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 “Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista.” 
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RESUMO 

 

Este estudo tem o propósito de analisar a vulnerabilidade de mulheres negras e em situação de 

pobreza no contexto dos programas de transferência de renda atendidas pelo serviço de Paif, 

para, assim, compreender o impacto desses programas em suas vidas, a partir de estudo realizado 

com este público - mulheres negras - usuárias do Cras Penha em Campos dos Goytacazes-RJ. 

Além disso, especificamente, busca-se verificar os traços de classe, raça e gênero entre os 

usuários dos programas de transferência de renda em Campos dos Goytacazes e analisar os 

efeitos de pobreza sobre o corte raça e gênero. Para a construção dessa proposta, recorreu-se, 

metodologicamente, à pesquisa de natureza qualitativa, tipo descritiva e participante. Além disso, 

a proposta operacionalizou-se por meio de pesquisa bibliográfica e de levantamentos empíricos 

realizados no decorrer do período de estágio (2017.2 a 2018.2), que serão analisados ao longo do 

estudo proposto. De modo geral, os resultados apontam para a importância desses programas de 

transferência de renda na vida dessas mulheres (chefes de família), no sentido de enfrentar 

marcas históricas de fome e subalternidade, pois, mesmo que não saiam da pobreza e/ou extrema 

pobreza, nota-se uma melhora nas taxas de desenvolvimento familiar e superação das condições 

vulneráveis em que vivem. 

 

Palavras-chave: Pobreza, Mulher, Raça, Programas de Transferência de Renda. 

 

 

 

 

 

 

  



Sumário 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 9 

1 AS TENDÊNCIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA: TRAÇOS DE 

CLASSE, RAÇA E GÊNERO NO BRASIL ................................................................................ 12 

1.1 Programas de Transferência de Renda no Brasil do séc. XXI: formação histórica e conceito 

 ................................................................................................................................................... 12 

1.2 CLASSE, RAÇA E GÊNERO NO BRASIL ...................................................................... 19 

2 O IMPACTO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA NA VIDA DAS 

MULHERES NEGRAS DO CRAS PENHA, CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ ................ 26 

2.1 ACESSO LIMITADO À RENDA/TRABALHO E A RELAÇÃO COM AS FAMÍLIAS 28 

2.2 COMO AS FAMÍLIAS ENFRENTAM AS CONSEQUÊNCIAS DE SEU 

EMPOBRECIMENTO EM RELAÇÃO AO DESEMPREGO E À PRECARIEDADE DA 

INFORMALIDADE DAS OCUPAÇÕES ................................................................................ 31 

2.3 A RELAÇÃO DAS FAMÍLIAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS E O TERRITÓRIO

 ................................................................................................................................................... 34 

CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................................ 39 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

A pobreza é uma das grandes expressões da questão social. Embora não seja novidade, 

vem-se reconfigurando por conta de novas demandas e com a implantação e manutenção do 

ideário neoliberal. Nessa perspectiva, as desigualdades (sociais, políticas, econômicas e 

culturais) são profundas e difíceis de serem superadas, visto que o capitalismo exige tal dinâmica 

para sua sobrevivência. 

O Cras Penha, na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, conta, como público-alvo da 

política de assistência social, com um perfil de mulheres, negras, com arranjo monoparental 

feminino, o qual, em sua maioria, procurava por informações acerca do Programa Bolsa Família1 

e Cheque Cidadão2, como também pela inserção em outros programas e benefícios. 

Dito isso, na particularidade do bairro Penha, uma das periferias de Campos dos 

Goytacazes, observou-se, ao longo do estágio supervisionado realizado pela autora, amplas 

marcas de empobrecimento da classe trabalhadora nele residente, com ênfase nas mulheres 

negras. Essas constatações permitem justificar a relevância dessa proposta a partir das seguintes 

categorias analíticas que possibilitam o recorte do tema: classe, raça e gênero, no âmbito dos 

programas de transferência de renda. 

Ao associar a pesquisa bibliográfica em revistas acadêmico-científicas da área de Serviço 

Social, a partir das categorias de análise descritas anteriormente, à pesquisa de campo na 

instituição acima mencionada, a proposta particulariza a construção de análises que transitam 

entre elementos da totalidade social e da singularidade impressa na história e nas condições de 

vida das mulheres negras e usuárias do Cras Penha, em Campos. 

É válido ainda mencionar o papel que os Programas de Transferência de Renda têm 

promovido na vida dessas mulheres, chefes de família, no sentido de enfrentar marcas históricas 
 

1  O programa Bolsa Família (PBF) é direcionado a famílias com renda per capita de até R$ 178,00, que se 

encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza. Segundo o MDS, famílias em situação de extrema pobreza 

são as com renda per capita entre R$ 00,00 a R$ 89,00; já as famílias em situação de pobreza são as que possuem 

renda per capita entre R$ 89,01 a R$ 178, desde que tenham crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. O programa 

compreende três eixos principais, focados na transferência de renda, nas condicionalidades e em ações e programas 

complementares (BRASIL, 2019). Consiste em um programa criado para contribuir com o combate à pobreza e à 

desigualdade social no Brasil. 
2 O programa Cheque Cidadão, segundo o Plano Municipal de Assistência Social (2014-2017), tem como objetivo 

geral permitir a garantia do acesso ao direito, famílias elegíveis ao programa, com acompanhamento, orientação e 

promoção na melhoria da alimentação e das condições de nutrição. 
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de fome e subalternidade, imprimindo melhores taxas de desenvolvimento familiar e superação 

das condições vulneráveis em que vivem. 

A partir do exposto, compreende-se a importância do debate de gênero e étnico-racial nos 

espaços coletivos junto a essas usuárias, como, por exemplo, no grupo do Paif nos Centros de 

Referências de Assistência Social (Cras), contribui para informar e problematizar a respeito das 

condições econômicas e sociais que elas se encontram, além de esclarecer sobre o direito ao 

acesso às políticas sociais. 

O programa Cheque Cidadão foi paralisado sem aviso prévio, em janeiro de 2017, por 

denúncias de corrupção na estrutura do governo municipal, o que impactou a vida de famílias 

campistas. No segundo semestre de 2018, foi divulgado o retorno do projeto, entretanto com o 

nome de “Cartão Cooperação” e com outros critérios de elegibilidade mais críticos. O programa 

Bolsa Família continua ativo, mas enfrenta a crise econômica e o recuo de investimentos em 

políticas sociais pelo governo vigente. 

Diante disso, a pesquisa foi desenvolvida por uma abordagem qualitativa e realizada no 

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) localizado no território Penha, em Campos dos 

Goytacazes, com as mulheres que participam do grupo do Paif, denominado grupo de mulheres. 

A pesquisa caracteriza-se como uma abordagem de dimensão qualitativa, tipo descritiva e 

participante. A primeira percorreu dois caminhos: inicialmente priorizou-se a dimensão teórica 

utilizando-se de revisão bibliográfica aprofundada sobre o assunto, que se baseia na coleta de 

material de diversos autores sobre o tema estudado em revistas online: Pagu, Serviço Social e 

Sociedade, Temporalis, Katálysis, O social em questão, Sociedade em Debate e Ser Social, além 

do banco de teses e dissertações da CAPES. 

Já a segunda foi construída por meio de levantamentos empíricos ao longo do período de 

estágio (2017.2 a 2018.2) na instituição Cras Penha, que serão analisados ao longo do estudo 

proposto. Esses levantamentos se deram a partir dos seguintes eixos: acesso limitado à 

renda/trabalho e a relação com as famílias; como as famílias enfrentam as consequências de seu 

empobrecimento em relação ao desemprego e à precariedade da informalidade das ocupações; e 

a relação das famílias com os programas sociais e com o território onde vivem. 

O grupo reunia-se uma vez por mês, durante 1 ano e meio de estágio, o que possibilitou 

aglomerar informações pertinentes a esse projeto, não se limitando apenas ao dia da realização 

da entrevista. Foi um total de 15 mulheres nesse período do estágio, entretanto, ao final do 
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projeto, apenas 6 participaram ativamente do grupo e puderam responder os 3 eixos propostos 

para o projeto de intervenção. Para além disso, foi identificada a situação das usuárias nos 

programas Renda Mínima, Cheque Cidadão e Bolsa Família, após as rodas de conversa e o 

levantamento de dados. A intenção era gerar maior vínculo entre elas, como também entender a 

visão delas do território Penha, suas condições de trabalho e sobre o acesso aos programas de 

transferência de renda. 

Após o exposto, o referido trabalho dividiu-se em dois capítulos, sendo o primeiro sobre 

a formação histórica dos programas de transferência de renda brasileiro, a partir dos anos 90, 

articulado a uma análise de corte de classe, raça e gênero no Brasil. Em seguida, o segundo 

capítulo expõe o impacto dos referidos programas de transferência de renda na vida das mulheres 

participantes do grupo de Paif em questão, subdividido nos três eixos de abordagem 

mencionados a cima. 

Nesse sentido, verificou-se uma alteração na vida das mulheres do grupo após o 

recebimento dos programas, apesar (ainda) de o valor ser abaixo do mínimo para subsistência, 

como também a importância de um serviço (Paif) que opere com ações que gerem reflexão e não 

o silenciamento quanto à raça/cor, gênero e outras dimensões, como compreender e articular 

“numa perspectiva de entrelaçamento” (COSTA, 2017, p. 230). 
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1 AS TENDÊNCIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE 

RENDA: TRAÇOS DE CLASSE, RAÇA E GÊNERO NO BRASIL 
 

1.1 PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA NO BRASIL DO SÉC. XXI: FORMAÇÃO 

HISTÓRICA E CONCEITO  

 

Neste subitem, pretende-se compreender o desenvolvimento dos programas de 

transferência direta de renda (PTR) a partir de sua análise e do desenvolvimento histórico no 

contexto do sistema de proteção social brasileiro a partir dos anos 90. 

Toda sociedade humana precisou de elementos protetivos para conseguir suprir suas 

necessidades básicas de sobrevivência. Para Di Giovanni (1998), a proteção social tem formas - 

às vezes mais, às vezes menos institucionalizadas - que as sociedades constituem para proteger 

parte ou o conjunto de seus membros. Assim, é tida como um processo complexo e contraditório, 

no âmbito social, político e econômico, vista como um produto das relações sociais de cada 

espaço, como também estruturadora da vida social moderna. 

O marco inicial da constituição e do desenvolvimento de um sistema de proteção social 

no Brasil tem origem nas primeiras demandas das classes operárias emergentes, em 1930, 

quando ocorre a mudança do modelo agroexportador para o modelo urbano-industrial. 

Entretanto, será apenas  nos anos 1970 que o sistema de proteção social atingirá maior expansão 

como resposta ao autoritarismo da ditadura militar, cumprindo “a função de reprodução da força 

de trabalho e de legitimação do regime de exceção”, como também a de “minimizar a repressão 

sobre a classe trabalhadora e sobre os setores populares, em geral” (SILVA, 2007). A partir 

disso, a ampliação dos movimentos sociais contra o regime autoritário, em 1980, mostrou-se 

cada vez mais forte e organizada, pois: 

 
Verificou-se uma unificação de lutas no mundo da produção, da reprodução e no campo 

político-partidário em torno de demandas por participação política e pela ampliação e 

universalização dos direitos sociais, culminando com a Constituição Federal de 1988. 

Essa Constituição amplia significativamente os direitos sociais na busca de 

ultrapassagem da “cidadania regulada”3 (SILVA, 2007, p. 1430). 

 

Com o estabelecimento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o país 

avançou no campo da proteção social com a instituição da Seguridade Social, compondo-se da 

 
3Cf.: Santos W. G. Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1987. 
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política de Saúde, da política de Previdência e da política de Assistência Social. Nesse sentido, a 

política de assistência social passa a ser considerada uma política de direito, procurando romper 

com a cultura do favor, fazendo de todos, mesmo os excluídos do mercado de trabalho, um 

cidadão brasileiro (SILVA, 2007). Concomitantemente a este regulamento, o país começa a 

enfrentar as investidas neoliberais que passam a influenciar diversos países na América Latina. 

A lógica neoliberal, na América Latina, conquistou seu êxito por conta da fase recessiva e 

da crise estrutural do capital, assolada pela dívida dos países, desta forma, abrindo caminho para 

a imposição do “Consenso de Washington” (NAÍM, 2000) e pelas diretrizes dele derivadas e 

implementadas pelas agências multilaterais, especialmente o Banco Mundial (MARTINS, 2018; 

DURIGUETTO E MONTANO, 2011). Para tal adesão, era necessária a compreensão acerca dos 

fatos que implicava isso: o capitalismo financeiro, regime de acumulação flexível, avanço 

tecnológico, terceirização dos serviços, altos índices de desempregos (redução de empregos 

formais e estáveis), presença de trabalhos extremamente qualificado e desqualificado, 

crescimento do setor de serviços, corte dos gastos estatais como medida prioritária e a inserção 

das regiões geográficas industrialmente subdesenvolvidas (dentre tais, o Brasil) no mercado 

mundial por meio de implantação de empresas transnacionais (SILVA, 2017). 

Com base nessa perspectiva, nota-se que as medidas neoliberais dos anos 90: 

 
Privilegiam o setor privado em prejuízo das políticas sociais públicas, transfere os 

recursos destinados à Seguridade Social para o capital, mercantiliza a saúde e a 

previdência, serviços, à princípio de responsabilidade do Estado, assim como a 

fragilização dos sindicatos, fragmentações na classe trabalhadora e ações conservadoras, 

como individualização, a filantropia e o voluntariado (SILVA, 2017, p. 4). 

 

Nesse sentido, percebe-se a supressão da Assistência Social, como política social não 

contributiva, em detrimento de políticas redistributivas focadas na população que não está 

inserida no mercado de trabalho, e, assim, ações e serviços minimalistas para o público em 

estado de extrema pobreza e/ou pobreza. Logo, é importante apontar a diferença entre as 

políticas neoliberais representadas pelo governo Collor e Fernando Henrique Cardoso em relação 

ao governo de Lula e Dilma, que praticaram um novo padrão de desenvolvimento capitalista com 

foco na distribuição de renda e no aumento do gasto público, com incentivos do Estado (SILVA, 

2017). 

A partir dessa contextualização, a necessidade da implantação de programas de 

transferência de renda no país é expressa pela realidade objetiva da população e da economia 
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brasileira ao longo dos anos de 1990. O Brasil vinha de um movimento de lutas e conquistas 

sociais que pressionou o país para uma reorganização das funções do Estado (SILVA et al., 

2008), fortalecendo o âmbito social. Contudo, segundo Iamamoto (2010), houve grandes 

mudanças na relação entre Estado e Sociedade, orientadas tanto pelo ideário neoliberal, como 

também pelas propostas advindas do “Consenso de Washington” (NAÍM, 2000). A autora ainda 

alerta para o papel desenvolvido pelo Estado, articulado a interesses privados, sob inspirações 

neoliberais, a necessidade da redução/restrição nos gastos sociais em nome da chamada crise 

fiscal do Estado (IAMAMOTO, 2010). 

Os anos 1990, no Brasil, foram rodeados de conflitos de interesse que acabaram por gerar 

contradições no campo do bem-estar social, no qual, de um lado, estava a conquista da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e, do outro, a forte onda do ideário 

neoliberal cuja proposta era uma menor intervenção estatal em todas as dimensões. Isto é, 

conforme sinaliza Silva et al (2008), e, como já mencionado anteriormente, são ações mais 

focalizadas na extrema pobreza com complementação da filantropia privada. 

A década de 1990 foi marcada pela maior recessão econômica já vivenciada desde os 

anos 1930, dessa forma o desenvolvimento de um projeto de programa de transferência de renda 

mostrava-se necessário, já que o objetivo principal dos governantes era o crescimento econômico 

e a política de exportação (SILVA et al., 2008), esquecendo-se das expressões da questão social 

concebidas pelo combate à inflação e do endividamento externo. Ainda conforme Silva et al. 

(2008), essa conjuntura começa a alterar-se a partir de 1992, quando: 

 
Com a instituição do Movimento Ética na Política, desencadeando o impeachment do 

presidente Fernando Collor de Melo e colocando na agenda pública a temática da fome 

e da pobreza. Destaca-se, nesse cenário, a Campanha Nacional da Ação da Cidadania 

Contra a Fome, a Miséria e pela Vida, conhecida como Campanha da Fome, sob a 

liderança do sociólogo Herbert de Sousa, o Betinho, sendo incorporada pelo governo 

Itamar Franco, em 1993, com o nome de Plano de Combate à Fome e à Miséria (SILVA 

et al., 2008, p. 95). 

 

Dessa forma, de acordo com Silva et al. (2008), em 1991, inicia-se o primeiro momento 

do processo de construção de uma Política Pública Nacional de Transferência de Renda no Brasil 

a partir do projeto de lei 80/1991 de autoria de Eduardo Suplicy – PT, denominado Programa de 

Garantia de Renda Mínima (PGRM). 

Ainda em 1991, a proposta da política ganha maior ênfase, após o impeachment de Collor 

e a entrada da pauta “Fome” e “Pobreza” na agenda pública, e, com isso, apresenta-se o segundo 
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momento sobre a política de transferência direta de renda no Brasil, a começar pelas críticas 

realizadas pelo político José Márcio Camargo (PDS – Partido Democrático Social) acerca do 

PGRM proposto pelo senador Eduardo Suplicy. Dessa forma: 

 
Quando Camargo (1991;1993;1995) passa a defender uma proposta de Renda Mínima 

que contemple uma articulação da renda familiar com a escolarização de filhos e 

dependentes em idade escolar, propõe a adoção de uma transferência monetária 

equivalente a um salário mínimo a toda família, independente da renda familiar, no 

artigo escrito em 1991, com filhos ou dependentes de 05 a 16 anos, e, no artigo escrito 

em 1993, com filhos ou dependentes de 07 a 14 anos, desde que frequentando 

regularmente a escola pública. O vínculo com a escola pública era, portanto, o termo de 

garantia para focalização do programa nos estratos de menor renda, dada a dificuldade 

de comprovação de renda entre esses. Tratava-se de uma proposta de política social que, 

a curto prazo, amenizasse a pobreza e, a longo prazo, reduzisse a reprodução da pobreza 

(SILVA et al., 2008, p. 95). 

 

Nesse momento, o tema adentrou na agenda pública como um mecanismo possível para o 

enfrentamento da pobreza. Assim, os debates em torno dos PTR começaram a construir novas 

formas de combate à pobreza e a aprimorar as já existentes. Nesse segundo momento, a grande 

modificação foi quanto a articulação entre uma política de transferência monetária com a política 

de educação (SILVA et al., 2008). O processo de implantação dos programas de transferência de 

renda passa a receber maior atenção, sendo importante esclarecer que, mesmo com o 

fortalecimento desse tipo de programa, em 1993, os primeiros passos para a retomada do 

crescimento econômico passam a ganhar fôlego. Em 1994, é instaurado o processo de 

estabilização da moeda nacional, o Plano Real, para, logo na sequência, o projeto neoliberal 

consagrar-se de vez com a vitória das eleições presidenciais de Fernando Henrique Cardoso 

(1995 – 2003), afirmando a participação do Brasil na economia globalizada (SILVA et al., 

2008). 

Nessa perspectiva neoliberal que se firma no Brasil, o debate sobre Renda Mínima 

assume novo patamar, qualificado por duas inovações: introdução da unidade familiar no lugar 

do indivíduo como beneficiário dos programas e vinculação da transferência monetária com a 

educação, na perspectiva de romper com o caráter assistencial pela incorporação de um 

componente estrutural, influenciando fortemente o estabelecimento dos programas implantados a 

partir de 1995, que passam a ter a família como unidade beneficiária e a obrigatoriedade de 

ingresso e frequência de crianças, em idade escolar, na rede de ensino (SILVA et al., 2008, p. 

96). 
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O terceiro momento do debate apresentou-se a partir das experiências pioneiras 

municipais e nacionais, em 1995, com políticas focalizadas em territórios com a pobreza 

acentuada. Como cita Silva, Yazbek e Di Giovanni (2008), a prioridade era a preservação da 

economia, orientada pela compreensão de que a redução da pobreza e o tratamento da questão 

social são pontos que dependem de seu bom funcionamento. Nessa etapa, a política de renda 

mínima passa de utopia para uma alternativa concreta de política social (SILVA et al., 2008). 

O desenvolvimento de propostas e experiências de programas de Renda Mínima no Brasil 

é sustentado pelos seguintes traços conjunturais: elevação do desemprego e precarização das 

relações de trabalho, em consequência das políticas liberais e da competitividade da economia 

globalizada, adotada nos anos 90; aumento da violência nas grandes cidades; baixa qualificação 

do trabalhador frente às novas demandas do mundo do trabalho; desemprego de trabalhadores 

qualificados; elevados índices de trabalho infantil; elevação da pobreza, sendo as crianças e os 

jovens os mais atingidos. Ou seja, consequências do modelo neoliberal (SILVA et al., 2008). 

Com isso, o quarto momento no desenvolvimento da política de transferência de renda 

encontrava-se entre a inserção do Brasil na economia globalizada, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, e a expansão do neoliberalismo. Em 2001, as consequências do sistema 

neoliberal no mercado de trabalho (desemprego, informalidade, precariedade), na violência 

urbana e na elevação da pobreza (SILVA et al., 2008) influenciaram a propagação de programas 

com iniciativa estatal e implementação descentralizada. Nesse período, o PGRM vinculou-se à 

educação, tornando-se “Bolsa-escola”. Além disso, foi criado o Bolsa-Alimentação e, com a 

expansão de programas instituídos em 1996, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), esse último regulamentando os 

dispositivos constitucionais. 

 
Outro importante aspecto desse quarto momento é a introdução, no debate nacional, da 

possibilidade de instituição de uma Renda de Cidadania, no contexto dos Programas de 

Transferência de Renda, para todos os brasileiros, sem qualquer restrição [...] destaca-

se, portanto, que esse quarto momento insere um novo elemento no debate nacional. Do 

debate sobre uma Renda Mínima, passa-se a uma discussão sobre uma Renda de 

Cidadania, iniciando, portanto, um novo patamar qualificador desse debate (SILVA et 

al., 2008, p. 98 e 99). 

 

Vê-se, então, a concepção de que os programas de transferência de renda são uma forma 

de proteção social, que apresenta, no seu rascunho inicial, a transferência monetária como um 

incentivo ao acesso a políticas universais estruturantes - como as Políticas de Saúde, Educação e 
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do Trabalho - (SILVA et al, 2008). Contudo, alerta Silva et al. (2008), que o pressuposto da 

universalidade não foi alcançado. Sendo assim, após críticas à fragmentação dos programas, a 

proposta foi reformulada pelo governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Partido 

dos Trabalhadores (2003 – 2011), o que acarretou a justificativa pela busca da unificação dos 

programas de transferência de renda. Diante disso, é necessário expor a definição dos programas 

de transferência de renda a fim de apreender o fenômeno, contextualizado em determinado 

período. Partindo desse princípio, os programas de transferência de renda são: 

 
Aqueles destinados a efetuar uma transferência monetária, independentemente de prévia 

contribuição, a famílias pobres, assim consideradas a partir de um determinado corte de 

renda per capita familiar, predominantemente, no caso dos programas federais, de meio 

salário mínimo (SILVA et al., 2008, p. 130). 

 

Em 2003, já com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o debate acerca da construção 

dos Programas de Transferência de Renda no Brasil ganha o seu quinto momento, marcado por 

mudanças significativas na direção de uma política pública de transferência de renda com 

alcance nacional. Dentre os aspectos propostos, destaca-se o processo de unificação de 

programas nacionais de transferência de renda (Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Vale-Gás e 

Cartão-Alimentação), a partir de julho de 2003, denominado de “Bolsa-Família” (SILVA et al., 

2008). 

 

A unificação dos Programas de Transferência de Renda, mediante à criação do Bolsa-

Família, situa-se no âmbito da prioridade de combate à fome e à pobreza, representando, 

no entendimento de seus idealizadores, uma evolução dos Programas de Transferência 

de Renda, ao incluir a perspectiva da responsabilidade partilhada entre a União, estados 

e municípios num único programa, representando um passo adiante e importante no 

campo das Políticas Sociais (Fonseca, 2003). Nas palavras do Presidente da República, 

em discurso de lançamento do Programa, a unificação daria origem a um programa mais 

justo, racional e eficiente, tanto para os beneficiados como para os estados e o país, 

sendo, ainda, o Bolsa-Família, apresentado por seus idealizadores como uma busca de 

melhor focalização para melhor enfrentamento da pobreza no país, com ajustamento do 

foco e desenvolvimento de um processo sistemático de monitoramento e avaliação. O 

objetivo declarado, portanto, seria simplificar o acesso aos benefícios, com a unificação 

dos Programas de Transferência de Renda existentes (SILVA et al., 2008, p. 135). 

 

No mesmo período (2003), as metas do unificado PTR chamado Bolsa-Família foram 

fixadas no atendimento:  

 
De 3,6 milhões de famílias, com aplicação de recursos no valor de 4,3 bilhões de reais. 

Até dezembro de 2004, o Programa era implementado em 5.533 de 5.561 municípios 

brasileiros (99,50%), atendendo 6.571.842 famílias, com um benefício médio de R$ 
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66,93 ao mês e recursos aplicados no valor de 5,3 bilhões de reais; até dezembro de 

2005, beneficiou 8,7 milhões de famílias, atingindo 100% dos municípios brasileiros; 

77% das famílias com renda per capita de até R$ 100,00, com investimento na ordem de 

R$ 6,5 bilhões. Informações acessadas na página WEB (www.mds.gov.br) do 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 03 de julho de 2008, 

apresentavam o seguinte quadro: população brasileira estimada (IBGE, 2004): 

182.062.687; estimativa de famílias pobres, com o perfil do Bolsa-Família (R$120,00 

de renda per capita): 11.102.770; total de famílias beneficiárias do Bolsa-Família - 

benefícios liberados em 05/2008: 11.086.369; total de famílias cadastradas com o perfil 

do Bolsa-Família: 13.373.255, representando 82,89% das famílias cadastradas. Ao 

completar quatro anos, no dia 20 de outubro de 2007, o Bolsa-Família atendia a 45,6 

milhões de brasileiros (SILVA et al., 2008, p. 140 e 141). 

 

Atualmente, a população brasileira estimada (IBGE, 2019): 210.697.885; no mês de 

setembro de 2019, existiam 27.796.543 famílias inscritas no Cadastro Único4 para Programas 

Sociais, o que corresponde a 74.063.916 pessoas cadastradas. A distribuição das famílias 

cadastradas conforme a renda per capita mensal declarada aponta que: 13.186.808 possuem 

renda per capita familiar de até R$ 89,00; 2.805.743, entre R$ 89,01 e R$ 178,00; 5.718.434, 

entre R$ 178,01 e meio salário mínimo; e 6.085.558, acima de meio salário mínimo. O Programa 

Bolsa Família beneficiou, no mês de outubro de 2019, 13.505.758 famílias, que receberam 

benefícios com valor médio de R$ 189,86. O valor total transferido pelo governo federal em 

benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 2.564.193.203,00 no mês. Tais informações foram 

obtidas no site do MDS, em 08 de novembro de 2019 (MDS, 2019). 

Diante disso, ressalta-se que, no decorrer do desenvolvimento dos programas de 

transferência de renda, a conjuntura é de altos índices de pobreza e desigualdade social, 

principalmente nos centros urbanos das grandes cidades. A seguir, um gráfico demonstra o 

número de brasileiros na pobreza (reta superior) e na extrema pobreza (reta inferior) em milhões, 

entre os anos 1992 – 2017: 

 

 
4 O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa 

renda – aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao governo 

conhecer as reais condições de vida da população e, a partir dessas informações, selecionar as famílias para diversos 

programas sociais (MDS, 2019). 
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Com base no que foi dito, percebe-se que os programas se apresentam de forma ambígua: 

seja como uma resposta às mazelas trazidas pelo neoliberalismo; de forma compensatória, por 

meio de uma transferência monetária e/ou como forma de acesso a políticas universais (que até 

então não foram alcançadas) (SILVA et al., 2008). Os programas de transferência de renda 

vieram para amenizar a pobreza e a desigualdade tão presentes no Brasil, por mais que seja em 

caráter compensatório, pois, com a conjuntura política atual do país, os programas vêm sendo 

problematizados e vem sofrendo cortes em seus recursos. Entretanto, como cita Cunha (2009), 

dificilmente a erradicação da pobreza e a redução da desigualdade viabilizam-se sem políticas 

ativas de transferência de renda. 

 

 

1.2 CLASSE, RAÇA E GÊNERO NO BRASIL 

 

Neste subitem, debateremos a utilização dos conceitos de classe, raça e gênero em 

convergência, o que possibilita a observação mais ampla acerca da realidade social dos sujeitos, 

no caminho de compreender as desigualdades da sociedade a partir da leitura de estudos 

feministas. 

Os avanços analíticos a respeito desses construtos teóricos são recentes, com maior 

potência nas últimas décadas. Entretanto, de acordo com Hirata e Kergoat (1994), a mudança 

teve sua origem no feminismo marxista francês, na década de 1960, cujos estudos demonstraram 
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a percepção de que a exploração, o conceito chave do marxismo, e a base da relação antagônica 

entre as classes era insuficiente para demonstrar a opressão sofrida pela mulher quanto às 

relações homem/ mulher no seio da sociedade (REGO, 2017). 

A discussão sobre a divisão social do trabalho apresenta-se como complexa e antiga, 

contudo a divisão sexual do trabalho sempre esteve presente na sociedade onde homens e 

mulheres trabalham, mesmo que venha sendo analisado apenas o referencial do operário 

masculino, sem que as atividades das mulheres fossem pensadas (seja a mulher operária e/ou a 

doméstica). Nesse sentido, as feministas evidenciam essa questão e propõem formas de pensar o 

homem e a mulher na sociedade de classes, o que trouxe diversas conceituações para o debate 

(REGO, 2017). “Dessa forma, começou-se a pensar as relações de classe e as relações de gênero 

como estruturantes e fundamentais da sociedade, visto que todos os indivíduos são homens ou 

mulheres e possuem uma situação de classe a ser determinada por sua origem” (REGO, 2017, p. 

27). 

A partir dessa perspectiva, expõem-se diversas abordagens trazidas pela frente feminista, 

todavia, segundo Rego (2017), duas abordagens possuem maior destaque: a primeira remete-se à 

crítica realizada primeiramente por Elizabeth Souza-Lobo (1991), mas também posteriormente 

desenvolvida por Helena Hirata e Danièle Kergoat (1994), a qual afirma que “a classe operária 

tem dois sexos” (REGO, 2017, p. 27), ou seja, a crítica é realizada em cima do fato de os textos 

utilizarem apenas o referencial masculino sobre a classe operária. 

 

Dessa maneira, para as referidas autoras, raciocinar em termos de unidade e 

homogeneidade da classe operária sem considerar as desigualdades entre homens e 

mulheres leva a um conhecimento fragmentado do que é uma classe social. Também 

acreditam que lutar contra o capitalismo, ignorando as relações desiguais de gênero, 

acaba por legitimar e reproduzir a exploração vivenciada pelas mulheres (REGO, 2017, 

p. 27). 

 

A segunda abordagem ainda explica o conceito de classe, entretanto apresenta o enfoque 

na mulher em si, isto é, na hierarquização entre as próprias mulheres que possuem classes 

diferentes “mostrando a forma como os privilégios de classe as posicionam diferentemente na 

sociedade e também modificam as formas de opressão” (REGO, 2017). Rego (2017), ao citar 

Toledo (2001), afirma que é diferente ser mulher para cada uma (mulher). Além dessas autoras, 

Saffioti (1976, p. 133) expressa essa realidade ao dizer que, “se as mulheres da classe dominante 
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nunca puderam dominar os homens de sua classe, puderam, por outro lado, dispor concreta e 

livremente da força de trabalho de homens e mulheres da classe dominada”. 

 

Quando se considera que não há apenas diferenças entre as mulheres, mas relações de 

privilégio, torna-se difícil operar com o entendimento de que há alguma base comum a 

todas elas sem incorrer numa visão naturalista, ancorada no sexo biológico. Ao mesmo 

tempo, a ideia de que haveria uma solidariedade decorrente do fato de ser mulher em 

sociedades nas quais o sexismo implica desvantagens para elas e vantagens para eles 

esbarra nas hierarquias entre as mulheres, com as formas alternativas de solidariedade 

(e, novamente, privilégio) a que correspondem. [...] Por isso, o gênero não poderia ser 

alçado a uma nova forma de universalidade, em que a posição da mulher negra, para 

citar Sueli Carneiro (2011, p. 121), apareceria “como subitem da questão geral da 

mulher”. Essa generalidade é justamente o que está sendo colocado em questão. Nessa 

crítica, aparecem como problema a unidade das mulheres e a generalidade da sua 

experiência, como dito anteriormente, mas também os mecanismos e relações de poder 

que produzem a ideia de que as mulheres negras correspondem a um grupo homogêneo 

(BIROLI; MIGUEL, 2015, p. 39). 

 

Tais problematizações incentivaram mais pesquisas acerca do assunto, o que possibilitou 

avanços nas análises das desigualdades e opressões existentes na sociedade, porém os estudos 

não davam ênfase a questão de raça (REGO, 2017). 

 

Sendo produzidos, em sua maioria, por mulheres brancas e de classe privilegiada, as 

feministas negras, frequentemente de origem popular, não se sentiam totalmente 

representadas. Essas percebiam a exclusão dessa categoria analítica (raça) e a 

generalização de um sujeito coletivo de luta indiferenciado — nós, mulheres, como uma 

forma de desconsiderar um passado marcado pela escravidão, o qual produzia (ainda 

produz) consequências em suas trajetórias e nas formas de opressão, que as mulheres 

brancas não experimentavam (experimentam) da mesma maneira (BIROLI; MIGUEL, 

2015, REGO, 2017). 

 

Nesse sentido, as mulheres negras viram-se de fora da agenda feminista e antirracista 

percebendo a necessidade de se organizarem como unidade para lutar em favor de questões pelas 

quais apenas esse grupo passa. 

 

Embora não exista uma relação automática entre o destaque para a raça e o destaque 

para a classe, a origem popular de muitas das feministas negras levou a agendas e 

perspectivas que não apenas trouxeram novos aportes, mas modificaram o debate mais 

amplo por deslocar visões que se apresentavam como “gerais” na sua correspondência 

com as experiências “das mulheres”, mas estavam fundadas na vivência e na posição 

relacional de algumas mulheres (BIROLI; MIGUEL, 2015, p. 36). 
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O avanço do feminismo negro iniciou-se a partir dos anos 1970, o que viabilizou a raça 

receber maior peso, juntamente com a consideração conjunta do gênero, da classe e da raça, 

podendo, assim, organizar lutas e novos paradigmas para a produção do conhecimento sobre a 

“posição das mulheres no mundo social” (BIROLI; MIGUEL, 2015).  

Apesar disso, durante o período de 1970, houve pouco envolvimento sério e continuado 

nas correntes acadêmicas com questões como: a exploração de gênero no trabalho na metrópole 

britânica pós-colonial, o racismo nas políticas do estado e nas práticas culturais, a radicalização 

da subjetividade negra e branca no contexto específico de um período que se seguiu à perda do 

império e as particularidades da opressão das mulheres negras na teoria e na prática feministas 

(BRAH, 2006). Nesse mesmo tempo, as comunidades negras estavam envolvidas em grande 

variedade de atividades políticas, como por exemplo, o Movimento Negro de Solidariedade 

Sindical formado para combater o racismo no emprego e nos sindicatos. Além desse movimento, 

havia diversas atividades desenvolvidas por negros, e as mulheres estavam presentes em todas. 

Nesse caminho, a formação de grupos autônomos de mulheres negras, no fim da década de 70, 

impulsionou uma nova influência na cena política (BRAH, 2006). 

No Brasil, também foi nos anos 1970 que se definiram, inicialmente, no interior do 

movimento negro, coletivos que afirmavam a especificidade das mulheres negras. “Contaram 

com a presença de mulheres das classes populares e de mulheres negras de origem popular que 

conseguiram trilhar uma trajetória diferenciada pelo acesso à formação universitária” (RATTS; 

RIOS, 2010 apud BIROLI; MIGUEL, 2015, p. 37).  

O caso da socióloga Lélia Gonzalez, uma das fundadoras do Movimento Negro 

Unificado em 1978, no Brasil, destacou, ao mesmo tempo, a importância do movimento negro na 

sua luta e os embates com o sexismo no movimento (RATTS, 2010). “Assim como nos 

movimentos e partidos de matiz socialista, as relações de gênero não estavam necessariamente 

colocadas como problemas legítimos nas lutas travadas nos movimentos negros” (BIROLI; 

MIGUEL, 2015, p. 37). 

 
[...] Gonzalez mencionava, para o caso brasileiro, as resistências a mulheres negras que 

assumiam sua própria fala, muitas vezes definidas como agressivas, “criadoras de caso” 

e divisionistas (BAIRROS, 2000). É também um isolamento dos conflitos e das lutas 

que pode estar em curso quando se traça a origem das reflexões sobre convergências e 

interseccionalidades em autoras ou artigos acadêmicos específicos, recusando-se 

legitimidade aos projetos coletivos de justiça social que foram gestados no feminismo 

negro, em um ambiente de produção de conhecimento que ainda não encontrava lugar e 

valorização na academia (BIROLI; MIGUEL, 2015, p. 10). 
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De acordo com Jurema Werneck (2010), as mulheres negras não existem, ou seja, a 

autora destaca que, historicamente, essa forma de identificação, para com as mulheres negras, 

que corresponde ao destaque de determinadas particularidades, foi um dos efeitos da escravidão, 

da colonização e do racismo (BIROLI; MIGUEL, 2015). Sendo assim, conforme os autores 

Biroli e Miguel (2015), o que fica evidente nessa análise é a tensão entre uma identificação que 

se produz nas relações de dominação e pelo olhar do dominador, apagando o que define a 

identidade e a feminilidade das próprias mulheres negras, bem como a posição de resistência que 

perpassam suas vidas inteiras (BIROLI; MIGUEL, 2015). Nesse contexto, “a confrontação com 

o racismo se estabelece como um elemento incontornável para fazer frente às formas de 

exploração, dominação e opressão que sofrem como mulheres negras” (BIROLI; MIGUEL, 

2015, p. 40). 

 
O feminismo negro não suspende ou reduz o peso do gênero como categoria. Os 

problemas que uma análise das relações de gênero traz à tona são, no entanto, 

reposicionados. O sexismo, atualizado cotidianamente na forma da divisão sexual do 

trabalho e da dupla moral sexual, impacta as mulheres, mas as impacta de formas 

diferentes, em graus variáveis e com efeitos que precisam ser analisados 

contextualmente (BIROLI; MIGUEL, 2015, p. 40). 

 

Os dados recentes sobre os indicadores econômicos e sociais brasileiros constatam que o 

Brasil possui cerca de 48,3% homens moradores e 51,7% mulheres moradoras no país. Dentre 

esses, a raça branca com 43,1%, a raça negra e parda com 55,8%, além da amarela e indígena 

somadas em 1,1% (IBGE, 2018). No censo demográfico de 2010, nota-se a diferença econômica 

e social entre negros e brancos a partir da análise dos que possuem carteira assinada, sendo 

20.718.654 pessoas, enquanto que negros e pardos (somados) são 17.909.454 pessoas (CENSO, 

2010), ou seja, há maior informalidade entre negros e pardos. Além disso, o tipo de composição 

familiar é, em sua maioria, chefiada por mulheres, sem cônjuge e com filhos, sendo assim 

2.342.003 famílias (CENSO, 2010). Segundo o IBGE (2010), dentre esses, totaliza-se em 87,4% 

as mulheres “chefes-de-família” sem cônjuge e com filhos, visto que, desse montante, 87,2% são 

Pretas e Pardas (IBGE, 2010), que, por sua vez, encontram-se profundamente inseridas nas 

amarras das desigualdades e discriminações, no setor social e cultural, mas principalmente no 

setor trabalhista, como demonstra a imagem a seguir: 
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A partir desses dados recentes que ilustram um processo crescente de dominação e/ou 

opressão para com as mulheres negras, a alta investida do movimento feminista negro na 

literatura e no campo político fez-se histórico e necessário. Dessa forma, o conceito de 

interseccionalidade teve início juntamente com o processo de constituição de organizações 

autônomas de negros e negras, em 1970, entretanto o sucesso ao designar a interdependência das 

relações de poder de raça, sexo e classe deu-se a partir dos anos 1990, nos países anglo-

saxônicos, apoiado na herança do “Black Feminism” (1970), com a jurista afro-americana 

Kimberlé Crenshaw (1994) e outras pesquisadoras (HIRATA; KERGOAT, 2014). Fez-se uma 

crítica coletiva de “maneira radical contra o feminismo branco, de classe média, 

heteronormativo” (HIRATA, 2014, p. 62). 

A interseccionalidade é uma proposta para se compreender a interdependência das 

relações sociais, a partir das múltiplas fontes da identidade, embora não tenha a pretensão de 

propor uma nova teoria globalizante da identidade (CRENSHAW, 1994 apud HIRATA, 2014). 

Não se pode analisar o contexto por apenas um viés, isto é, “uma não se sobrepõe à outra; retirar 

uma ou outra da análise significa perder parte significativa da descrição da realidade” (MIGUEL; 

BIROLI, 2015, p. 41). 
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Essa formulação que vem sendo construída constantemente desde 1990 teve uma boa 

síntese da autora Sirma Bilge, citado por Rego (2017): 

 
A interseccionalidade remete a uma teoria transdisciplinar que visa apreender a 

complexidade das identidades e das desigualdades sociais por intermédio de um 

enfoque integrado. Ela refuta o enclausuramento e a hierarquização dos grandes eixos 

da diferenciação social que são as categorias de sexo/gênero, classe, raça, etnicidade, 

idade, deficiência e orientação sexual. O enfoque interseccional vai além do simples 

reconhecimento da multiplicidade dos sistemas de opressão que opera a partir dessas 

categorias e postula sua interação na produção e na reprodução das desigualdades 

sociais (BILGE, 2009, p. 70). 

 

Para maior parte das mulheres que lutam por essa causa, a intenção de conseguir superar 

as condições de opressão, dominação e exploração vivenciadas por elas não está em igualar-se 

aos homens e, sim, em conseguir mudar as estruturas políticas e sociais, de modo que ambos os 

sexos se beneficiem igualmente (BIROLI; MIGUEL, 2015). 
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2 O IMPACTO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA NA 

VIDA DAS MULHERES NEGRAS DO CRAS PENHA, CAMPOS DOS 

GOYTACAZES – RJ 
 

O presente estudo originou-se em um período de estágio em Serviço Social, na instituição 

Centro de Referência de Assistência Social – Cras, bairro Penha, em Campos dos Goytacazes-

RJ. Tal experiência possibilitou a construção de um projeto de intervenção direcionado às 

usuárias participantes do grupo do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), 

denominado “Grupo de Mulheres”. 

A princípio, percebe-se, para além do grupo em questão, que, dentre o público que mais 

recorre à instituição (serviços socioassistenciais) e à inserção nos programas de transferência de 

renda (Bolsa Família, Cheque Cidadão e Renda Mínima) são as mulheres, com 58,3% inscritas 

no Cadúnico na Penha (SMDHS - CADÚNICO, 2017), diferenciando-se entre negras 67,3% e 

brancas 32,2% (SMDHS - CADÚNICO, 2017), contando com todos os bairros do município de 

Campos–RJ. Elas estão profundamente inseridas nas desigualdades e discriminações, 

principalmente no setor trabalhista. 

 
A mulher pobre é vitimizada duplamente, pois é invisível para as políticas sociais 

residuais e pouco institucionalizadas, pela violência urbana e policial que reproduz os 

traços da violência doméstica, agravadas pela fome, analfabetismo, maternidade e pelo 

sofrimento da subalternidade (MARTINS; PINTO, 2018, p. 14). 

 

Ao observar o território Penha, uma das periferias de Campos dos Goytacazes-RJ, 

observou-se, ao longo do estágio, amplas marcas de empobrecimento da classe trabalhadora nele 

residente, encontrando-se em extrema pobreza 1308 famílias (SMDHS - CADÚNICO, 2017). 

Além disso, de acordo com os últimos Censos –1991, 2000 e 2010- a maioria das taxas acerca de 

vulnerabilidade social vem apresentando redução, com exceção do percentual de mães chefes de 

família sem ensino fundamental e com filho menor de idade (IBGE, 2010). 

A partir disso, fica evidente que os conceitos de classe, raça e gênero integram-se e são 

indissociáveis, pois, a partir do momento que foi percebida a grande quantidade de mulheres 

chegando até a instituição Cras procurando por algum programa e/ou serviço socioassistencial, 

apresentando-se como mulheres negras e pardas, notou-se que elas não são exceção e, sim, um 

coletivo fragilizado historicamente. Segundo Costa (2017), pesquisas de 2015 do próprio 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome informam que 73,88% dos titulares do 
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Programa Bolsa Família entre homens e mulheres são negros. Já a respeito do total de 

beneficiários titulares do Bolsa Família, 93% são mulheres e 68% destas são negras. O sudeste 

do país e outras regiões mantêm essas proporções. 

Nesse sentido, é necessário expor, também, o papel do Cras como a instituição que 

possibilita o primeiro contato com a política de Assistência Social, ou seja, a instituição de 

proteção social básica, que orienta os usuários que se encontram em condições de extrema 

pobreza e pobreza, como também de desigualdade e vulnerabilidade, seja no âmbito nacional, 

federal e municipal, acerca dos processos críticos dos programas de transferência de renda, e 

também de diversos outros serviços.  

Reconhecido como um dos serviços de importância da proteção social básica ofertada 

pelos Centros de Referência de Assistência Social, o serviço socioassistencial Paif- tem o 

propósito, para o próximo decênio, segundo o II Plano Decenal (2016-2026), de ser aumentada e 

aprimorada para atender as famílias que necessitam das seguranças de renda, de convívio e de 

acolhida e potencializada para acesso aos serviços. 

 

As atenções às famílias na proteção social básica devem ser organizadas e orientadas 

por diagnósticos socioterritoriais que permitam identificar o perfil e as demandas das 

famílias inseridas no Cadastro Único e as situações de risco e violação de direitos que 

exijam a estruturação de estratégias preventivas como forma de impactar a realidade dos 

territórios (II Plano Decenal de Assistência Social, 2016-2026, p. 29). 

 

Ademais, o II Plano Decenal (2016-2026) ainda propõe um trabalho social com a 

perspectiva de gênero e raça/cor que deve, necessariamente, ser incorporado às metodologias de 

trabalho do Paif, como forma de fortalecer o empoderamento, a construção de identidades 

positivas, a valorização da diversidade, a participação social e a defesa coletiva da dignidade e 

dos direitos destes segmentos (II Plano Decenal de Assistência Social, 2016-2026). 

Dessa forma, o debate acerca da transversalidade 5  de gênero e raça na política dos 

programas de transferência de renda faz-se necessária no intuito de pôr em pauta, nas agendas 

 
5A transversalidade é um dos grandes desafios à implementação de políticas de igualdade racial. Compreendendo 

que as desigualdades raciais são produto de um amplo processo de exclusão social, seu enfrentamento não deve ficar 

restrito às ações que possam ser implementadas por um núcleo específico da máquina pública, mas, ao contrário, 

deve integrar nesse esforço um extenso conjuntodas iniciativas públicas. A transversalidade, assim, diz respeito aos 

esforços pela inclusão da perspectiva de promoção da igualdade racial nas iniciativas de diversas áreas do governo, 

referindo-se a uma estratégia de intervenção estatal que se caracteriza pela inserção da ótica de raça nos mais 

diferentes espaços do governo, visando ao reconhecimento da desigualdade racial e à necessidade de seu 

enfrentamento, assim como da eliminação do preconceito e da discriminação raciais (JACCOUD, 2009, p. 166). 
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políticas, a igualdade tanto de raça quanto de sexo, afinal a sociedade brasileira possui um 

capitalismo tardio (alto desemprego), patriarcal (sexista) e desigual (racista, classista, dentre 

outros) (COSTA, 2017). 

A partir dessa constatação, foram acompanhadas, através do grupo de Paif, cerca de 15 

mulheres que participaram do grupo no decorrer deste 1 ano e meio de estágio obrigatório. Esse 

processo não se prendeu a apenas um dia de roda de conversa, pois o grupo aconteceu durante 

um ano e meio de estágio, e todas as reuniões possibilitaram aglomerar informações pertinentes a 

esse estudo, entretanto, no dia da realização da entrevista semiestruturada, apenas 06 mulheres 

compareceram. 

Nesse sentido, foi feito um levantamento empírico de dados com base nos seguintes 

eixos: 1) Acesso limitado à renda/trabalho e a relação com as famílias; 2) Como as famílias 

enfrentam as consequências de seu empobrecimento em relação ao desemprego e a precariedade 

da informalidade das ocupações; 3) A relação das famílias com os programas municipais e como 

participam em seu território. A intenção era gerar maior conexão e envolvimento entre elas, o 

território e as técnicas (assistentes sociais e psicólogas), para, assim, melhor entendermos o 

pensamento e as condições vulneráveis das usuárias. 

 

 

2.1 ACESSO LIMITADO À RENDA/TRABALHO E A RELAÇÃO COM AS 

FAMÍLIAS 

 

O primeiro eixo abordou como eram as condições de emprego das mulheres integrantes 

do grupo de Paif e/ou como elas conseguiam adquirir alguma renda para a própria subsistência e 

da família.  

Os depoimentos coletados na atual pesquisa mostram a trajetória de mulheres com 

personalidades completamente diferentes, mas semelhantes em relação a questões específicas de 

cunho coletivo como o desemprego, o trabalho informal e/ou o chamado “bico” e a busca por 

uma renda através de programas de transferência de renda. Para além disso, todas são chefes de 

família, ou seja, são as que conduzem a família quanto ao custeio de alimentação, moradia, 

saúde, dentre outros. 



29 
 

Dentre as 06 entrevistadas, 05 disseram que recebiam o programa municipal Cheque 

Cidadão e que ajudava bastante mensalmente, como uma das usuárias falou: “a gente recebia um 

papel, era como um chequinho mesmo, e a gente podia ir no mercado e comprar o que a gente 

quisesse. Qualquer coisa!”. 

Além disso, elas relatam que todas se encontram desempregadas, apenas realizando 

esporadicamente trabalhos de faxinas, vendas de comidas e/ou cosméticos. Como uma das 

usuárias mencionou: “é muito difícil arrumar trabalho de carteira assinada. E quando abrem 

comércio, só colocam família pra trabalhar lá”. 

Todas recebem o programa Bolsa Família, mas o “chequinho” (forma como elas 

chamavam o benefício Cheque Cidadão) era um dinheiro maior e, como abordaram, gerava mais 

autonomia e havia menos critérios de elegibilidade para o acesso. Uma delas disse: “era tranquilo 

cadastrar-se pra ganhar o Cheque Cidadão, às vezes nem precisava de cadastro. Mas aí acabou 

do nada, ninguém avisou pra gente. E, nossa, esse dinheirinho faz muita falta.” 

Das seis usuárias que estavam presentes, duas recebem o programa renda mínima e uma 

está aguardando inclusão nele. O restante divide-se em receber benefício eventual de cesta básica 

e aluguel social. 

Para compreender melhor esse processo vivenciado por essas mulheres, precisa-se 

analisar criticamente o contexto por inteiro e, como expresso no capítulo anterior, a partir dos 

anos 90, a nova ordem, conhecida como neoliberalismo, instaura-se fortemente gerando 

mudanças em todos os âmbitos da sociedade. Com a crise no setor industrial e com os interesses 

focados no capital multinacional, a política de inserção à globalização acentua-se em 1995, 

criando um paradigma industrial, um novo modelo de empresa através do Toyotismo 6 . 

Paralelamente, cresce o setor de serviços e ocorre a transformação do proletariado que perde a 

relevância no mundo do trabalho (ANTUNES; ALVES, 2004). 

Dessa forma, segundo Antunes (2012), a conjuntura da estrutura produtiva no Brasil era 

de um capitalismo periférico e subordinado, articulado a novos processos produtivos em 

expansão, consequência da liofização organizacional7. Isto é, o universo do trabalho penalizado 

 
6 O Toyotismo é o modelo da acumulação flexível que insere tecnologias e inovações nas empresas (trabalho 

imaterial) substituindo o trabalho vivo (proletário), processo conhecido como desemprego estrutural (ANTUNES; 

ALVES, 2004). 
7 “Liofização organizacional” refere-se aqui ao processo pelo qual o trabalho vivo é progressivamente substituído 

pelo maquinário técnico-informacional (trabalho morto). Nas empresas “liofilizadas”, é necessário um “novo tipo de 

trabalhador”, que os capitais denominam, de maneira enganosa, como “colaboradores” (ANTUNES, 2012, p. 48) 
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fortemente pelos mecanismos introduzidos pela liofização organizacional (enxugamento das 

empresas) (ANTUNES, 2012). 

A tendência constante na realidade do cotidiano do trabalho é o aumento dos mecanismos 

de desregulamentação e até mesmo de precarização da força de trabalho. O campo da vida social 

é produção e reprodução, e esse modo de trabalho contemporâneo afeta a reprodução social do 

trabalhador, pois ele não reconhece o objeto produzido, há o estranhamento. Todo esse método é 

para o capitalismo financeiro induzir a negação da relação entre capital e trabalho e suas 

consequências para com a classe trabalhadora (ANTUNES, 1995, ALVES, 2000, ANTUNES; 

ALVES, 2004). 

A terceirização, o mundo informal e a flexibilização do trabalho vão ao encontro da 

lógica mercantil e é oposta aos interesses da classe trabalhadora (ANTUNES; ALVES, 2004), 

visto que, segundo o IBGE (2019), apresentam-se como desempregados no Brasil, no trimestre 

encerrado em novembro, 11,2%, o que demonstra uma quantidade de 11,9 milhões de pessoas 

desocupadas. Essa pesquisa também indicou o aumento de pessoas trabalhando sem carteira 

assinada e por conta própria, assim constata-se uma lenta recuperação do mercado de trabalho 

marcada pelo aumento da informalidade (IBGE, 2019). 

Para além disso, verifica-se, por meio da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios) Contínua Trimestral, do IBGE (2019), que há muito mais mulheres que homens 

desempregados. A taxa composta de subutilização da força de trabalho8 é de 29,7% entre as 

mulheres e de 21% entre os homens (IBGE, 2019). Como já visto no capítulo anterior, a 

população negra é a que mais sofre com isso. 

Nesse sentido, ampliam-se aqueles que necessitam da política de assistência social, o que 

nos remete à matricialidade sociofamiliar, “uma das mais decantadas referências no SUAS” 

(COSTA, 2017, p. 232). Ela é: 

 

 
8 Segundo Pereira (2018), no documento “O futuro do trabalho no Brasil” da OIT (Organização Internacional do 

Trabalho), é importante destacar o impacto da adoção das medidas de subutilização da força de trabalho no País. 

Quando essas medidas, que abarcam além do contingente desocupados, os subocupados por insuficiência de horas 

trabalhadas e aqueles denominados como força de trabalho potencial (classificados como fora da força de trabalho, 

mas que têm potencial para estarem na força de trabalho), foram divulgadas, viu-se que o contingente da força de 

trabalho subutilizada no Brasil era de, aproximadamente, 26 milhões. Esse resultado surpreendeu a todos, visto que, 

antes, as políticas de geração de vagas, tinham como parâmetro 7,4 milhões de desocupados, atualmente. Além de 

termos um número mais preciso da subutilização da força de trabalho no País, a PNAD Contínua fornece 

informações detalhadas possibilitando que as políticas e as ações que visam a redução da subutilização da força de 

trabalho sejam orientadas para grupos específicos (p. 93). 
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fundante na Política de Assistência Social (PAS), tanto que a PNAS/2004 define, entre 

suas diretrizes, a “centralidade na família para concepção e implementação dos 

benefícios, serviços, programas e projetos” (BRASIL, 2005, p. 33), e, entre seus 

objetivos, “assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade 

na família e garantam a convivência familiar e comunitária” (BRASIL, 2005, p. 33). 

Isso indica uma das direções da centralidade na família, na perspectiva de sujeito de 

direitos, como matriz de organização dos serviços da rede socioassistencial. Ou seja, as 

demandas e necessidades familiares são prioritárias e conduzirão a oferta de serviços, 

programas e projetos (CRONEMBERGER; TEIXEIRA, 2014, p. 98). 

 

Ao compreender tal conceito, Costa (2017) cita Cássia Carloto e Silvana Mariano (2008), 

Duque-Azarrola (2010) e outras para criticar a família como centro do SUAS e de seus serviços, 

como o Cras, visto que, embora a matricialidade familiar foque na família por inteiro, ocultando 

o chamado às mulheres, é no interior da prática dessa política assistencial que as mulheres 

tornam-se as intermediárias entre a esfera pública e a esfera privada (CARLOTO, 2008, COSTA, 

2017). 

Além disso, 

 

os papéis sociais vistos como femininos ou masculinos ainda influenciam 

bastante as escolhas de profissões e as desigualdades salariais. Como 

principal exemplo, o trabalho doméstico remunerado é uma das 

ocupações que possuem maior incidência de mulheres no Brasil. 

Segundo a PNAD Contínua, das mais de 6,2 milhões de pessoas 

empregadas como trabalhadores domésticos, 4,5 milhões (94,1%) são 

mulheres (IBGE, 2019). 

 

Nessa perspectiva, a população negra, sobretudo as mulheres, tem permanecido como o 

público predominante no acesso a benefícios e serviços ofertados pela Assistência Social 

brasileira, como o serviço de Paif, por exemplo, consoante a Costa (2017).   

 

 

2.2 COMO AS FAMÍLIAS ENFRENTAM AS CONSEQUÊNCIAS DE SEU 

EMPOBRECIMENTO EM RELAÇÃO AO DESEMPREGO E À PRECARIEDADE DA 

INFORMALIDADE DAS OCUPAÇÕES 

 

 

Ao apreender o item anterior, este tópico se entrelaça aos conceitos e depoimentos 

precedentes no que diz respeito à falta de emprego e à precariedade das funções exercidas por 
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elas, no entanto, aqui, seguiremos no caminho para compreender como as famílias enfrentam a 

pobreza. 

Como mencionado, todas encontram-se desempregadas e/ou em trabalhos informais. 

Percebendo características em comum no grupo, como gênero, raça e classe, explicita-se a 

importância do debate não apenas acerca do empobrecimento (sobre classe) daquelas pessoas, 

mas também do debate a respeito de gênero e étnico-racial, uma vez que a história do Brasil 

comprova total desigualdade aos pertencentes a esses grupos. 

Primeiramente, para entender o lugar da mulher negra e pobre hoje na sociedade, 

necessita-se analisar a construção das relações étnico-raciais e de gênero no Brasil (COSTA, 

2017). O Brasil foi o maior destinatário de escravos e escravas africanos na época da escravidão. 

Para Davis (2016), a mulher escrava acabava sofrendo mais que o homem escravo, pois, além 

dos serviços braçais, elas ainda eram violentadas sexualmente.  

Ao pensar a mulher no período colonial, para branca reservava-se o confinamento no 

espaço doméstico, em um contexto marcado pelo poder da família patriarcal; para a mulher 

negra escravizada, restava a condição brutal de objeto de trabalho e de satisfação de desejos 

sexuais pelos senhores brancos, gerando, no imaginário social, o estereótipo da mulher negra 

sensualizada e promíscua incapaz de formar uma família (COSTA, 2017). 

Após a abolição em 1888, a população negra viu-se excluída frente às condições de 

subsistência que eram disponibilizadas para si, pois não realizaram projetos de assistência ou leis 

para facilitar a inclusão dos negros à sociedade, fazendo com que continuassem a ser tratados 

como inferiores e tendo traços de sua cultura e religião marginalizados (CICONELLO, 2008). 

Já no período republicano pós-abolição, as teorias racialistas afirmavam a diferença 

biológica entre as raças superiores (brancos) e inferiores (não-brancos), como também ideias 

sexistas sob o pressuposto da inferioridade nata das mulheres (COSTA, 2017). Nesse contexto, a 

quantidade de negros foi aumentando, acarretando uma alta miscigenação (CICONELLO, 2008). 

“O racismo brasileiro, entretanto, seguirá sendo negado a partir das noções de construção de uma 

nação miscigenada assentada numa “democracia racial”, tendo a “mulata” como símbolo 

nacional” (COSTA, 2017, p. 228). 

A democracia racial foi um avanço na época para a questão, mas, ao analisar-se 

criticamente, percebe-se que é um mito (também um desafio para o movimento negro) 

(CICONELLO, 2008), pois  
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ao mesmo tempo em que incorpora a presença da contribuição negra na 

formação nacional, naturaliza os espaços subordinados que negros e 

negras ocupam na sociedade e  invisibiliza as relações de poder entre as 

populações negra e branca. O resultado é uma sociedade em que o 

racismo e as desigualdades sociais dele resultante não se revelam, não se 

debatem, parecem não existir. O problema, dizem, não é o racismo, é a 

pobreza; as desigualdades não são raciais, são sociais (CICONELLO, 

2008, p. 2). 

 

A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU prevê dignidade e direito 

para todos os povos e nações (mesmo com diferentes culturas), abordando assim, também, sobre 

a eliminação de todas as formas de discriminação racial (1948). Contudo o Estado brasileiro 

reconhece sua existência desde a Constituição Federal (1988), em que é feita uma 

redemocratização no intuito de despertar consciência na população dos efeitos e causas do 

racismo e também são reivindicados da sociedade e do Estado planos de superação das 

desigualdades raciais. Essa lei levou o governo federal a tomar medidas concretas nos âmbitos 

dos princípios (igualdade dos direitos), da legislação penal (penalizar quem comete racismo) e da 

cultura (reconhecer a participação do negro na formação do Brasil) (ONU, 1948, CICONELLO, 

2008, RUIZ, 2014). 

Nesse processo histórico, percebe-se que a mulher negra sofre com a desigualdade de 

raça e de gênero, o que a torna vulnerável econômica, política e socialmente. Apenas a partir do 

fortalecimento do movimento feminista negro que foi possível debater as questões para além da 

questão patriarcal e de classe, conforme assevera Brah (2006): 

 
Relações patriarcais são uma forma específica de relação de gênero em 

que as mulheres estão numa posição subordinada. Seria muito mais útil 

compreender como relações patriarcais se articulam com outras formas 

de relações sociais num contexto histórico determinado. Estruturas de 

classe, racismo, gênero e sexualidade não podem ser tratadas como 

“variáveis independentes” porque a opressão de cada uma está inscrita 

dentro de outra - é constituída pela outra e é constitutiva dela (BRAH, 

2006, p. 351). 

 

Entretanto, há um fator determinante para a desigualdade de oportunidade frente à 

identidade feminina, que é a questão da maternidade, como cita Azeredo (2010).  Segundo a 

autora, é exatamente essa condição de mulher sempre associada ao papel de mãe, cujo cuidado 

com os filhos é de sua responsabilidade e uma imposição da ordem da natureza, “que limita as 
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oportunidades de construção de outros marcadores identitários necessários à ordem civilizatória” 

(AZEREDO, 2010, p. 584). 

Dessa forma, 

 

do ponto de vista econômico-social, a desigualdade não pode ser pensada enquanto um 

conceito em si, só tendo sentido se estabelecida às relações históricas e inter-

relacionadas entre os papéis sociais e as estratificações que colocam os sujeitos em 

posições favoráveis ou desfavoráveis em termos de lugar social (AZEREDO, 2010, p. 

577). 

 

Portanto, ao abordar as mulheres do grupo de Paif, nota-se a falta de debate sobre raça, 

pois elas próprias identificaram os preconceitos em relação ao território que vivem (forte 

presença do tráfico no território da Penha), acarretando a falta de emprego, mas não ao fator 

raça/cor. Contudo, a questão de gênero sempre vem à tona quando desabafam sobre suas 

particularidades envolvendo relacionamentos abusivos e a sua função de mãe. 

Nesse sentido, como analisa Azeredo (2010), tais mulheres não possuem algum benefício 

e vantagem em seu lugar social, por isso acabam tecendo redes sociais e alternativas específicas 

a partir do que as próprias vivenciaram. “Apropriam-se do seu lugar e da sua condição, dos 

saberes e fazeres compartilhados, em busca de proteção” (AZEREDO, 2010, p. 584). 

 

 

2.3 A RELAÇÃO DAS FAMÍLIAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS E O 

TERRITÓRIO 

 

Como é a relação dessas famílias chefiadas por mulheres com os programas sociais 

disponibilizados para elas? E qual a relação dessas com o próprio território? 

Como dito anteriormente, das seis mulheres entrevistadas, todas recebiam o PBF; cinco 

recebiam do programa Cheque Cidadão; duas recebiam o programa Renda Mínima e uma 

aguardava inclusão; duas recebiam o benefício de aluguel social; todas recebiam cesta básica. 

Para além disso, as usuárias relataram que os (as) moradores (as) da Penha são vistos com 

preconceito pelas pessoas de outros bairros. Como disse uma das usuárias: “os que moram mais 

perto da Igreja Católica, aqui no bairro, conhecido como as casinhas, nem conseguem emprego 

aqui, nem fora, porque sabem que o tráfico fica por ali”. 
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Nesse conjunto habitacional, pessoas de diversos territórios são realocadas sem nenhuma 

pesquisa prévia em relação ao usuário, como também ao local para onde estão sendo designados. 

Como mencionou uma usuária que passou por tal realocação:  

 

Eu morava no bairro Pecuária, eu tinha trabalho lá, mas a prefeitura (defesa civil) me 

tirou de lá porque a casa estava muito ruim. Mas vim para Penha, que tem rixa com o 

pessoal de lá. [...] Fico em casa quase sempre com medo, não deixo meus filhos saírem 

[...]. 

 

Assim, as usuárias informam que possuem casas agradáveis, através do programa Morar 

Feliz9 da prefeitura de Campos, mas que o local é ruim em função do tráfico. 

Nesse sentido, precisa-se analisar o conceito de território. O território é um conceito 

antigo, porém atual nas novas diretrizes da assistência social. Conforme enunciado na 

Constituição Federal de 88 e na Lei Orgânica de Assistência Social, configura como uma 

inovação institucional para compreender as ações da política de assistência social numa 

dimensão espacial para o enfrentamento da questão social (PEREIRA, 2010). 

Apesar das diversas conceituações de diversos autores, em síntese, as duas principais 

diferenças entre espaço e território é que o espaço é uma noção, já o território é um conceito, e, 

por isso, precisa de maior grau de formalização. “O território deve ser visto como uma produção 

a partir do espaço, seja como produção concreta, seja como representação, ambas envolvendo 

trabalho” (ALENTEJANO, 2000, p. 18). 

No mesmo artigo, de acordo com Raffstin (1993, p. 143-144), conforme citado por 

Alentejano (2000, p. 19): “o território [...] é um espaço onde se projetou um trabalho, seja 

energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é 

a ‘prisão original’, o território é a prisão que os homens constroem para si.” 

Ainda segundo Raffestin (1993, apud ALENTEJANO, 2000), para os marxistas, espaço 

não tem valor de troca, somente de uso, sendo preexistente, como uma matéria-prima. Dessa 

forma, o território deve ser visto como uma produção a partir do espaço, seja como produção 

concreta, seja como representação, ambas, portanto, envolvendo trabalho. 

Enfatizando o caráter político da noção de território, Raffestin (1993, apud 

ALENTEJANO, 2000) sustenta que a imagem territorial projetada por um ator social não é 

 
9 “O programa habitacional Morar Feliz surge como proposta de campanha política com o objetivo principal 

dereduzir o déficit habitacional existente e retirar famílias de áreas de risco do município, sinalizadas pela Defesa 

Civil, ofertando para elas as casas populares do referido programa” (DUTRA, 2015). 
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equivalente ao território real, pois esse é a conjugação de distintos projetos territoriais em 

disputa. Segundo o autor, são três os elementos do sistema territorial: a tessitura (repartição), os 

nós e as redes. As imagens territoriais são a forma assumida pela estrutura (tessitura, nós e redes) 

manipulada por um sistema de objetivos intencionais e ações, sendo que todos, desde o Estado, 

passando pelas empresas e chegando aos indivíduos são produtores de territórios. 

A tessitura exprime a área de exercício dos poderes ou a área de capacidade dos poderes, 

os pontos que integram as malhas são os nós, as nodosidades territoriais, enquanto as redes são a 

expressão da hierarquia dos pontos. Assim, redes, tessituras e nós revelam um domínio do 

quadro “espaço-temporal” (ALENTEJANO, 2000). 

A partir disso, visando à universalização do acesso a assistência social com a aprovação 

da PNAS (2004), inicia-se o processo de configuração do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) inspirado no modelo do Sistema Único de Saúde (SUS). Como referencia Pereira 

(2010): 

 
Um dos pontos centrais relacionados à construção do sistema é a utilização da categoria 

de território como fundante das possibilidades expressas pelos princípios da Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS, 1993, artigo 4) “de acessibilidade, da garantia 

de universalidade, da supremacia do atendimento às necessidades sobre exigências de 

rentabilidade econômica e de democratização” de informações sobre equipamentos, 

programas e critérios de concessão com vistas à proteção social de cidadania 

(PEREIRA, 2010, p. 192). 

 

Diante disso, Pereira (2010) aborda a importância acerca de ações da política de 

assistência “projetadas espacialmente”, quando se compreende e analisa a constituição dos 

territórios, a fim de se alcançar uma integração entre assistência social e intervenção territorial, 

“com objetivos de criar condições de civilidade necessárias à modernização do país” (PEREIRA, 

2010, p. 193). 

Entretanto, com o objetivo de modernizar e embelezar o espaço urbano, os modelos 

internacionais induziam para construção de um modelo segregador das classes populares que se 

encontravam em “territórios de exclusão e de informalidade e da não vigência de normas” 

(RIBEIRO; CARDOSO, 1996, p. 60, apud PEREIRA, 2010, p. 193). 

 
A emergência do urbano e da noção de modernidade em nosso país têm 

por base o modelo agroexportador em base escravocrata, configurando 

elementos particulares determinantes da questão social brasileira 

(PEREIRA, 2010, p. 193). 
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Ao assimilar tal processo histórico, com a aprovação da PNAS (2004) e com a introdução 

do modelo neoliberal, colocam-se dois projetos societários: o de uma nova ordem societária, 

onde pautava-se na expectativa de universalização dos direitos e maior participação popular 

sobre as ações estatais; e, do outro lado, o propósito ao contrário, o de um Estado mínimo com 

políticas públicas mais focalizadas nos pobres, “da cidadania de resultados” (PEREIRA, 2010, p. 

195). 

Ao questionar as mulheres do grupo de Paif se, ao conseguir mudar suas condições de 

vida, elas sairiam do território da Penha, apenas a usuária que foi deslocada da Pecuária disse 

preferir ir para outro bairro. Todas as outras, por já haverem criado redes de apoio e identidade 

no local, disseram preferir continuar na área.  

Para além disso, propuseram ideias de cursos mais voltados para o mercado de trabalho – 

visto que o Cras Penha oferecia apenas os cursos de artesanato e manicure até o final de 2018. O 

curso levantado pelas usuárias foi o de costura, mencionando a grande procura por essa profissão 

no bairro e a pequena quantidade de trabalhadores na área, como também a alta procura por essa 

profissão no balcão de empregos em Campos dos Goytacazes.  

Nesse sentido, a política atual de Assistência Social expressa ainda um modelo em 

aberto, marcado por contradições entre os antigos e novos paradigmas, seja no campo da 

Assistência Social, seja da perspectiva da participação popular na esfera pública. “Essas 

contradições expressam, em alguma medida, diferenças em torno da compreensão de território e 

da contribuição deste na universalização de direitos de cidadania” (PEREIRA, 2010, p. 196). 

Dessa forma, como analisa Pereira (2010), há desafios estruturais em torno dessa 

inovação metodológica, mesmo que de fato considere a dimensão territorial “como uma das 

categorias propositivas para formulação, análise, controle social e monitoramento da política 

pública” (PEREIRA, 2010, p. 197). Contudo, a autora problematiza ao enfatizar a promoção de 

uma ruptura com os antigos paradigmas, método que se afina com objetivo neoliberal: a 

perpetuação do processo de acumulação.  

Pereira (2010) ainda destaca que, ao autorizar e concordar com o método de 

territorialização, não significa que a política nacional de Assistência Social alcance 

“automaticamente” a universalidade, a democratização, o acesso e segurança dos direitos. Nessa 

perspectiva, a autora sinaliza a importância do agir ao contrário do que está posto, e uma maior 

participação na esfera pública. Ela realça a importância da participação dos(as) usuários(as), da 
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“dimensão estratégica” das entidades de defesa dos direitos, a fim de mobilizar temas e reflexões 

“no tratamento das condições para uma participação política efetiva e cidadã no âmbito de 

esferas públicas de controle social sobre o Estado brasileiro” (PEREIRA, 2010, p. 195). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Um dos mais expressivos objetivos desta pesquisa foi compreender o contexto vivido 

pelas mulheres negras do Cras da Penha participantes do Paif e seus pensamentos. A discussão 

que envolve o “entrelaçamento” das dimensões de raça/cor com a dimensão de gênero é ainda 

pouco explorada, entretanto são fatores que já entram na proposta futura de abordagem do II 

Plano decenal de Assistência Social (2016-2026). Contudo, o Serviço Social não tem contribuído 

para o fortalecimento da compreensão dessas relações, visto que há pouca produção acadêmica 

acerca dessas dimensões de forma articulada. 

Para além disso, o efeito da precariedade do mercado de trabalho acaba sendo a 

preocupação predominante nesse grupo, pois, como chefes de família, demonstram maior 

dificuldade para custear a sobrevivência própria e dos filhos, ainda mais sem emprego. 

Entretanto, ao conseguir inserção em benefícios, programas e serviços socioassistenciais, elas 

imprimem uma melhor qualidade de vida, como também maiores condições para superar a falta 

de emprego e subalternidade, mesmo ainda sendo um valor irrisório. 

Nesse sentido, o percurso para alcançar uma política pública universalista e democrática 

capaz de alcançar a cidadania ativa que impacte nas dinâmicas mais estruturais é longo e 

indecifrável. Dessarte, precisa-se pensar a complexidade das formas de relações existentes na 

sociedade e retratar a teoria das práticas de vidas sociais. Fazer o percurso do senso comum para 

o bom senso, como cita Coutinho (1997), mesmo não o eliminando – na verdade até o 

respeitando como cultura. Precisa-se problematizar para criar a criticidade no sujeito; criar um 

intelectual orgânico (GRAMSCI, 1975) que tenha o poder de elaborar e criticar dentro do grupo 

social em que o(a) próprio(a) está inserido(a), salientando a importância da vida cotidiana como 

um espaço de disputa,  e, no caso em questão, nas mulheres negras participantes do grupo de Paif 

no Cras da Penha. 
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