O apoio emocional do homem, na figura 

paterna, é praticamente inexistente, especialmente quando estes constituem uma 

nova família. 

Na oportunidade de vivência de estágio foi observado que muitas mulheres 

se encontravam na situação descrita. Após a separação, os pais se retiram da 

vida das crianças tanto fisicamente quanto financeiramente, deixando as 

mulheres sozinhas com toda a responsabilidade com as despesas e os filhos, 

ainda pequenos. A falta de creches nessa região e o desemprego estrutural torna 

ainda mais difícil a vida dessas famílias sem a figura (renda) masculina. 

Apesar das conquistas femininas relacionadas à entrada e permanência no 

mercado de trabalho, ainda é sobre as mulheres que pesam as maiores 

responsabilidades em relação à manutenção da casa, proteção e cuidado com os 

filhos. Elas são a maioria nas filas das matrículas e nas reuniões nas escolas, nos 

consultórios pediátricos, nos supermercados e nos equipamentos de assistência 

social; demonstrando que dentre aquelas que possuem vínculo empregatício, a 

organização do lar é tida como mais uma obrigação. Saffiotti (1987, p. 51) diz que: 

 

Tanto a dona de casa, que deve trazer a residência segundo gosto do 
marido, quanto a trabalhadora assalariada, que acumula duas jornadas 
de trabalho, são objeto da exploração do homem, no plano da família. Na 
qualidade de trabalhadora discriminada, obrigada a aceitar menores 
salários, a mulher e, no plano mais geral da sociedade, alvo da 
exploração do empresário capitalista. Desta sorte, fica patente a dupla 
dimensão do patriarcado: a dominação e a exploração.   

E aquelas que por vontade ou necessidade, não trabalham "fora" por que 

tem filhos pequenos, não podem contar com a colaboração do parceiro nas 

tarefas relacionadas à casa e aos filhos. De acordo com Hirata  
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& Kergoat (2007, p. 597): “O trabalho doméstico não pago, realizado pelas 

mulheres, não para elas, mas para outros, embasado numa crença de instinto, 

amor e dever materno”, potencializa as opressões oriundas das desigualdades 

entre os gêneros, originadas na sociedade patriarcal que diminui a importância da 

mulher em relação ao homem, gerando o machismo. 

O   machismo   presente   em   nossa   sociedade, dentre   os   inúmeros 

prejuízos causados às mulheres está a desresponsabilização dos homens com os 

cuidados com a casa e com os filhos. Existe uma aura de proteção ao homem 

fundada no mito de que ele amadurece depois da mulher. As mulheres desde a 

infância são orientadas, chamadas, estimuladas com exemplos e brinquedos ao 

trabalho doméstico e ao cuidado com os filhos. Enquanto os homens são 

estimulados a desenvolver a força, a dominação e a liberdade. Tal proteção leva 

os homens na direção da opressão e exploração das mulheres, suas mães, irmãs, 

companheiras.  

O patriarcado, segundo Saffiotti (1987 p. 61), observado em diferentes 

modos de organização da sociedade, seja escravocrata, feudal ou capitalista, é o 

mais antigo sistema de dominação e exploração. 

 

Isto posto, pode-se concluir que o patriarcado não se resume a um 

sistema de dominação, modelado pela ideologia machista. Mais do que 

isto, ele é também um sistema de exploração. Enquanto a dominação 

pode, para efeitos de análise, ser situada essencialmente nos campos 

político e ideológico, a exploração diz respeito diretamente ao terreno 

econômico.  (Idem p. 50). 

Uma das faces do machismo revela-se na exploração da mulher no que diz 

respeito aos cuidados e amparo para com os filhos. 

 

2.3 ABANDONO PATERNO E A RESPONSABILIZAÇÃO FEMININA PELO 

CUIDADO E MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA  

O abandono das responsabilidades masculinas, apesar de ser um 

comportamento historicamente observado, vem se acentuando nesses tempos de 

“modernidade líquida”1. Na contemporaneidade, a rapidez com que ocorrem as 

mudanças, a incerteza quanto ao futuro, a tecnologia alcançada por grande parte 

da população permitindo o acesso a muitas informações ao mesmo tempo, 

                                                             
1 Conceito extraído de Bauman que faz uma comparação com líquidos, que se moldam facilmente e escoam rapidamente.  
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trazem aos indivíduos a sensação de perda de tempo. No afã de estarem 

conectados aos acontecimentos que se multiplicam, não desejam gastar seu 

tempo em relacionamentos que precisem de atenção e cuidado. O individualismo, 

outra característica desses tempos contemporâneos, torna as relações fluidas, 

fugazes e os relacionamentos afetivos, assim como a maior parte das relações, 

são fluidos, e quando deixam de ser interessantes são facilmente descartados ou 

substituídos. 

Os filhos resultantes das relações descartadas, são igualmente 

descartados, esquecidos pelo genitor que se retira do convívio familiar. 

Está em tramitação no Senado o Projeto de Lei do Senado (PLS 470/2013) 

que prevê punição para o abandono afetivo e alienação parental: “Para o Direito, 

o afeto não se traduz apenas como um sentimento, mas principalmente como 

dever de cuidado, atenção, educação, entre outros”, observa a senadora Lídice 

da Mata, relatora do Estatuto das Famílias.  

O abandono afetivo prejudica o desenvolvimento das potencialidades dos 

filhos e é capaz de gerar transtornos psicológicos passíveis de punição e 

reparação financeira, ainda que válida, todavia os danos psicológicos aos filhos 

requerem tratamentos dispendiosos e demorados. De acordo com Felix apud 

Pereira: 

 

Enfim, a ausência do pai, e dessa imago paterna, em decorrência de um 
abandono material e/ou psíquico, tem gerado graves consequências na 
estruturação psíquica dos filhos e que repercute, obviamente, nas relações 
sociais. [...] O Código Penal, por exemplo, tipifica como crime o abandono 
material e intelectual (arts. 244/246) e a lei civil estabelece pena de 
penhora e/ou prisão para os devedores de pensão alimentícia.  
 

 A decisão de ter um filho, é dos dois genitores. A parte da educação, 

cuidado conforto nos momentos de dificuldade, apoio material e psicológico que 

cabe aos pais que se ausentam, não são supridas em sua totalidade pela mãe. 

Não por falta de vontade, mas devido à sobrecarga de responsabilidades que a 

ela é imposta desde o momento em que se vê sozinha para arcar com as 

despesas materiais e cuidados imateriais importantes e necessários ao 

desenvolvimento dos filhos e à manutenção da família.  Sobre esses aspectos, 

Bauman (2004, p.29) faz uma analogia com produtos e mercadorias ao dizer que 

os filhos estão entre as aquisições mais dispendiosas que um indivíduo pode 



34 
 

obter ao longo de sua vida, com prestações cujos valores e prazos para a 

quitação são indefinidos.  Além dos custos monetários, os custos emocionais são 

imensuráveis. Exigem de nós, capacidades além daquelas que imaginamos 

possuir.  A decisão de ter um   filho carrega consequências de amplo alcance, 

trazendo consigo muita angústia, estresse e preocupações.  A responsabilidade 

sobre o bem estar de outro indivíduo totalmente incapaz, fraco e dependente; dia 

após dia, por anos a fio em detrimento do próprio conforto e satisfação é um peso 

imenso. 

No entanto, a maioria das pessoas que decide por ter um filho parece não 

se dar conta do tamanho do desafio que estão prestes a enfrentar. Essa 

responsabilidade que é assumida por casais, entra em conflito com o mundo 

líquido. Ainda de acordo com Bauman, [...] as alegrias da maternidade e 

paternidade são acompanhadas de temores e auto sacrifício.  As crises conjugais 

pós-parto são frequentes na "modernidade líquida”. (Idem) 

 

 Os indivíduos que não lidam bem com frustrações não se sentem capazes 

de manter relacionamentos, porque para isso seria necessário o consumo de 

muita energia, cuidado e tempo. Quando não funciona, decidem trocar e se 

aventurar em outro, assim como se troca o carro por um modelo mais novo ou um 

aparelho celular por outro mais moderno.  

A velocidade das transformações em nosso tempo, aliada ao 

individualismo, alteram o sentido de prioridades das pessoas e algumas delas, na 

maioria os homens, se desresponsabilizam do cuidado com os filhos, 

descartando-os em favor da própria liberdade e satisfação pessoal. Quando esse 

indivíduo se retira do convívio familiar, deixa para trás lacunas emocionais, físicas 

e financeiras.  

A família que fica para trás, especialmente das classes mais 

desfavorecidas, sem a figura masculina e seu aporte financeiro, precisa de meios 

para atender as necessidades de seus membros que, vulnerável 

economicamente, busca na política de assistência a proteção social que 

possibilitará seu reerguimento para um nível não de superação da pobreza 

extrema, mas que pelo menos a auxilie nesse momento em que não dispõe de 

recursos para a manutenção da família.  
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De acordo com a PNAS (2004): 

 

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 e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de 
gênero ou por deficiências, dentre outras). (PNAS 2004, p. 33) 

 

A pobreza é uma das características da grande desigualdade social em 

nosso país gerada pelo capitalismo. No capitalismo, sistema de produção vigente, 

que segundo Marx (1867), “na medida em que se realiza a acumulação, o 

capitalista consegue vender a mercadoria produzida e reconverter em capital o 

dinheiro com ela obtido”, divide a sociedade em duas classes: proprietários dos 

meios de produção e trabalhadores, utiliza da exploração da força de trabalho 

com baixos salários desde sua consolidação no século XIX, tem na desigualdade 

entre as classes uma de duas principais características. Enquanto a classe 

proprietária dos meios de produção acumula cada vez mais riquezas, a classe 

trabalhadora fica cada vez mais pobre. O desemprego estrutural pressiona os 

trabalhadores empregados com baixos salários, criando um cenário desolador de 

pauperismo na maioria da população, especialmente para as famílias 

monoparentais femininas. 
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CAPÍTULO 3 – RETRATO DE TAMOIOS  

 

 Para conhecermos a realidade de Tamoios realizamos um pequeno 

resgate histórico acerca do distrito, analisamos elementos como infraestrutura, 

mobilidade, além de arrecadação de recursos e a forma de retorno desses 

recursos para a população. 

Para fins de amostragem, foram entrevistadas 20 (vinte) mulheres, no 

CRAS Tamoios e nas escolas onde seus filhos estão matriculados, com 

perguntas semiestruturadas objetivando a caracterização das famílias-alvo da 

presente pesquisa. 

Como forma de estabelecer as entrevistas, pensamos na elaboração de 

questões que contemplem alguns eixos, tais como: idade, etnia, composição 

familiar, condições de moradia, renda familiar quando houver, tendo como 

referência o salário mínimo vigente, acesso a políticas públicas e dinâmica 

doméstica; em formato estruturado, com perguntas fechadas. 

Fizemos um levantamento das políticas públicas para mulheres neste 

distrito, seu alcance e efetividade na vida das famílias chefiadas por mulheres, 

através de consulta no site da Prefeitura Municipal de Cabo Frio; consulta 

documental em instituições como CRAS e Núcleo Distrital de Educação. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO DISTRITO DE TAMOIOS 

Tamoios é o segundo distrito do município de Cabo Frio. Recebeu esse 

nome por conta da tribo dos Índios Tamoios que habitavam essa região no 

período da colonização portuguesa. 

 De acordo com o IBGE (2015), o município de Cabo Frio foi criado em 

1678 e a ele foram anexadas outras localidades, como Armação dos Búzios, 

Arraial do Cabo e Araçá2. Após os processos de emancipação desses distritos de 

Cabo Frio: Arraial do Cabo em 1985 e Armação dos Búzios em 1995, o município 

passa a ser constituído de dois distritos: Cabo Frio e Tamoios. Assim como outros 

distritos se emanciparam, Tamoios também tentou a emancipação no ano de 

2012, mas o projeto ainda não foi aprovado na Assembleia Legislativa.  

                                                             
2 Segundo o IBGE (2015), teve o seu nome alterado para Campos Novos e posteriormente para Tamoios.  
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Segundo o IBGE (2015), a área total do município de Cabo Frio é 410,418 

km². Tamoios ocupa uma área de 303,7km². O orçamento do município em 2017 

foi R$ 803,806 milhões. Portanto, a emancipação faria com que o município de 

Cabo Frio tivesse reduzida a sua cota de participação dos royalties3 por conta da 

exploração na plataforma de Tamoios. Segundo dados da ANP (Agência Nacional 

de Petróleo), em 2017 esse valor foi de R$ 105,463 milhões. 

 O distrito de Tamoios está localizado às margens da Rodovia Amaral 

Peixoto, a BR 106 e possui vários bairros para além dessas margens, tanto na 

zona urbana, quanto na zona rural, onde a maioria das ruas não conta com 

pavimentação ou iluminação pública; não dispõe de rede de esgoto - os dejetos 

domiciliares e comerciais são direcionados para fossas e sumidouros; o 

transporte coletivo é precário e raro e se concentram na rodovia sem adentrar os 

bairros.  

Apesar de sua extensão e de ser o distrito responsável pela maior parte 

dos royalties destinados ao município de Cabo Frio, Tamoios não recebe a 

mesma atenção que o primeiro distrito. A infraestrutura é precária, as políticas 

públicas são insuficientes, deixando a população em segundo plano nas 

preocupações do poder público municipal. 

Na observação de atitudes e relatos de mulheres que residem em Tamoios, 

nota-se que existem aquelas que trabalham em jornada tripla, trabalho externo, 

trabalho doméstico, estudo e cuidado com os filhos. Mesmo aquelas com um nível 

de escolaridade superior, ainda reproduzem o comportamento que reflete a 

responsabilidade com os cuidados com a casa, a família, além da função 

provedora, uma vez que seu salário compõe a renda familiar. O parceiro continua 

com a pretensa função provedora, auxiliando minimamente nas tarefas 

domésticas. 

O município de Cabo Frio/RJ não disponibiliza políticas públicas voltadas 

para a inserção no mercado de trabalho e geração de renda para mulheres no 

Segundo Distrito - Tamoios. Sendo Tamoios uma localidade extremamente 

carente de infraestrutura e políticas públicas para o atendimento das demandas 

das mulheres (incluindo aquelas oriundas de vínculos conjugais rompidos), a sua 

                                                             
3 De acordo com a Agência Nacional do Petróleo – ANP, Royalties é uma compensação paga aos municípios pelas 

empresas exploradoras de petróleo e gás natural pelo uso dos recursos naturais não renováveis, de acordo com a área do 
município. 
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subsistência e a de seus filhos vem sendo dificultada e até mesmo 

impossibilitada. O abandono paterno, o desemprego observado em todo o país e 

a falta de creches públicas para seus filhos, potencializa essa dificuldade. A busca 

pela assistência social representa uma esperança de alimentar os filhos através 

da obtenção de cesta básica; inclusão em programas de transferência de renda 

com a possibilidade de inserção no mercado de trabalho através da inclusão em 

oficinas de artesanato para que obtenham geração de renda mínima para sua 

sobrevivência.  

Rosamélia Ferreira Guimarães & Silvana Cavichioli Gomes Almeida (2002, 

p. 129), destacam que: 

Entre as famílias pobres, as ameaças sempre foram mais presentes e o 
desemprego muito mais constante; contudo, num mundo de economia 
globalizada e pobreza regionalizada segundo as especificidades locais, 
elas são hoje mais duramente atingidas pelo desemprego.  

 

 A situação de pobreza e exclusão, aliadas à insuficiência de políticas 

públicas tais como creches públicas em tempo integral, programas de 

transferência ou geração de renda, reinserção no mercado de trabalho, 

experimentadas pelas mulheres no distrito de Tamoios, salvo as características 

regionais, em muito se assemelha à situação enfrentada por milhões de famílias 

em todo o território nacional. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES 

Realizamos as entrevistas com mulheres usuárias do CRAS Tamoios e 

mulheres cujos filhos encontram-se matriculados em escolas de educação infantil 

(Creche III ao Pré II) que atendem crianças entre 2 e 6 anos de idade. A saber: 

Escola Municipal Demerval Alves Rangel, Escola Municipal de Educação Infantil 

Ana Pereira Gonçalves e, ambas localizadas no bairro Unamar. 

As 20 entrevistas ocorreram em três datas e locais distintos no decorrer do 

segundo semestre de 2018, a saber: CRAS Tamoios em 24 setembro, durante o 

período de estágio, quando foram entrevistadas três mulheres; Escola Municipal 

Demerval Alves Rangel em 04 de outubro, durante o evento escolar denominado 

“Escola Aberta” quando foram entrevistadas sete mulheres e Escola Municipal de 

Educação Infantil Ana Pereira Gonçalves em 07 de novembro de 2018, no horário 

de saída das crianças e enquanto as mães esperavam por elas, quando foram 
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entrevistadas dez mulheres. A forma como os dados foram coletados durante a 

entrevista se deu pelo preenchimento do questionário pela própria pesquisadora. 

A quantidade de entrevistas em cada local não foi pré-definida, ocorrendo de 

acordo com as diferentes oportunidades propiciadas pela carga horária de 

estágio, trabalho e a disponibilidade das entrevistadas e locais. 

 Como forma de identificação das mulheres entrevistadas, perguntamos 

suas idades e analisamos que das 20 entrevistadas, sete tem idade entre 20 e 25 

anos; três entre 26 e 30 anos; duas entre 31 e 35 anos; seis entre 36 e 40 anos e 

duas com 41 anos ou mais. Como podemos observar, existem mulheres de 

diferentes faixas etárias, em sua maioria jovens que possuem filhos matriculados 

nas escolas referidas. Das 20 mulheres entrevistadas, 13 tem até 35 anos, das 

quais 10 se encontram desempregadas, 01 exerce atividade informal e 02 

trabalham como autônomas. Apesar de serem jovens e provavelmente aptas a 

estudar e exercerem atividades laborativas remuneradas, a maioria não está 

inserida no mercado de trabalho. 

Com relação à etnia, quatro mulheres se declararam pretas; cinco 

mulheres se declararam morenas, cinco se declararam pardas e seis se 

declararam brancas. Vale ressaltar que as etnias foram definidas por 

autodeclaração e que embora 20% das entrevistadas se declarem morenas, essa 

cor não caracteriza nenhuma etnia. Portanto podemos afirmar que 70% das 

entrevistadas é composta por mulheres não brancas. Acima da média da região 

sudeste divulgada pelo IBGE em 2017 que era de 46,6% de pardas e pretas.4 

Ainda que não seja o foco do presente trabalho, a questão autodeclaração da 

etnia nos chamou a atenção quanto ao número de mulheres que se identificaram 

como morenas. O não reconhecimento étnico revela o racismo estrutural de 

nossa sociedade e a dificuldade, por parte dessas mulheres de enfrentar essa 

questão delicada que ofende, diminui e subalterniza principalmente as mulheres 

negras. 

Também destacamos como importante a forma de identificação de sua 

condição civil, se existe ou não um parceiro residindo no mesmo domicílio. Nas 

                                                             
4 Fonte: Agência Brasil - Entre as grandes regiões do país, 76,8% da população do Sul se declaravam branca, 

18,7%, parda e 3,8%, preta. Na Região Norte, 72,3% da população eram parda, 19,5%, branca e 7%, preta. 
Na Região Sudeste, a que tem a maior proporção de população residente, 52,2% disseram ser brancos, 
37,6%, pardos e 9%, pretos. 
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entrevistas descobrimos que das 20 mulheres entrevistadas, doze possuem 

companheiro residindo no mesmo domicílio formando famílias nucleares; cinco 

compõem famílias formadas por mãe, filhos, avó e eventualmente tias; e três 

compõem famílias monoparentais.  

A família nuclear composta por pai, mãe e filhos é a maioria das 

configurações familiares dentre as entrevistadas. Supomos que essas relações se 

mantenham pelo fato de a grande maioria das mulheres entrevistadas encontrar-

se em situação de desemprego ou exercendo atividades laborativas informais ou 

ainda por ter filhos pequenos e estarem impossibilitadas de acessar o mercado de 

trabalho, conforme pontuado no primeiro capítulo, uma vez que não existem 

creches que acolham as crianças em período integral e as escolas no distrito de 

Tamoios não atendem de maneira satisfatória às necessidades dessas famílias. 

Portanto, sem renda própria e sem possibilidades de colocar as crianças em 

creches, essas mulheres acabam tornando-se dependentes da renda oriunda dos 

parceiros mantendo-se em famílias nucleares. Elas podem estar incluídas no 

grupo de trabalhadores subutilizados, que de acordo com dados do IBGE 

divulgados pelo G1 em 16/08/20185 são: 

 

[...]O grupo de trabalhadores subutilizados reúne os desempregados, 

aqueles que estão subocupados (menos de 40 horas semanais 

trabalhadas), os desalentados (que desistiram de procurar emprego) e 

os que poderiam estar ocupados, mas não trabalham por motivos 

diversos.  

 Ainda de acordo com o levantamento do IBGE, no segundo trimestre de 

2018, esses trabalhadores no Brasil estavam assim divididos: 

 

6,5 milhões de subocupados: pessoas que trabalham menos de 40 horas 

por semana, mas gostariam de trabalhar mais (no 1º trimestre, eram 6,2 

milhões); 

8,1 milhões de pessoas que poderiam trabalhar, mas não trabalham 

(força de trabalho potencial; no 1º trimestre, eram 7,8 milhões): grupo 

que inclui 4,8 milhões de desalentados (que desistiram de procurar 

emprego) e outras 3,3 milhões de pessoas que podem trabalhar, mas 

                                                             
5 Fonte: G1 oglobo.com - https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/08/16/falta-trabalho-para-276-

milhoes-de-brasileiros-aponta-ibge.ghtml Acessado em 24/11/2018 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/08/16/falta-trabalho-para-276-milhoes-de-brasileiros-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/08/16/falta-trabalho-para-276-milhoes-de-brasileiros-aponta-ibge.ghtml
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que não têm disponibilidade por algum motivo, como mulheres que 

deixam o emprego para cuidar os filhos. 

 O alto índice de desemprego observado no país aliado à falta de creches 

em Tamoios é uma dura realidade e atinge a maioria das mulheres entrevistadas 

para a elaboração deste trabalho, dificultando a manutenção da renda das 

famílias monoparentais femininas e aquelas chefiadas por mãe e avó. Portanto, 

reitera-se a condição de submissão econômica e social da mulher. 

A questão acerca do tipo e situação da moradia foi levantada para 

identificarmos aquelas famílias que têm ou não orçamento comprometido com o 

pagamento de aluguel. Das 20 famílias entrevistadas, quinze declararam ter casa 

própria e quatro declararam pagar aluguel e uma declarou residir em uma casa 

cedida. Sobre as condições da residência, 17 declararam que a casa está ótima 

ou boa e três que declararam que a casa está regular. Quanto à relação renda e 

aluguel, das três famílias com renda abaixo de um salário mínimo, todas possuem 

casa própria. Das três famílias com renda de um salário mínimo, duas possuem 

casa própria e uma paga aluguel. Das quatro famílias com renda entre um e dois 

salários mínimos, duas tem casa própria e duas pagam aluguel. As três famílias 

com renda de dois salários mínimos, possuem casa própria. Das quatro famílias 

com renda acima de três salários mínimos, três possuem casa própria e uma 

paga aluguel. Das três famílias que desconhecem o valor da renda familiar, uma 

possui casa própria, uma paga aluguel e uma reside em imóvel cedido. 

Sobre a composição familiar, o número de crianças menores de seis anos 

na família, bem como a situação escolar destas crianças foram fatores relevantes 

para a pesquisa. Observamos que dentre as famílias pesquisadas, apenas três 

famílias possuem mais de cinco membros e apenas uma possui dois membros. 

Das 16 famílias restantes, nove são compostas por três pessoas e sete 

compostas por quatro pessoas. Portanto, as famílias muito numerosas não são 

comuns, prevalecendo as famílias com três e quatro componentes. 

O número de crianças menores de seis anos nas famílias pesquisadas é de 

25, sendo que 20 encontram-se matriculadas, duas não conseguiram matrícula, 

duas não alcançaram a idade e uma está fora da escola por ter perdido a vaga 

por faltas.  
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As responsabilidades com as tarefas domésticas e o cuidado com as 

crianças foi outro fator importante para caracterizarmos essas famílias 

A responsabilidade com as tarefas do lar são exclusivas da mãe em treze 

famílias, da mãe e da avó em quatro famílias e da mãe e do pai em três famílias. 

A responsabilidade com os cuidados com as crianças é exclusiva da mãe em 

onze famílias, da mãe e da avó em quatro famílias e da mãe e do pai em cinco 

famílias. Como pudemos observar, ainda é sobre as mulheres, mães e avós, que 

recaem as maiores responsabilidades com os trabalhos ditos domésticos e os 

cuidados com os filhos. De acordo com Sorj e Fontes (2012, p. 111), entre 1998 e 

2009 a frequência na creche para crianças entre 0 e 3 anos subiu de 8,7% para 

18,4% e na pré-escola a frequência subiu de 57,9% para 81,3%. Esse aumento 

deveu-se a mudanças na legislação e a maior importância dispensada para a 

educação infantil nessa faixa etária. Contudo, as autoras seguem afirmando que 

esse acesso à educação infantil ocorre de maneira diferenciada de acordo com a 

classe social das famílias. Nas camadas sociais mais abastadas, 50,4% das 

crianças de até 6 anos frequentam a creche e pré-escola enquanto que nas 

camadas menos favorecidas esse contingente é inferior a 40%. Quando as 

mulheres exercem atividades laborativas remuneradas, nas famílias mais ricas, os 

cuidados com as crianças são divididos entre instituições privadas e 

trabalhadoras domésticas e nas famílias mais pobres, são divididos entre as 

instituições públicas e avós ou parentes próximos. 

Quando o assunto é divisão das tarefas entre homens e mulheres, a 

pesquisa revelou que nas doze famílias nucleares, nota-se a baixa participação 

masculina nas tarefas com quatro deles dividindo as tarefas domésticas e cinco 

dividindo os cuidados com os filhos. Sorj e Fontes (2012, p.112) afirmam que “em 

2009 o nível de participação feminina nos afazeres domésticos foi de 90% contra 

50% dos homens”. No distrito de Tamoios esse percentual fica em torno de 30%, 

demonstrando que o care, definido como “o trabalho de cuidar das necessidades 

físicas, psicológicas, emocionais e de desenvolvimento de uma ou várias 

pessoas” (SORJ e FONTES 2012, p.103 apud STANDING 2001, p.17) ainda é 

tido como uma atribuição feminina, enquanto aos homens é delegado o trabalho 

externo de provedor familiar com pouca ou nenhuma responsabilidade com as 

tarefas domésticas e cuidados com os filhos. O machismo e a exploração da 
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mulher pelo homem é um traço marcante em Tamoios bem como na sociedade 

brasileira.    

Foi importante destacar a situação trabalhista e de renda, assim como a 

inclusão em programas sociais destas mulheres para percebermos como ocorre a 

busca por Assistência Social. Observamos que, das doze famílias nucleares, seis 

possuíam vínculo empregatício, duas se declararam autônomas e quatro 

sobrevivem de renda advinda de trabalho informal. Das quatro famílias 

monoparentais, duas se declararam autônomas e duas sobrevivem de trabalho 

informal. As famílias compostas por mãe, avó e eventualmente tias, uma declarou 

estar empregada, uma sobrevive de trabalho informal, uma possui aposentadoria 

e Benefício de Prestação Continuada (BPC) para o filho e uma recebe auxílio 

desemprego. 

Ao serem indagadas sobre a hipótese de se conseguir um emprego com 

quem deixariam as crianças, uma respondeu que não trabalha por estar grávida, 

uma optaria por pagar uma cuidadora, nove mulheres deixariam com a avó, seis 

deixariam na creche, se tivesse creche integral e três não deixariam em creche 

por não confiar em deixar a criança tanto tempo fora. Aqui observamos as 

diferenças entre a família contemporânea e a família descrita por Ariès (1978), 

que confiava os filhos por anos a fio a outra família objetivando a educação. Na 

contemporaneidade, as famílias se voltam para as necessidades das crianças 

tendo as avós como parte importante dos cuidados em todos os tipos de arranjos 

familiares constantes do presente trabalho, ao revelar que as mães demonstram 

confiar mais nestas, porque estão disponíveis do que em creche integral, no 

momento inexistente no distrito, portanto não é considerada uma opção, ou 

também pode ser entendido como reflexo da má reputação que acompanha as 

instituições públicas, que segundo Sorj e Fontes (2012, p.112) “os cuidados nas 

instituições públicas são, em geral, de qualidade inferior” se comparados com os 

estabelecimentos privados, mantendo assim os altos níveis de desigualdade 

social tão presente em nosso país. 

 Das 20 famílias entrevistadas, apenas uma possui o BPC e quatro são 

usuárias do Programa Bolsa Família. As demais não conseguiram acesso ao 

programa seja por ainda estar esperando resposta da assistência, por bloqueio, 

por não possuir documentação, por não conseguir senha para atendimento, por 
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não ter com quem deixar o filho para ficar de madrugada na fila do CRAS e a 

insegurança que representa passar a noite na rua. Uma vez que vem sendo 

necessário chegar cada vez mais cedo para conseguir senha para atendimento   

no CRAS, um reflexo da precariedade do trabalho causada pelo desmonte das 

políticas públicas. A metade das mulheres entrevistadas encontra-se dentro do 

perfil econômico para se inserir no programa, possuindo renda mensal familiar de 

até um salário mínimo que é de R$ 954,00, porém as condições objetivas 

descritas as impedem de acessar o programa e conseguir melhorar a renda 

familiar.  

A renda declarada pelas entrevistadas, segundo o tipo de configuração 

familiar organiza-se da seguinte forma: das 12 famílias nucleares, seis possuem 

renda de até um salário mínimo, uma família possui renda de entre um e dois 

salários mínimos, duas famílias possuem renda de dois salários mínimos e duas 

famílias possuem renda de três salários mínimos ou mais. Nas famílias 

monoparentais, duas possuem renda de até um salário mínimo e uma possui 

renda entre um e dois salários mínimos. Entre as famílias com mãe e avó, duas 

possuem renda de um salário mínimo, uma possui renda entre um e dois salários 

mínimos, uma possui renda de dois salários mínimos e duas possuem renda de 

três salários mínimos ou mais.  

É importante mencionarmos que a maioria das famílias que declaram   

vínculo empregatício é nuclear e o vínculo referido é do companheiro. 

Quando perguntamos sobre a situação trabalhista da mulher 

especificamente, descobrimos que das 20 entrevistadas, treze estão 

desempregadas, cinco trabalham como autônomas, uma exerce atividade 

informal e apenas uma está empregada. Confirmando assim a situação de 

desemprego enfrentada pelas mulheres e sua consequente submissão econômica 

sugerida pela hipótese neste trabalho. O desemprego estrutural afeta mais 

gravemente as famílias com crianças que são o foco do presente trabalho. Ainda 

mais quando aliado à deficiência de políticas públicas como veremos a seguir. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DAS POLÍTICAS 

 Neste item, faremos uma breve análise das políticas de Assistência Social 

e Educação em Tamoios representadas pelos CRAS João Nascimento e pelas 
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unidades escolares (creche e pré-escolas), com o intuito de evidenciar as 

deficiências desses equipamentos no que diz respeito a oferecer condições que 

possibilitem a inserção no mercado de trabalho e geração de renda para as 

mulheres. 

O CRAS João Nascimento em Tamoios localizado no bairro de Aquárius 

disponibiliza oficinas de culinária e artesanato visando a geração de renda. 

Contudo, o número de participantes é limitado e condicionado à prévia inscrição 

no Cadastro Único.  A efetivação do cadastro pode demorar meses devido à 

vários fatores, quais sejam: burocracia, que exige cópias dos documentos de 

todos os integrantes da família; número limitado de usuários atendidos por dia, 

pela própria limitação do equipamento que atualmente conta com apenas três 

computadores ligados ao sistema federal que apresenta oscilações na 

transmissão e recebimento de dados com muita frequência ou ao provedor de 

internet local que também é instável, causando atrasos e demora nos 

atendimentos. 

A política de Assistência Social, através do CRAS Tamoios, por meio da   

disponibilização de oficinas como culinária e artesanato, não supre as 

necessidades de geração de renda e emprego para as mulheres com filhos no 

segundo distrito.  

Com relação à política de Educação, de acordo com os dados obtidos no 

Núcleo Distrital de Educação, no distrito de Tamoios, existem 12 escolas 

municipais que atendem crianças entre dois e seis anos com 832 alunos 

matriculadas que frequentam as unidades escolares em dois turnos, das 7:30h às 

11:30h e das 13:00h às 17:00h e uma creche que atende em período integral. No 

entanto, essa creche localiza-se na zona rural e atende apenas 20 crianças.  

A fila de espera para vaga nas creches municipais conta hoje com 455 

crianças somente no distrito de Tamoios. Trata-se de um número que sofre 

variações constantes devido às disponibilização de vagas ocorridas por 

desistências. 

Sobre as escolas onde foram feitas as entrevistas: Demerval Alves Rangel 

possui 243 crianças matriculadas em sete turmas por turno e a Ana Pereira conta 

com 507 crianças matriculadas em 13 turmas por turno. A Escola Demerval 

funciona numa casa de dois andares adaptada para funcionar como escola e 
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encontra-se em condições precárias de conservação devido à idade da 

construção e falta de recursos para manutenção. Foi inaugurada em 2016, mas 

antes funcionaram na mesma casa uma escola de primeiro segmento e a Escola 

Ana Pereira Gonçalves. A Escola Ana Pereira Gonçalves foi deslocada desse 

prédio para ser inaugurada em 2011 no prédio onde funciona atualmente, com 

salas de aulas amplas e claras além de diversos espaços para as crianças. O fato 

de essa escola se encontrar em melhores condições físicas que as outras escolas 

do distrito e ser considerada escola modelo, explica a preferência das famílias em 

matricular os filhos nessa unidade educacional. No entanto, a qualidade de ensino 

e capacidade profissional dos funcionários são equivalentes em ambas as 

escolas. 

 De acordo com informações do Núcleo Distrital de Educação, atualmente 

existem 455 crianças entre dois e seis anos na lista de espera por creche. É um 

número muito alto, que seria suficiente para despertar no poder público a iniciativa 

de construção de pelo menos mais uma unidade de creche em Tamoios, porém, 

não há previsão de construção de novas creches no distrito. Vale ressaltar que a 

lista zera ao final do ano letivo e recomeça no ano seguinte. As matrículas devem 

ser efetuadas no início de cada ano pela internet através do site da Secretaria 

Municipal de Educação quando ocorre a escolha da escola de acordo com a 

idade da criança. Num segundo momento, os responsáveis devem se dirigir à 

unidade escolar escolhida para efetivar a matrícula. Ao final do período previsto 

para as matrículas, cada unidade escolar verifica se existem vagas a serem 

preenchidas e envia um relatório ao Núcleo Distrital, que dispõe da lista de espera 

composta por aqueles que não conseguiram acessar as vagas no período de 

inscrição pela internet. O Núcleo por sua vez, encaminha, por ordem de chegada, 

as crianças para as escolas que ainda tenham vagas. No decorrer do ano, a lista 

de espera sofre oscilações devido a diversos fatores, tais como chegada e saída 

de famílias no distrito e evasão escolar, por exemplo. 

Podemos verificar portanto, que apesar de ser um direito universal 

instituído pela Constituição Federal de 1988, o acesso à Educação no município 

de Cabo Frio não é garantido a todas as crianças. Segundo Sorj e Fontes (2012, 

p.107), “[...] a carência de equipamentos que permitam desfamiliarizar os 

cuidados ajuda a perpetuar a pobreza uma vez que limita a inserção das 
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mulheres no mercado de trabalho e, portanto, maior renda familiar.” Essa 

deficiência de vagas nas escolas obriga as mulheres a prover os cuidados com os 

filhos em casa e dificulta a sua inserção no mercado de trabalho com reflexos 

negativos nas suas condições de renda e de vida. Sem a oferta de vagas em 

creches públicas, essas mulheres não possuem condições de se inserir em 

relações mais amplas de trabalho, o que fortalece a ideia de que elas devem 

permanecer submetidas a redutos domésticos, exercendo o trabalho não 

remunerado de reprodução da vida, e em posição de inferioridade em relação aos 

homens. 

A política de Assistência Social em Tamoios conta com dois equipamentos 

CRAS, localizados no Bairro de Botafogo e no Bairro de Aquárius. Conforme 

sinalizado no decorrer do primeiro capítulo, os serviços oferecidos para mulheres 

pelos CRAS limitam-se a oficinas de culinária e artesanato. Ainda que o objetivo 

dessas oficinas seja a inserção no mercado de trabalho e geração de renda, as 

mulheres inscritas não alcançam a emancipação financeira ao participar de tais 

oficinas.  

A oficina de culinária requer um investimento em produtos e embalagens 

para venda posterior dos alimentos produzidos. A oficina de artesanato não 

requer investimento em dinheiro, uma vez que a matéria-prima utilizada é 

encontrada na natureza porém, a venda de artesanato é mais difícil do que a 

venda de alimentos. Ainda existe a questão do transporte até o CRAS que 

demanda o gasto com passagens. Tanto a oficina de culinária quanto a de 

artesanato, apesar de serem bastante procuradas pelas usuárias do CRAS 

Tamoios, possuem somente uma facilitadora cada uma e oferecem um número 

limitado de vagas que, segundo informações obtidas através da técnica 

responsável pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), 

atendem apenas 40 mulheres no total. É um número ínfimo levando em 

consideração a população estimada do distrito que é de 80.000 pessoas e os 

índices alarmantes de desemprego observados em nosso país. Além das oficinas, 

visando os usuários desempregados, ocorre o encaminhamento para o Programa 

Acessuas Trabalho cujo atendimento é realizado em Cabo Frio, necessitando de 

um maior deslocamento, tornando o acesso mais difícil para as mulheres por não 

terem onde deixar as crianças. Todavia, não se pode esperar que um único 
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equipamento da Assistência Social, que atualmente conta com cerca de 30 

funcionários, atenda as demandas descritas neste trabalho, necessárias para que 

uma parte da população do distrito de Tamoios acesse o mínimo necessário para 

sua subsistência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O foco inicial do presente trabalho foi o estudo acerca das famílias 

monoparentais e os desafios para a geração de renda em Tamoios, segundo 

distrito de Cabo Frio.  

Refletimos que foi importante caracterizar a origem e o desenvolvimento 

das políticas sociais no Brasil, iniciadas na década de 1920 com as Caixas e 

Institutos de Aposentadoria e Pensão, focalizados em determinadas categorias de 

trabalhadores; com a intervenção estatal através de campanhas sanitárias, na 

década de 1930; pela criação da LBA na década de 1940 a articuladora da 

Assistência Social no Brasil; com a Constituição Federal de 1988 que universaliza 

os direitos sociais até chegar à Lei da Assistência Social na década de 1990 

objetivando o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos e a Política 

Nacional de Assistência Social em 2004 que prevê a descentralização político-

administrativa e ações com centralidade nas famílias. 

Debatemos a origem e a formação da família, público-alvo da política de 

Assistência, que possui várias configurações que foram construídas 

historicamente, com papéis pré-definidos para homens e mulheres. Com a 

ascensão do capitalismo, o homem acumula riqueza, poder e o machismo ganha 

força relegando a mulher à submissão social e financeira ao homem. 

Observamos que as famílias na contemporaneidade se estruturam de 

diversas maneiras, as mulheres adentram o mercado de trabalho e o formato de 

monoparentalidade feminina vem crescendo. 

Os cuidados com os filhos, tidos como obrigação feminina, são de 

responsabilidade de ambos os genitores, no entanto, verificamos que as mulheres 

seguem sendo responsabilizadas por este trabalho, não pago e sobestimado. 

Ainda que no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Art. 22 conste que 

“é dever dos pais o sustento, guarda e educação dos filhos menores”, os 

genitores continuam abandonando emocional e financeiramente os filhos. A 

ausência da figura paterna, além do prejuízo afetivo para os filhos, causa a 

redução dos recursos financeiros e piora as condições sócio-econômicas das 

famílias monoparentais. O ECA representa um grande avanço na proteção das 

crianças e adolescentes. No entanto, até chegarmos a um nível de paridade entre 
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pais e mães no que diz respeito ao cuidado e responsabilidade com os filhos, 

ainda temos muito o que evoluir como sociedade. 

A situação de submissão econômica das mulheres em Tamoios pôde ser 

verificada ao analisarmos o resultado da pesquisa que revelou o alto número de 

desemprego entre elas, em todas as configurações familiares. 

No distrito de Tamoios, podemos observar que o desemprego é uma das 

mais importantes expressões da questão social e que a resposta do Estado não 

atende às necessidades dessas famílias.  

A política de Assistência Social disponibiliza senhas limitadas para acesso 

aos programas sociais e as oficinas são oferecidas para um número limitado de 

usuários não garantindo o acesso ao mundo do trabalho. E mesmo que as 

mulheres conseguissem emprego, não teriam onde deixar os filhos pequenos, 

uma vez que em Tamoios não existem unidades escolares em número suficiente 

para atender a essas famílias.  

O distrito conta com uma única creche em período integral que atende 

apenas 20 crianças. As demais escolas de educação infantil desenvolvem o 

trabalho em dois turnos, o que impossibilita às mães uma colocação no mercado 

de trabalho, se conseguissem. 

Concluímos que as dificuldades de acesso às políticas de Assistência 

Social e de Educação no distrito de Tamoios representam um grande obstáculo 

para a subsistência das mulheres com filhos de 0 a 6 anos, estejam elas inseridas 

em quaisquer tipos de arranjos familiares, uma vez que pesa sobre elas a 

responsabilidade com os cuidados com a casa e com os filhos e o Estado não 

oferece respostas satisfatórias para superar sua condição de pobreza e 

submissão na sociedade. 
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ANEXO I - ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 

 

Identificação 

01 - Nome (fictício)  

02 - Possui parceiro (a) que resida no mesmo domicílio? 

03 - Idade: 

04 - Etnia: 

 

Condições de Moradia: 

05 - Situação da residência: Própria ( ), Alugada ( ), Cedida ( ), Outra ( ) 

06 – Condições físicas da residência:  

Ótima ( ), Boa ( ), Regular ( ), Ruim, Péssima ( ) 

 

Composição Familiar: 

06 - Núcleo familiar: (todos que residem na mesma casa) 

07 - Quantas crianças menores de seis anos? 

08 - Quantas crianças estão matriculadas na escola? 

 

Situação de Emprego e Renda 

09 - Possui vínculo empregatício? ( ) SIM   ( ) NÃO 

10 - Se sim, com quem a criança fica enquanto trabalha? 

11 - Se não, ao conseguir emprego deixaria a criança numa creche, se     

tivesse essa escolha? 

12 - Renda familiar: 

13 - Quantos membros da família possuem vínculo empregatício?  

14 - Algum membro da família possui renda oriunda de Programas Sociais? 

Se sim, quais? 

 

Dinâmica das tarefas domésticas: 

14 - Como são divididas as tarefas do lar e cuidado com os filhos entre os 

membros da família. 
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ANEXO II – AUTORIZAÇÃO PARA ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

FACULDADE DE RIO DAS OSTRAS 

    INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE - IHS 

DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS – RIR 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você foi convidada para participar de forma voluntária de uma pesquisa para elaboração 

de Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em Serviço Social, da Universidade 

Federal Fluminense Campus Rio das Ostras. Caso aceite o convite, assinará o documento 

que estará disponível em duas vias.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Título do Projeto: OS DESAFIOS DA GERAÇÃO DE RENDA PARA FAMÍLIAS 

MONOPARENTAIS FEMININAS EM TAMOIOS – SEGUNDO DISTRITO DE CABO 

FRIO / RJ 

Pesquisador Responsável: Lucia Helena da Silva 

Orientadora: Profa. Priscila Rodrigues de Castro 

Contatos: Universidade Federal Fluminense Campus Rio das Ostras – Rua Recife, s/nº - 

Jardim Bela Vista – Rio das Ostras/RJ 

Objetivo Geral da pesquisa: Verificar as políticas públicas oferecidas pelo poder público 

do município de Cabo Frio/RJ no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho e 

geração de renda para mulheres no Segundo Distrito – Tamoios.  

Formas de participação: 

1. Participar de entrevista semi-estruturada que será registrada por meio de formulário 

elaborado pela pesquisadora, tendo como objetivo coletar informações sobre sua inserção 

em políticas públicas no distrito de Tamoios. 

A- Garantimos o esclarecimento necessário em qualquer fase durante o curso da 

pesquisa;  

B- O sujeito tem a liberdade em recusar ou retirar o seu consentimento em qualquer 

fase dos estudos, sem penalização ou prejuízo de sua parte; 

C-  Caso seja de seu interesse asseguraremos a confidencialidade de alguma 

informação solicitada. 

D- Os resultados da pesquisa serão compartilhados com os professores e alunos da 

Universidade Federal Fluminense por ocasião da apresentação do Trabalho de Conclusão 

de Curso em data a ser definida. 

 

_______________________________________________ 

Lucia Helena da Silva 

GRADUANDA 

 

Rio das Ostras, ______ de _________________ de _______. 
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___________________________________________________, 

RG_____________________,  

Afirmo que fui devidamente informada e esclarecida pela pesquisadora Lucia Helena da 

Silva sobre os procedimentos que serão desenvolvidos e, por consentimento, assino esta 

autorização para participar como sujeito pesquisado da pesquisa “Os Desafios Da Geração 

De Renda Para Famílias Monoparentais Femininas Em Tamoios – Segundo Distrito De 

Cabo Frio / RJ”. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

 

______________________________________________________ 

ASSINATURA 
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