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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho tem como objetivo contr ibuir  com o debate acerca dos 

impactos das Políticas Sociais da Assistência Social no cotidiano das famílias 

monoparentais femininas que são usuárias do CRAS Central, e estão inseridas no 

Projeto Casa da Criança do bairro Liberdade no Município de Rio das Ostras, que 

integra a rede socioassistencial do Município. Para isso realizamos um levantamento 

bibliográfico resgatando as determinações históricas que incidem sobre a origem da 

família nos moldes da sociedade patriarcal até chegarmos à família monoparental 

feminina no contexto brasileiro. Resgatamos também algumas particularidades da 

política de Assistência Social no Município, com o objetivo de contextualizar o referido 

Projeto. A pesquisa de campo teve como objetivo principal compreender os impactos da 

política de Assistência Social no cotidiano dessas famílias, a partir de dados coletados 

nas fichas sociais da instituição e nos atendimentos realizados nos plantões sociais 

durante o período de estágio. As reflexões feitas corroboram que as famílias 

monoparentais femininas inseridas no projeto casa da criança enfrentam diversos 

desafios para sobreviverem: encontram-se em situação de vulnerabilidade permanente, 

uma vez que dependem de programas e benefícios oferecidos pelo Município que em 

sua maioria não atendem as suas demandas de forma universal, nem incorporam as 

reais dimensões da opressão de gênero que as caracterizam. 

                   
 
 
Palavras-chave: Família Monopareantal. Política Social. Assistência Social. Violência 
de gênero.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to contribute to the debate about the impact of Social Policies of the 

Social Assistance in the daily lives of female single parents who are users of Central 

CRAS, and are inserted in the Project Freedom House neighborhood child in the city 

of Rio das Ostras, integrating social assistance network in the municipality. For this we 

conducted a literature rescuing historical determinations linked to the origin of the 

family in the mold of patriarchal society until we reach the female lone parent in the 

Brazilian context. also rescued some peculiarities of social assistance policy in the 

municipality, in order to contextualize the said Project. The field research aimed to 

understand the impact of social assistance policy in the daily lives of these families, 

from data collected in the social records of the institution and the care provided in 

social shifts during the probationary period. The reflections confirm that female single 

parent families included in the child's home design face many challenges to survive: 

are permanently vulnerable, since they depend on programs and benefits offered by 

the municipality which mostly do not meet their demands universally, or incorporate 

the real dimensions of gender oppression that characterize them. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

                 O presente trabalho tem como objetivo contribuir com o debate acerca 

dos impactos das Políticas Sociais de Assistência no cotidiano das famílias 

monoparentais femininas, tendo como foco, especialmente as usuárias do CRAS 

Central que estão inseridas no Projeto Casa da Criança do bairro Liberdade no 

Município de Rio das Ostras nos anos de 2013 e 2014. 

           A Casa da Criança é um projeto social desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Bem-Estar Social da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras que tem 

como premissa o desenvolvimento de atividades com crianças de um ano e meio a 

seis anos incompletos, com seus familiares e comunidade, para fortalecer vínculos 

e prevenir situações de risco e vulnerabilidade, acolhimento e “exclusão social”. O 

projeto atende às crianças não absorvidas pela rede de Educação Infantil do 

Município, oferecendo uma alternativa que garanta satisfatoriamente a promoção 

de cuidados e práticas socioeducativas e recreativas, possibilitando o 

desenvolvimento integrado dos aspectos físicos cognitivos e sociais, e ao mesmo 

tempo, buscando dar oportunidades aos familiares de inserção no mercado de 

trabalho, priorizando as famílias referenciadas no CRAS e acompanhadas pelo 

CREAS e Conselho Tutelar.  

                 Na disciplina de “Família, Relações de Gênero e Questão Social”, o tema 

“Novos Arranjos Familiares”, foi abordado com muita propriedade, o que despertou 

meu interesse pela família monoparental feminina, aprofundado durante o estágio 

no CRAS Central, nos atendimentos às famílias inseridas no Projeto Casa da 

Criança. O estágio teve início no 1º semestre de 2013, tendo finalizado no 2º 

semestre de 2014; período que explica a delimitação temporal do objeto deste 

trabalho. 

                  Retratar a trajetória dessas mulheres chefes de famílias que enfrentam 

diversas dificuldades para se inserir no mercado de trabalho, baixos salários e a 

falta de creches disponíveis para deixarem seus filhos, é um dos nossos principais 

objetivos, embora não tenhamos pretensões de esgota-lo por ser um assunto 

bastante complexo. 

                  Ao longo do estágio e da pesquisa percebemos as condições de 

precarização extremas em que vivem essas famílias, que procuram a Assistência 
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Social com diversas demandas; mulheres que tem seu cotidiano perpassado pela 

violência, o abandono, o desemprego, o preconceito, a responsabilidade exclusiva 

pelos cuidados com os filhos e a culpabilização por sua condição. 

                  Para compreendermos os impactos da Política de Assistência Social 

desenvolvida no município de Rio das Ostras no cotidiano dessas famílias, do 

ponto de vista teórico-metodológico, procuramos assegurar que nosso debate 

estivesse matizado pelas determinações históricas que incidem sobre as Famílias 

Monoparentais Femininas; por uma caracterização da Política Nacional de 

Assistência Social na atualidade e da política social Municipal, situando nesta 

última o Projeto Casa da Criança. Para isso realizamos uma interlocução com 

autores no campo do Serviço Social e no campo jurídico que protagonizam o 

debate sobre Família, identificando as tendências dominantes que caracterizam as 

políticas sociais brasileiras; os avanços a partir da Constituição Federal de 1988 e 

a particularidade histórica de estruturação da Política Municipal de Assistência 

em Rio das Ostras. 

                  Assim, no primeiro capítulo deste trabalho procuramos fazer um 

resgate histórico sobre família e patriarcado, trazendo as transformações sofridas 

ao longo dos anos nos formatos da família ate chegarmos à família monoparental 

feminina objeto desta análise. Essa reconstrução histórica visa uma apropriação de 

conhecimentos dos fatores pol í t icos,  econômicos e socia is que 

possib i l i taram ta is t ransformações .  

                                   Dando continuidade, no segundo capítulo, faremos uma breve análise 

sobre a Assistência Social e as políticas públicas brasileiras, seus avanços 

conquistados com o advento da Constituição Federal de 1988, a PNAS e o SUAS, 

a configuração da política de Assistência Social em Rio das Ostras e as Famílias 

Monoparentais Femininas inseridas no Projeto Casa da Criança. Para um melhor 

conhecimento deste modelo de família realizamos uma pesquisa empírica que 

mostra com nitidez seu perfil, suas demandas e sua configuração. A pesquisa 

documental foi realizada a partir da análise das fichas sociais das famílias 

Monoparentais Femininas usuárias do CRAS, assim como de uma breve descrição 

da realidade de 5 (cinco) dessas famílias, retratando suas demandas e dificuldades 

a partir dos registros institucionais, bem como os atendimentos nos plantões 

sociais, realizados durante o período de estágio.  
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Capítulo 1 - Reflexões sobre a transformação histórica da família: pensando a 
família monoparental. 

 

1.1. Família e patriarcado 

   

                  A família é uma construção histórica criada pelos homens, para atender 

a um determinado modelo cultural que veio se transformando, em sua estrutura e 

composição, correspondendo às diferentes épocas e desenvolvendo um importante 

papel nas relações sociais e na reprodução dos indivíduos. Barbosa faz uma 

importante colocação. 

 A família institucionalizou-se de forma a atender as necessidades 
originadas pelas mudanças na sociedade. Podemos dizer que, é 
uma instituição histórica, dinâmica e dialeticamente construída 
(BARBOSA, 1998, p.1). 

 

                 Esta construção impactará nas relações de gênero, pois se conformará 

de modo desigual, como por exemplo, distribuição de responsabilidades na 

produção e reprodução social, de modo sexista, classista e racista. O lugar que é 

atribuído socialmente a cada um, dependerá da forma como se terá acesso à 

própria sobrevivência, atravessada por determinações de classe, raciais e de 

gênero. 

                 Engels (1981) afirma que, ao longo da história da humanidade, a 

sociedade teria passado de um estágio de promiscuidade para o de casamento 

grupal e depois para o matriarcado, atingindo o patriarcado apenas com o advento 

da propriedade privada dos meios de produção. O surgimento da família 

monogâmica se daria quando os homens, acasalados com as mulheres após a 

extinção do casamento em grupo, decidem proteger suas propriedades, garantindo 

sua transmissão através da herança. Para isso, era preciso garantir a paternidade 

sobre a prole e, consequentemente limitar e reprimir o exercício da sexualidade 

feminina junto ao grupo.  

                 Ainda segundo Engels, a evolução da família nos tempos pré-históricos 

consistiria numa redução constante do círculo em cujo seio prevalecia a 

comunidade conjugal entre os sexos, que originalmente abarcava a tribo inteira. 

Progressivamente foram excluídos os parentes próximos, os distantes e até as 

pessoas vinculadas por aliança, o que na prática tornaria impossível o casamento 
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por grupos. A origem da monogamia, portanto, pouco teria a ver com o amor sexual 

individual. Com a evolução da sociedade, o excedente de riqueza acumulado foi 

convertido em propriedade particular das famílias. De acordo com a divisão de 

trabalho predominante, ao homem cabia procurar alimentos e instrumentos de 

trabalho, portanto, ele era proprietário por direito desses instrumentos. Com o 

acumulo de riquezas, o homem passa a ser o centro da família exercendo um 

papel de domínio e superioridade em ralação à mulher. Passou a modificar, em 

proveito dos filhos legítimos, a ordem da herança estabelecida. Portanto, nesta 

perspectiva, se dá a divisão da sociedade em classes – com a apropriação privada 

dos meios de produção – que explica a existência de sociedades patriarcais, sendo 

esta uma característica tanto das sociedades pré-capitalistas, como da própria 

sociedade capitalista. Ainda que esta sociedade eleve a um patamar de maior 

complexidade a desigualdade de gênero, o sexismo e a opressão patriarcal sobre a 

mulher. É importante reconhecer que esta característica não nasce com ela. 

Elemento de grande importância na estrutura social, cultural, política e econômica 

das sociedades, a família assumiu diversas configurações e valores 

predeterminados atendendo a um determinado modelo societário de acordo com 

cada modo de produção e época histórica. A seguir iremos refletir sobre os 

diversos formatos patriarcais de família ao longo da história.                  

1.1.1 Famílias patriarcais nas sociedades pré-capitalistas           

                                   

                 Nas civilizações primitivas, o agrupamento familiar não se caracterizava 

pelas suas relações individuais, pois viviam em endogamia, ou seja, os 

relacionamentos sexuais ocorriam entre todos os integrantes da tribo. Em 

decorrência deste fato, as relações de parentesco ficavam prejudicadas, visto que, 

apenas a mãe era conhecida, como bem sinaliza Pereira, “essa posição antropológica 

que sustenta a promiscuidade não é isenta de dúvidas, entendendo ser pouco provável 

que essa estrutura fosse homogênea em todos os povos,” (PEREIRA, 1996, p.17). 

 

                 Com o desenvolvimento material e econômico, os homens passam a se 

relacionar com mulheres de outras tribos, evitando o próprio grupo. Assim surgem 

as relações individuais, com caráter de exclusividade,  que  acabam por originar a 

monogamia, que nasce da concentração de riquezas nas mãos do homem e do 
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desejo de transmiti-la através de herança aos filhos legítimos. De acordo com 

Marcassa (2012) a monogamia baseia-se no predomínio masculino, que tem como 

finalidade a procriação de filhos cuja paternidade seja indiscutível, pois seus 

herdeiros diretos entrarão na posse dos bens de seus pais. O matrimonio agora 

passa a ser uma relação sólida na qual o homem detém o poder e autoridade 

submetendo mulher e filhos. Apenas ao homem é concedido o direito à infidelidade. 

Da mulher, é exigido que preservasse a castidade e fidelidade conjugal, sendo o 

adultério considerado crime greve passível de rigorosa punição. Engels debruçou 

sobre este assunto vejamos, 

                

A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a 
mulher para a procriação dos filhos [...] O primeiro antagonismo de 
classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento 
do antagonismo entre homem e mulher na monogamia; e a primeira 
opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo 
masculino. A monogamia foi um grande progresso histórico, mas, 
ao mesmo tempo, iniciou, juntamente com a escravidão e as 
riquezas privadas, período, no qual cada progresso é 
simultaneamente um retrocesso relativo, e o bem-estar e o 
desenvolvimento de uns se verificam a custa da dor e da repressão 
de outros. É a forma celular da sociedade civilizada [...] (ENGELS, 
1981, p. 54-55). 

 

                  A família monogâmica baseia suas relações apenas em condições 

econômicas e materiais; significa a vitória da propriedade privada sobre a 

propriedade comum primitiva, caracterizando a submissão feminina, exploração e a 

divisão de classes, pois quanto menos primitivas e mais lucrativas as relações se 

tornam em função do desenvolvimento social e econômico tão mais opressoras se 

tornam as relações de gênero.                

                 Também se observa que família na sociedade romana exerce um papel 

de relevância, pois, com as conquistas e com os avanços herdados anteriormente 

da família primitiva, a romana abarca aspectos sociais, econômicos, religiosos, 

políticos e jurídicos da sociedade. Este modelo de família se baseava no poder 

paternal, não por vínculos de nascimento ou afeição natural, mas sim, pelo culto 

aos antepassados. O homem detinha o poder de administrar o patrimônio familiar e 

a preservação dos cultos aos seus antepassados. Sendo único membro da família 

com direito reconhecido, representava a autoridade máxima exercendo poder 

absoluto sobre as mulheres e os filhos. Enquanto as mulheres perdiam os vínculos 
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com sua família de origem, os filhos eram tratados conforme o sexo; o filho só se 

tornava herdeiro com a morte do pai e a filha se casaria e pertenceria à outra 

família de igual poder aquisitivo ou de acordo com interesses do Pai.  

                  Com advento do cristianismo, não bastava ter um filho, este deveria ser 

produto de um casamento religioso, com solenidades perante as autoridades 

religiosas. A poligamia e o divórcio foram condenados pela Igreja Católica que já 

demonstra certo poder ao se aliar aos chefes de família detentores do poder 

absoluto, garantindo assim a manutenção da ordem social e seus interesses 

políticos e principalmente econômicos, pois, a Igreja se mantinha com generosas 

doações de seus ilustres e poderosos fieis. (SANTOS; SANTOS, 2009).          

                  Na sociedade medieval é notório o crescente domínio da igreja católica 

sobre as relações familiares. Uma de suas demonstrações está no casamento 

religioso ser o único reconhecido, fato que perdurou até o surgimento do 

casamento civil em 1767, na França. Mesmo neste período, o casamento se 

manteve distante de qualquer conotação afetiva, possuindo ainda a mesma 

destinação romana, manutenção do culto religioso. Como na sociedade romana, na 

medieval era imprescindível o nascimento de um filho para atingir tal finalidade. 

Assim de acordo com Venosa, os casamentos eram mantidos para unir as famílias 

acerca de seus interesses políticos e econômicos. Vejamos; 

 

 (...) reside nesse aspecto à origem histórica dos direitos amplos, 
inclusive em legislações mais modernas, atribuídos ao filho e em 
especial ao primogênito, a quem incumbiria manter unido o 
patrimônio em prol da unidade religioso-familiar, (VENOSA, 2002, 
p.19). 
 

 

                 O ofício profissional era transmitido de geração para geração; as 

instituições religiosas eram responsáveis pela educação da prole, bem como, pelo 

ensinamento dos preceitos do catolicismo, o que contribuía para o fortalecimento 

do domínio religioso sobre as famílias.  

                  A economia era baseada na agricultura e a mão de obra era familiar, em 

decorrência disto, as famílias eram numerosas porque todos trabalhavam sobre as 

ordens do patriarca.  

                  A relação de submissão e a exploração da mulher nestes formatos de 

famílias patriarcais próprias de sociedades pré-capitalistas estão atreladas à 
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manutenção da  propriedade privada  e dos  meios  de  produção  que servem de 

base para a acumulação de riquezas. Assim, estes modelos societários se 

apropriam da força de trabalho feminina dentro e fora do núcleo familiar.          

              

 1.1.2. O formato da família na sociedade capitalista 

              

                  A sociedade patriarcal, no contexto do capitalismo, impõe à mulher o 

papel de responsável pelos cuidados familiares; na perspectiva de gênero os 

papéis assumidos por homens e mulheres são diferenciados e hierárquicos no 

mercado de trabalho, nas estruturas sociais e no cotidiano familiar.                         

                 Com o advento da indústria a família patriarcal que antes tinha sua 

economia baseada na agricultura e na mão de obra familiar, sofre transformação, já 

que a força de trabalho  passa a ser industrializada. O homem passa a trabalhar 

nas fábricas, e as mulheres ingressam no mercado de trabalho, umas para 

comporem renda familiar, outras, para garantir a reprodução material de sua 

família, pois, assumem a chefia familiar quando ficam viúvas (fatos que seriam 

agravados, por exemplo, na primeira guerra mundial). Assim, desfalcados de força 

de trabalho, os capitalistas industriais não tem alternativa, se não a de viabilizar o 

acesso feminino ao mercado de trabalho, porém, em maiores condições de 

exploração que os homens. Cabe ressaltar que esta exploração se perpetua até 

nossos dias, se compararmos os salários oferecidos à mulher e ao homem para 

exercerem a mesma função. 

                  O ingresso feminino no mercado de trabalho causou profundas 

transformações na hierarquia familiar, o que implicou na perda relativa da 

centralidade masculina dentro do núcleo familiar. Essa situação se aprofunda com 

o surgimento dos ideais de igualdade de direitos, nas primeiras décadas do século 

XX.  

                 O século XX traz uma nova estruturação familiar. O papel da educação 

da prole que antes era de responsabilidade da família e da igreja, passa a ser de 

responsabilidade das escolas; o catolicismo, antes preponderante, abre espaço 

para outras religiões. A influência religiosa se torna mais fraca, pois passa a ser 

direito constitucional a liberdade de crença nos países considerados laicos. 
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                  Tal como foi explicitado nos itens anteriores, as instituições familiares 

apresentam diversas características que se modificam ao longo do tempo. Seus 

novos arranjos se relacionam com  as  transformações  econômicas  e  sociais  

existentes  na sociedade contemporânea, assim como, as mudanças ligadas ao 

novo papel da mulher na sociedade se relacionam com o seu ingresso no mercado 

de trabalho. Ainda que em condições adversas, não resta dúvida que o ingresso da 

mulher no mercado de trabalho foi um grande passo para sua maior autonomia 

econômica. A citação a seguir mostra melhor este fato.  

 

(..) o maior ganho [...] foi, sem dúvida, a percepção feminina sobre 
o significado do trabalho, como possibilidade emancipadora em sua 
vida. O ingresso e manutenção no mercado de trabalho [...] 
representa para muitas mulheres uma realização pessoal, por ser 
um espaço construído individualmente, no qual se sentem 
valorizadas como pessoas (COELHO, 2002, p.70). 

 

                  Porém cabe aqui ressaltar que ao falar em “emancipação das mulheres” 

através de sua inserção no mercado de trabalho, como bem coloca Mendes (2002), 

é preciso situar o contexto socioeconômico e político em que as mulheres estão 

inseridas, tornando-se fundamental conhecer se isto está se dando como processo 

de “emancipação” ou “exploração”, uma vez que a remuneração feminina se 

diferencia da masculina, assim como, esta inserção se produz num contexto de 

exploração capitalista da sua força de trabalho. Neste sentido observa-se que há 

um processo contraditório, pois se trata de um trabalho que é superexplorado, mas 

que ao mesmo tempo permitiu transformações nas relações de gênero, ainda que 

não possamos falar em emancipação feminina já que não existe esta possibilidade 

nos marcos das relações de exploração próprias do Modo de Produção Capitalista. 

Quando se entende que a exploração da força de trabalho é um dos pilares que 

sustentam esta sociedade.   

                  Conforme Humphrey (1987), a divisão sexual do trabalho é um processo 

que não se resume a alocar homens e mulheres em estruturas ocupacionais, perfis 

de qualificação e tipos de postos de trabalho já definidos. Da mesma maneira a 

qualificação é uma construção social fortemente sexuada, marcada pelos gêneros, 

é uma dimensão fundamental do processo de constituição das categorias que vão 

estruturar a definição dos postos de trabalho e dos perfis de qualificação e 
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competências a eles associados, ou seja, a divisão sexual do trabalho, como base 

material  do  sistema  de  sexo-gênero  concretiza  e  dá  legitimidade  às     

ideologias, representações e imagens de gênero; estas por sua vez fazem o 

mesmo movimento em relação às práticas cotidianas que segregam as mulheres 

nas esferas reprodutivo-produtivo-produtivas, num eterno processo de mediação.                                     

1.2. Transformações contemporâneas da família 

 

                  Neste momento, descreveremos um conjunto de transformações 

societárias recentes que vem alterando o formato das famílias nos últimos 40 anos.  

                  Na década de 1970, o mundo presenciou uma crise do sistema de 

produção capitalista. Após um período próspero de acumulação do capital, com o 

auge do padrão fordista-keynesiano,  o capital passou a dar sinais de recessão, o 

que pode ser observado com: a tendência decrescente da taxa de lucro; o 

esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista de produção; a 

desvalorização do dólar, a crise do Welfare State ou do Estado de Bem-Estar 

Social; a intensificação das lutas sociais (com greves, manifestações de rua) e a 

crise do petróleo. Esta “crise estrutural do capital” provocou, principalmente nos 

anos 1980 e 1990, transformações sócio-históricas que afetaram das mais diversas 

formas a estrutura social existente. Para superar a crise o sistema capitalista vai 

buscar formas de restabelecer o padrão de acumulação (LEITE, 2011). 

Desenvolvendo estratégias e transformações no padrão de acumulação e 

regulação social, a reestruturação produtiva e as políticas neoliberais (e seus 

projetos de contrarreforma do Estado) serão as estratégias utilizadas pelo capital 

para a sua recomposição. Essas políticas serão responsáveis por reduzir 

investimentos nas aéreas sociais, gerando assim uma grande massa de 

desempregados e uma nova organização do mundo do trabalho, pautada numa 

maior exploração da classe trabalhadora, na precarização das condições de 

trabalho e nos baixos salários. Esta situação rebate diretamente nas relações 

sociais e familiares, uma vez que, ao trabalhador (a) restou apenas a venda de sua 

força de trabalho como instrumento de sobrevivência, em condições de maior 

precariedade e exploração.  
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                  Com esta crise do capital, a família sofre nova mudança, pois, com o 

crescimento do desemprego, o homem que até então ocupava o lugar de provedor 

principal da família se vê obrigado a dividir despesas e decisões com a mulher, 

pois, muitas vezes ele era o único provedor do lar. O que impacta diretamente nas 

relações efetivas, hierárquicas e de gênero. Neste contexto, de forma contraditória, 

algumas mulheres adquirem novas funções e, portanto, um maior poder de 

participar, opinar e resolver muitas coisas dentro do lar, o que era inconcebível há 

algum tempo atrás.      

O neoliberalismo impõe ao Estado transferir suas responsabilidades 

para a família e os indivíduos, reeditando inclusive modelos filantrópicos. Ou seja, 

há uma sobrecarga de responsabilidade principalmente para a família, que se torna 

a única responsável pela sua reprodução social, o que aumenta os impactos da 

vulnerabilidade socioeconômica.  

                  Os efeitos da globalização afetaram desigualmente o emprego 

masculino e feminino nos anos 90 (HIRATA, 2002; MELO 1998). Se o emprego 

masculino regrediu ou estagnou, a liberalização do comércio e a intensificação da 

concorrência internacional tiveram como consequência um aumento do emprego e 

do trabalho remunerado das mulheres. Notou-se um crescimento da participação 

das mulheres no mercado de trabalho, tanto nas áreas formais quanto nas 

informais da atividade econômica, assim como no setor de serviços, no entanto, 

essa participação se traduz em empregos vulneráveis caracterizados pela 

precarização, são empregos parciais, sazonais, temporários, trabalhos informais 

sem nenhuma garantia de direitos. É importante destacar que as mulheres 

aumentam sua participação no mercado de trabalho, inseridas num contexto de 

perda de direitos sociais, (HIRATA, 2002).  

                  Para Gama (2014), o forte incremento da inserção produtiva feminina 

ocorre em um contexto de surgimento das modalidades flexíveis de produção. 

Nesse âmbito, as mulheres se adequaram “muito bem” às necessidades do capital. 

Baixos salários, individuação das relações de trabalho, baixa sindicalização são 

dados que favorecem e enfraquecem a garantia de direitos. Na verdade essa maior 

empregabilidade feminina envolve a redução geral dos salários, mesmo com 

aumento da escolaridade feminina, a intensificação do trabalho, a ampliação da 

jornada e a precarização das condições e direitos do trabalho. As mulheres aceitam 



21 
 

 

mais os baixos salários pelos constrangimentos de gênero, pela queda na renda 

familiar, como enfretamento da desigualdade social, e pelas mudanças na 

composição das famílias (monoparentais chefia feminina etc.), enfim por não terem, 

em muitas ocasiões, alternativas de sobrevivência. 

                A família nuclear que era modelo padrão no século XX sofreu diversas 

transformações com a conquista dos direitos da mulher em diversos setores da 

sociedade. As existências de uma juventude com diferentes valores políticos, 

econômicos e sociais, trazem a base dos novos modelos familiares, nos quais as 

mulheres assumem a reprodução social dessa nova família que revoluciona os 

valores pré-estabelecidos de acordo com interesses da sociedade capitalista.    

                  Segundo Hobsbawm (2004), a melhor abordagem dessa revolução 

cultural é, portanto, através da família e da casa, isto é a través da estrutura de 

relações entre os sexos e gerações que começa a sofrer grandes transformações 

nas décadas de ’60 e ‘70. Os princípios e valores considerados base para o 

desenvolvimento de uma sociedade, como o casamento e a família, foram se 

dissolvendo quando, principalmente os países desenvolvidos, criaram leis mais 

permissivas. A crise desses valores esteve ligada principalmente às mudanças dos 

padrões públicos que governavam a conduta sexual. As leis reforçaram as 

mudanças de atos até então proibidos, como a legalização do divórcio, a venda de 

anticoncepcionais e a legalização do aborto, por exemplo. 

                 O avanço do capital gerou mudanças drásticas em todas as esferas; 

econômica, social, e na família. Estatisticamente o número de divórcios aumenta 

surpreendentemente, chegando a um para cada 58 casamentos em 1938, na 

Inglaterra e País de Gales. No fim da década de 1970, esse número subiu para 

cem divórcios para cada mil casais. O número de pessoas vivendo sozinhas 

também disparou, entre 1960 e 1980. 

                  Com a mulher exigindo cada vez mais espaço, liberdade sexual, as 

gerações que começam a surgir trazem uma cultura mais forte. Esta cultura juvenil 

se mostrará como um grupo com consciência própria e se tornando um agente 

social independente. Estes também passarão a representar uma massa 

concentrada de poder de compra, em muito isto se dá devido à rapidez da 

mudança tecnológica que propicia a eles uma grande vantagem sobre grupos 

etários mais conservadores. 
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                  No contexto das contradições da sociedade capitalista, a classe 

trabalhadora conseguiu, através da luta, assegurar direitos que usufruímos até hoje 

e a mulher galgou espaços que antes eram imagináveis, porém, há de se ressaltar 

que como vivemos numa sociedade machista, preconceituosa e extremamente 

desigual, não são suficientes, pois, ainda ha muitos direitos a ser conquistados, no 

que diz respeito à mulher, esta ainda sofre com estigma da culpabilização social e 

da feminização da pobreza, que vem de encontro aos interesses da sociedade 

capitalista. 

                

1.3. Reflexões sobre a família brasileira 

              

No Brasil, as transformações nas formações das famílias se deram de 

forma tardia, em parte devido à grande influencia da Igreja Católica,tendo no 

casamento religioso a base para a formação da “família legítima”. O casamento era 

regulamentado pelo Código de Direito Canônico1, o que fazia da igreja autoridade 

máxima no trato com as famílias (SANTOS; SANTOS, 2009). 

                  Com o surgimento da República no ano de 1890, acontece uma 

dissolução dos poderes políticos e religiosos através do Decreto nº 181 do mesmo 

ano que instituiu o casamento civil como único a ter validade legal, como na citação 

abaixo. 

 
Isto não impediu, todavia, sobretudo por conta das fortes                        
convicções religiosas de nosso povo, que o casamento religioso 
mantivesse seu pleno prestígio. Especialmente entre as populações 
mais pobres, ele foi o único praticado e valorizado durante muitos 
anos, (MELO, 2001, p.149). 

 

                 Outro fato importante que repercutiu na família brasileira foi a aprovação 

da Emenda Constitucional nº 9, de 28 de junho de 1969, que instituiu a 

dissolubilidade do vínculo matrimonial no país. Este instituto foi regulamentado pela 

                                                 
1
 O Código do Direito Canônico é o conjunto de normas (cânones) que orientam a disciplina 

eclesiástica, definem a hierarquia administrativa, os direitos e deveres dos fiéis católicos, os 
sacramentos e possíveis sanções por transgressão das normas. 
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Lei 6.515 de 26 de dezembro de 1977. Passando, então, a vigorar o divórcio no 

Brasil. (SANTOS; SANTOS, 2009). 

                  O Brasil teve um total de sete Constituições nos anos de 1824, 1889, 

1934, 1937, 1946, 1967, porém nenhuma trouxe mudanças tão significativas 

quanto a Constituição de 1988, ampliando os direitos sociais e reconhecendo os 

diversos formatos de família existentes, inclusive as famílias monoparentais. 

                 Conforme assinala Dias, “ainda que a lei tente prever todas as situações 

dignas de tutela, as relações sociais são muito mais ricas e amplas do que é 

possível conter em uma legislação” (DIAS, 2006). Neste sentido a Constituição 

Federal dá visibilidade e assegura direitos para a família monoparental, que vem 

aumentando consideravelmente.  

                  Assim, a Constituição Federal de 1988, veio reconhecer as famílias 

monoparentais, conforme estabelece seu artigo:  

 

 Art. 226 – A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. § 4°-  Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes.  

                 As questões de gênero e as reivindicações das mulheres por igualdade 

de condições sociais, culturais, políticas e econômicas trouxeram mudanças na 

esfera familiar, transformações visíveis à sociedade e aos movimentos feministas 

que lutaram pela aprovação da Lei do Divórcio em 1977. Porém, só a partir da 

Constituição de 1988, é que fica estabelecida a igualdade formal de direitos e 

obrigações entre homens e mulheres. O que aponta que não tem como conquistar 

direitos se não houver lutas que os afirmem. São as lutas que trazem realmente 

mudanças. A lei é um dentre outros, o resultado da luta. A própria Constituição 

Federal só pode ser concretizada depois de muita luta. 

                 Entretanto, mesmo legalizando a existência deste tipo de entidade 

familiar, a Constituição Federal de 1988 não a colocou no mesmo patamar da 

família oriunda do matrimônio civil. O que ocorreu foi a disposição ampla, no caput 

do artigo 226 de que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado”. De modo que a afirmação contida neste dispositivo pudesse abranger 

todos os formatos de família.  
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                 Esta Constituição também garante o direito constitucional da família 

monoparental, o que não significa garantia de direitos civis e sociais. Leite (2003), 

afirma que a família monoparental foi reconhecida pelo direito Constitucional, 

porém não existe no Direito Social, nem no Direito Civil. Neste último, a tendência 

de anular a clássica distinção entre “família legítima” e “família natural” ainda é 

muito recente para permitir o reconhecimento jurídico da monoparentalidade. 

                 Enquanto o Direito Civil não reconhecer a família monoparental como 

sujeito de direito, o poder público não se vê compelido a auxiliá-la. Ao não ser 

reconhecida, em determinados contextos, pode não ser levada em consideração, o 

que tende a agravar seu caráter discriminatório no meio social.  

                 Se contrapondo à Constituição de 1988, que reconheceu os diversos 

modelos de famílias existentes, entre os quais está a família monoparental, o 

Estatuto da Família aprovado em 28/09/2015, pela comissão especial que trata do 

texto na Câmara dos Deputados, através do Projeto de Lei nº 6.583/2013, vem 

definir como entidade familiar o núcleo formado a partir da união entre um “homem 

e uma mulher, por meio do casamento ou união estável, ou ainda por comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes” 2 

                 Para Maria Berenice Dias, advogada, presidente da Comissão Especial 

da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil3, além do caráter 

restritivo, o projeto retira direitos já garantidos e, por isso, é considerado por 

militantes, juristas e especialistas da área de Direito de Família e da diversidade 

sexual, um grande retrocesso. 

                 O Estatuto da família desconsidera todas as transformações e todas as 

conquistas que historicamente vem contribuindo para a garantia de direitos aos 

diversos núcleos familiares; direitos como a união homoafetiva, as adoções 

realizadas por famílias monoparentais ou casais do mesmo sexo, dentre outros 

direitos garantidos pala Constituição de 1988. Por isso, trata-se de um projeto 

extremamente conservador, que reproduz preconceitos e concepções de família 

retrógrados, compatíveis com a submissão da mulher.  

                                                 
2 Estatuto da Família Projeto de Lei nº 6.583/2013 – Art. 2º Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar como o 

núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda 

por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descentes.. 
3 -estatuto-tem-carater-reativo-e-de-retaliacao--...6 de out de 2015 - O Jornal da Lei entrevistou a presidente da Comissão 

Especial da Ordem dos Advogados do Brasil, a advogada Maria Berenice Dias. 
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               A família vem sofrendo inúmeras transformações e seus novos arranjos 

trazem para a sociedade uma nova perspectiva nas relações sociais, logo o 

referido Estatuto não condiz com a realidade vivenciada pelas famílias 

contemporâneas. 

             

1.3.1. Família e monoparentalidade feminina  

 

                 A expressão “famílias monoparentais” foi utilizada, segundo Nadine 

Lefaucher, na França, na metade dos anos setenta, para designar as unidades 

domésticas em que as pessoas viviam sem cônjuge, com um ou vários filhos, com 

menos de 25 anos e solteiros (VITALE, 2002). Neste contexto de profundas 

transformações societárias, os novos arranjos familiares ganham uma maior 

visibilidade, especialmente as famílias monoparentais femininas.  

                  Estamos falando de um modelo societário no qual a mulher se 

responsabiliza pelos cuidados e pela reprodução material da família, enfrentando 

uma sociedade machista preconceituosa e desigual. Assim, segundo Berquó,  

(...) a família monoparental feminina surgiu de um conjunto de 
“transformações econômicas, sociais, culturais e comportamentais 
que vão se sucedendo ao longo do tempo e que produzem 
variações nas trajetórias das mulheres fazendo com que essa 
chefia tenha múltiplos significados e desafios a serem enfrentados 
(BERQUÓ, 2002, p.243). 

                  O capital submete tudo e todos para acumular, isto é uma realidade, 

porém, o peso imposto por este sistema sobre as mulheres, para que haja a 

manutenção da família nuclear é enorme, e a situação delas no espaço produtivo é 

profundamente injusta. Ao invés de se verem “aliviadas” – como pretenderia a 

retórica da oportunidade de direitos iguais para as mulheres e da eliminação de 

qualquer discriminação de gênero –, o que elas presenciam de fato é, ainda, uma 

acentuada precarização da sua força de trabalho. (MÉSZAROS 2002, p. 302-303). 

                  Neste contexto, Vitale (2002), afirma ser a monoparentalidade um 

estado em aberto. Por esta razão deve ser considerada em suas permanências e 

recomposições. Assim, pensar monoparentalidade é pensar as famílias 

monoparentais não como um único modelo: as famílias monoparentais são 

protagonistas de histórias peculiares marcadas pelos diversos contextos sociais. 
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Isso nos mostra que não é possível analisar as famílias monoparentais como um 

universo específico ou um grupo homogêneo, mas sim como um novo grupo 

modificador das concepções tradicionais de família. 

                  Historicamente no Brasil, Barroso e Bruschini (1981) apontam que, 

embora já houvesse no país um contingente expressivo de famílias chefiadas por 

mulheres, é a partir dos anos 1970 que elas passam a ter visibilidade e conquistam 

um lugar entre as pesquisas sociológicas.        

                 Para as autoras: 

É preciso não esquecer que as mulheres chefes de família 
costumam ser também ‘mães-de-família’: acumulam uma dupla 
responsabilidade, ao assumir o cuidado da casa e das crianças 
juntamente com o sustento material de seus dependentes. Essa 
dupla jornada de trabalho geralmente vem acompanhada de uma 
dupla carga de culpa por suas insuficiências tanto no cuidado das 
crianças quanto na sua manutenção econômica. É verdade que 
essas insuficiências existem também em outras famílias, e 
igualmente é verdade que ambas têm suas raízes nas condições 
geradas pela sociedade. “Porém, esses fatores sociais são 
ocultados pela ideologia que coloca a culpa na vítima, e o problema 
se torna mais agudo quando as duas vítimas são encarnadas por 
uma só pessoa.” (BARROSO; BRUSCHINI, 1981, p. 40). 

 

                  Na sociedade em que vivemos a culpabilização e a individualização são 

armas  usadas  pelo  capitalismo; no  caso da mulher que sustenta sozinha sua 

família, esta culpabilização é ainda mais perversa, porque vincula tais mulheres à 

pobreza, ao fracasso, etc. Esta associação traz efeitos cruéis na vida familiar.  

                De acordo com Vitale:  

As famílias monoparentais femininas e pobreza acabam, de um 
lado, por construir outro estigma, o de que as mulheres são menos 
‘capazes’ para cuidar de suas famílias ou para administrá-las sem 
um homem. De outro, é apontado que as mulheres, hoje, ganharam 
maior independência e, portanto, podem assumir suas famílias. No 
entanto, enquanto houver a associação maciça entre 
monoparentalidade e pobreza (...) acaba por fortalecer-se muito 
mais a adjetivação dessas famílias como vulneráveis ou de risco do 
que como potencialmente autônomas (2002, p.51). 

 

                  No entanto, não é necessário estigmatizar para compreender que as 

famílias monoparentais têm, sim, mais dificuldades que as demais para cumprir sua 

função, pois, há um conjunto de fatores que influi na situação destas famílias, para 
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além do fato de serem monoparentais. Esses fatores se relacionam com as 

características de uma sociedade machista, pautada na exploração e na 

desigualdade, onde as mulheres enfrentam mais dificuldades para se inserirem no 

mercado de trabalho e assim garantirem a reprodução material de suas famílias.       

                 Ponderação interessante realizada por Castro, apud Macedo (2008), 

apresenta os reais motivos das desvantagens sociais enfrentadas pelas mulheres 

nesse contexto: 

 As mulheres de famílias monoparentais [...] foram esposas, ou 
seja, empobreceram não porque se tornam chefe de família, porque 
deixaram de ter um provedor, mas, com a maior probabilidade, 
porque foram esposas antes e, assim, não tiveram as mesmas 
oportunidades dos homens, casados ou vivendo sós, ou das 
mulheres sós, de investir em carreira, de socializar-se com as 
regras do e no mercado. (MACEDO 2008, p. 398). 

 

                 Existem outros fatores que devem ser analisados e considerados 

quando se trata de família monoparental feminina.                   

                 Para problematizar a chamada feminização da pobreza é necessário  

uma abordagem cuidadosa, pois, objetivamente, as mulheres estão em situação de 

desvantagem em relação aos homens, tanto no que se refere ao usufruto de 

direitos quanto à carga de trabalho e ao nível de remuneração. As desigualdades 

de gênero no mercado de trabalho, nas possibilidades de ascensão social (porque 

enfrentam barreiras culturais, legais, entre outras limitações), são aspectos que não 

podem ser desconsiderados. As mulheres chefes de família enfrentam dificuldades 

ao terem que administrar sua dupla inserção nas esferas da produção e da 

reprodução, em condições desfavoráveis quando comparadas aos homens que 

também são chefes de domicilio, mais que contam com a participação, cada vez 

maior das esposas nos cuidados domésticos e na esfera do mundo da produção. 

Assim tal premissa, leva, apressadamente à conclusão através do senso comum 

da impossibilidade das mulheres cumprirem bem as obrigações do chefe da família 

no enfretamento da dupla condição de provedora e responsável pela família, 

(GAMA, 2014). 

                 As novas configurações familiares estão cada vez mais presentes em 

nossa sociedade, especialmente nos grandes centros urbanos e nas periferias, 

onde crescem as famílias chefiadas por mulheres; por opção, ou imposição essas 
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mulheres acumulam dupla responsabilidade ao assumir o sustento material de 

seus dependentes: 

                  Neste sentido, é importante que o debate sobre a família e suas novas 

configurações (incluindo aqui as famílias monoparentais), analise seu(s) 

significado(s) tanto para o indivíduo como para a sociedade, sabendo que a 

possibilidade de que a organização da família nesta ou naquela forma pode 

representar: para alguns, escolhas individuais inseridas num contexto relacional no 

qual os vínculos com parentes, amigos ou colegas de trabalho estão mantidos: 

para outros, circunstâncias de vida que não representam propriamente escolhas e 

que podem significar isolamento social, pois tais vínculos inexistem ou estão 

fragmentados, ficando, assim, o indivíduo numa condição de maior vulnerabilidade 

pessoal e social. (GUEIROS, 2002, p.117). 

                  No contexto em que as mulheres são as únicas responsáveis pelo 

provimento de sua família, a condição de vulnerabilidade se acentua, aumentando 

os riscos sociais. No enfretamento de suas privações buscam apoio tecendo redes 

de solidariedade em geral com outras mulheres, sejam parentes ou vizinhos. Na 

realidade brasileira, estudos têm apontado para a dinâmica dos arranjos familiares 

nas classes populares, demonstrando a permanência de uma hierarquia de papeis, 

organizados a partir de uma visão tradicional, em que o homem representa o papel 

do provedor moral familiar, o que é um paradoxo, já que prevalecem famílias 

chefiadas por mulheres, (SARTI, 1996). 

                 No Brasil, a maioria das mulheres chefes de família encontra-se em 

situação de vulnerabilidade social. Tal processo colabora para reforçar o fenômeno 

denominado de feminização da pobreza, considerando que há uma maior 

incidência da pobreza entre as mulheres do que entre os homens. Existem 

elementos que são comuns à pobreza de homens e mulheres. No entanto, alguns 

aspectos atingem às mulheres de forma diferenciada, tais como a posição que 

ocupam nas relações sociais e na divisão sexual do trabalho. 

                Dentre os trabalhadores pobres, as mulheres de um modo geral (e não 

só as chefes de família), constituem um universo especial. Ocupam-se de 

atividades domésticas não remuneradas, mas indispensáveis para a reprodução da 

força de trabalho. Estas ocupações implicam em limitação do tempo das mulheres 

para investir em formação profissional. Além disso, enfrenta uma forte 
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discriminação no mercado de trabalho, fato que colabora para sua inserção nos 

trabalhos informais, de menor qualificação e com salários baixos (HIRATA, 2002). 

Tais aspectos reforçam o entendimento de que a pobreza atinge de maneira 

diferenciada homens e mulheres e que este último grupo encontra-se mais 

vulnerável a situações de pobreza. Diante de todas estas transformações sociais, 

políticas, econômicas e culturais, os novos arranjos familiares têm grandes 

desafios para sobreviverem numa sociedade patriarcal pautada na exploração da 

força de trabalho, na desigualdade social e especialmente na coisificação das 

relações humanas. 

                 Estes fatores somados ao descaso do Estado que com suas políticas 

sociais focalizadas na miséria, em nada contribuem para melhorar a vida desta 

trabalhadora; ao contrário, só contribuem para o aumento da pobreza e 

consequentemente da violência. 

                Nosso objeto está centrado no Projeto Social Casa da Criança, vinculado 

à política de assistência social do município de Rio das Ostras, que tem como 

objetivo atender às famílias – na sua maioria, monoparentais – com filhos menores, 

retratando assim a trajetória de mulheres que enfrentam diversas dificuldades para 

se inserir no mercado de trabalho, sendo uma delas, a falta de creches disponíveis 

para deixarem seus filhos.  

                 Ao longo deste trabalho, observaremos que a política de assistência 

implementada no município não atende as demandas dessas famílias que têm seu 

cotidiano perpassado pelo abandono, a desigualdade, a violência e o desemprego. 

A proposta é compreender os impactos desse programa assistencial no cotidiano 

dessas famílias. 
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Capitulo 2 – Políticas Públicas, Assistência Social no Brasil e Família 
Monoparental  Feminina 

 

2.1 – Assistência social e políticas públicas brasileiras 

 

                 Para compreendermos a Política de Assistência Social no Brasil é 

importante fazer uma breve análise de sua trajetória histórica até chegarmos à 

Constituição Federal de 1988, refletindo como se desenvolveu o processo que 

reconheceu a Política de Assistência Social como uma política pública, um direito 

que, junto com a saúde e a previdência social, formam o tripé da seguridade social. 

                  Até a década de 1930 no Brasil, não havia uma intervenção sistemática 

do Estado na área social; toda a prática assistencial era desenvolvida pela Igreja 

Católica e organizações de caridade. As práticas assistenciais tinham um caráter 

disciplinador, já que a pobreza era vista como uma disfunção individual e tratada 

como caso de polícia através do aparato repressor do Estado. Somente a partir 

da chamada Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas chega à presidência 

do país, é que o Estado começa a assumir novas funções, deixando de ser 

apenas coercitivo (MESTRINER, 2008) ou aperfeiçoando também estes 

mecanismos de dominação. 

                  O Estado passa a fazer a organização e regulação das condições 

sociais e políticas para o desenvolvimento industrial e econômico, promovendo a 

ascensão de um projeto de urbanização e industrialização (FERREIRA, 2007). 

Dentre os feitos de seu governo, Getúlio Vargas criou as Caixas de Subvenções, 

onde o governo fornecia um auxílio financeiro às instituições filantrópicas e 

públicas, afim de que as mesmas dessem assistência à população desassistida 

socialmente. Através da Lei nº 1.493/51, o Estado institucionalizou definitivamente 

as subvenções incluindo seus recursos ao Orçamento Geral da República 

(MESTRINER, 2008).   

Não se pode desconsiderar, no entanto, que nesse momento a classe 

trabalhadora estava organizada e isto impulsionou mudanças como, por exemplo: 

 

Essa consolidação trabalhista criou a carteira de trabalho, instituiu 
uma jornada de trabalho de oito horas, férias remuneradas, 



31 
 

 

salário- maternidade e criou a área de segurança e medicina do 
trabalho, (COUTO, 2006, p.103). 

 

Para a classe trabalhadora foi uma vitória, porém, foi também um 

grande ganho para o empresariado, que viu nas leis trabalhistas a possibilidade de 

manter a classe trabalhadora sob controle. É necessário ressaltar que esses 

direitos foram conquistados pela ação dos sindicatos, ainda que também 

respondessem aos interesses dos detentores dos meios de produção, que 

cobraram do Estado uma ação mais reguladora; logo, muitos desses direitos são 

decretados para docilizar a classe trabalhadora que neste momento ganhava 

espaço. 

                 Nesse período apenas aqueles que estavam inseridos no mercado de 

trabalho formal eram considerados cidadãos e, portanto, somente esses teriam 

direito a algum benefício previdenciário, o que é típico de um sistema que segrega, 

fortalece o preconceito, ou seja, que tem como uma de suas características a 

discriminação.  Isto pode ser reforçado na citação abaixo, 

 

[...] o trabalho é dever de todos, o que implica crime o não trabalho. 
Assim, como que num movimento de punição, define que não 
merece garantia de atenção àquele que não trabalha e não produz, 
(MESTRINER, 2008, p.105). 

 

Assim a burguesia conta com o Estado, que assume o papel de 

repressor, utilizando a carteira de trabalho para identificar principalmente aquele 

trabalhador desempregado, já que, portar a carteira era obrigatório e quem não 

estivesse trabalhando era fichado por vadiagem. Segundo  Mestriner  (2008),  no 

ano  de  1938  o  Governo  de  Vargas  cria também o Conselho Nacional de 

Serviço Social (CNSS), que foi a primeira presença da assistência social na 

burocracia do Estado brasileiro, tendo suas funções subsidiadas pelas 

organizações que prestavam amparo social. O CNSS tinha como uma de suas 

funções, analisar as adequações das entidades sociais e de seus pedidos de 

subvenções e isenções. 

Em 1942 foi criada a primeira grande instituição federal de assistência 

social no Brasil, conhecida como a Legião Brasileira de Assistência Social (LBA).  

Getúlio Vargas cria esta instituição como forma de legitimar seu governo através 

da tática do assistencialismo como um mecanismo de dominação política.  Ao 
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colocar sua esposa, Darcy Vargas, no comando dessa instituição, fez com que a 

assistência social passasse a ser associada ao primeiro-damismo4. Esse ato 

assegurou estatutariamente a presidência da LBA às primeiras-damas da 

República ocorrendo à junção entre iniciativa privada e pública, conformando assim 

a relação entre classes subalternas e o Estado (TORRES, 2002).  

                 Neste período, a assistência social como ação social é um ato de 

vontade e não direito de cidadania. Do apoio às famílias dos pracinhas, a LBA vai 

estender sua ação às famílias da grande massa não previdenciária. Passa a 

atender também as famílias que sofrem em decorrência de calamidades, o que 

trouxe o vínculo emergencial à assistência social que perdura até os dias de hoje 

(SPOSATI, 2007, p.20). Também a cultura de primeiro-damismo e as relações 

clientelistas se perpetuam até nossos dias. 

                  Estas são algumas características do modelo de proteção social 

brasileiro, que mesmo com as conquistas da Constituição de 1988, ainda existem 

resistências em reconhecer a Assistência Social como Direito de cidadania. 

Especialmente nos Municípios de pequeno e médio porte como Rio das Ostras, 

este padrão assistencial pode ser facilmente observado como, por exemplo, a 

Secretaria de Bem Estar Social que deveria ser denominada como Secretaria de 

Assistência Social. Aquela nomenclatura pode expressar certa descaracterização 

da política pública como direito do cidadão, passando assim, a ser implementada 

pelos gestores de forma precarizada, personalista, atravessada por relações de 

favor e focada em interesses políticos partidários. Mas voltemos à breve 

caracterização histórica que viemos delineando. 

                  Segundo Mestriner  (2008),  a  LBA  passa  a  realizar  trabalhos em 

nível  federal, estadual e municipal, ganhando uma ampla estrutura nacional e 

atuando em quase todas as áreas da assistência social. Implementavam centros 

sociais e regionais de grande relevância, os quais eram uma extensão à proteção 

dada aos trabalhadores.  E para realizar essas  novas  funções   mobilizaram  as   

escolas   de Serviço Social. Assim a LBA e as escolas de Serviço Social se 

                                                 
4
 Segundo SPOSATI (2007), Trata-se da institucionalização da assistência social na figura da 

mulher  do  governante.  Quando  elas  assumem  o  comando  da  assistência  social  e realizam 
ações beneficentes e caridosas. 
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unem para uma atuação técnica. Porém, o modelo de intervenção 

assistencial exercido pela instituição mantém o cunho tradicional e 

extremamente conservador atuando numa perspectiva de controle social 

legitimando a ordem vigente. Como se pode verificar na citação abaixo:  

 
Nesse processo de expansão, procura mobilizar e coordenar as 
instituições sociais privadas e públicas, ao mesmo tempo em que, 
por meio de ações próprias, tenta suprir as defasagens 
apresentadas pelo sistema assistencial existente. [...] Dessa forma, 
contribui para a organização, ampliação e interiorização da 
assistência social, levando a assimilação de princípios, métodos 
e técnicas do Serviço Social, bem como a contratação de 
profissionais da área, consolidando o ensino especializado, 
(MESTRINER, 2008, p.145). 

 

                  Apesar do avanço, não rompe com as práticas assistencialistas que 

vigoravam no enfretamento da questão social. 

Até o golpe militar de 1964 esse modelo de proteção social é ainda mais 

incentivado. É uma época de forte burocratização e autoritarismo, o que implica em 

graves mudanças nas relações de trabalho e consequentemente  para o cotidiano 

do trabalhador (FERREIRA, 2007). 

                  Neste contexto, o Estado aprofunda políticas de cunho conservador e 

disciplinadoras para regular e controlar a classe trabalhadora. Visando o 

desenvolvimento econômico do país, se utiliza da contenção salarial, elevando a 

desigualdade social e contribuindo ainda mais para a pauperização da população. 

A questão social volta a ser controlada através da coerção e da violência; os 

conflitos sociais são reprimidos severamente, sendo vistos como caso de polícia.  

Em nome da segurança nacional, as necessidades sociais da classe trabalhadora 

passam a ser atendidas pelo “binômio repressão x assistência”, onde as ações 

assistenciais são utilizadas pelo aparato estatal como forma de amenizar o estado 

de empobrecimento da população, evitando assim, que os trabalhadores 

realizassem alguma mobilização como forma de  resistência ao regime militar  

imposto. O Estado passa a ampliar a ação assistencial através de programas, 

benefícios e serviços, com um corte claramente repressivo, (FERREIRA, 2007 e 

MESTRINER, 2008). 

                  A partir de 1966 foram criados o Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS), o Programa de Integração Social (PIS), Fundo de Garantia por 
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Tempo de Serviço (FGTS) e o PRORURAL que possibilitou o início do processo de 

universalização das políticas sociais e a uniformização de serviços. Criou-se 

também o Banco Nacional de Habitação (BNH) que foi uma das grandes 

reivindicações da classe trabalhadora, utilizando-se recursos do FGTS, o que na 

verdade serviu mais para as classes médias e altas da sociedade do que para os 

trabalhadores que a reivindicaram. (COUTO, 2006 e FERREIRA, 2007). 

                  Com a ditadura consolidada, a Assistência Social com seus serviços, 

programas e projetos na área social passam a ser criados de acordo com a 

necessidade de manter a população controlada, ou seja, através de práticas 

fragmentadas e setoriais, cujas sequelas permanecem até hoje. A pesar de alguns 

avanços na área social durante este período, há um reforço das práticas 

assistencialistas e benesses, fortalecendo uma cultura paternalista e clientelista que 

se torna tão vigente em nosso país. Outro fator a ser observado é que as condições 

de vida da população continuaram sendo as mesmas, ou seja, cada vez mais 

precárias, porque a meta era atender, primeiro a  burguesia estrangeira e nacional. 

Os trabalhadores, em conjunto com estudantes universitários, começam a lutar por 

melhores condições de vida, ampliação de direitos e por uma sociedade mais 

igualitária. Além dos segmentos que apostam na luta armada, diversas forças 

sociais realizam movimentos contestatórios por todo o país, (FERREIRA, 2007 e 

MESTRINER, 2008). 

 

2.2 - Os avanços conquistados com o advento da Constituição Federal de 
1988.  

 

As décadas de 1980 a 1990 foram marcadas por um processo de novas 

configurações nas áreas política e social, com constantes reformas e uma 

ampliação importante da democracia no país. Foram realizados debates, estudos e 

pesquisas a fim de se formular uma proposta de assistência social que realmente 

representasse e atendesse as demandas da classe trabalhadora. Foi através da 

Constituição Federal de 1988, que a assistência social passa a ser discutida 

como política pública e direito de cidadania. Cabendo ao Estado provê-la, na 

tentativa de romper com a lógica da caridade e da benemerência.   

  Este foi um período de grandes conquistas para a classe trabalhadora que 
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mobilizada, lutou pela democracia e resistiu aos retrocessos advindos de uma 

ditadura militar que se manteve por mais de 20 anos no poder. Até a década de 

1990, a Assistência Social possuía um caráter compensatório que atuava na 

produção e reprodução das desigualdades sociais distanciando-se da  tarefa 

histórica de  ruptura e enfrentamento da pobreza, em prol da classe trabalhadora, 

atuando sob a ótica do conservadorismo. Apesar desse cenário, as mobilizações 

da sociedade civil pressionavam para a construção da política pública de 

Assistência Social e pela garantia do seu financiamento.  Com a promulgação da 

nova Constituição, denominada de “Cidadã”, a Assistência Social, adquiriu o 

caráter de política pública, através de sua integração com a Saúde e a Previdência 

formando assim, o conjunto da Seguridade Social (COUTO, 2006). 

A Constituição de 1988 marcou a passagem do modelo político de um 

“Estado Assistencial” para um modelo de “Estado de Direito” (SOUZA 2005), Ou 

seja, o individuo visto como cidadão de direito. Contudo, há ainda um longo 

caminho a trilhar, com a alternância de avanços e retrocessos nos embates 

próprios da luta de classes existente na sociedade capitalista. Esta traz uma nova 

concepção para a Assistência Social, redefinindo assim seu perfil histórico no país, 

como uma política de seguridade social. De acordo com seu art. 194: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência à assistência social, (BRASIL, 2003, p. 

193). 

A Constituição Federal de 1988 foi aprovada no dia 5 de outubro e 

traz a Política de Assistência Social inscrita nos artigos 203 e 204: 

 

O artigo. 203 A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II- o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III- a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV- a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária; 

V- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
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deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

Assim, a assistência social inserida no tripé da seguridade social representou um 

avanço em sua consolidação como política pública, legitimando  os direitos básicos 

de cidadania a todos os indivíduos que dela necessitem.  

 
Essa inserção, bastante inovadora, introduz o campo da assistência 
social como política social, dirigindo-se a uma população antes 
excluída do atendimento na ótica dos direitos. Sua definição impõe 
compreender o campo assistencial como provisão necessária 
para enfrentar as dificuldades que podem ser interpostas a qualquer 
cidadão e que deve ser cobertas pelo Estado (COUTO, 2006, 
p.170). 

 

O artigo 204, vai falar sobre a organização da assistência social, 

tendo suas ações custeadas pela seguridade social. 

Art.204 - As ações governamentais na área da assistência social serão 

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art.195, 

além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes. 

I– descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e 

as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 

programas às esferas estaduais e municipais, bem como a entidades beneficentes 

e de assistência social; 

II– participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis (BRASIL, 

2003, p. 13). 

Vale à pena ressaltar que nas décadas anteriores só tinham direito de 

acessar as políticas públicas, aqueles trabalhadores inseridos no mercado de 

trabalho formal. A Assistência como política integrante da seguridade social, insere 

indivíduos que estão ou não no mercado de trabalho formal. 

O Estado passa para a condição de responsável pelas políticas sociais, 

e cabe a ele providenciar condições necessárias para que o trabalhador possa 

enfrentar as diversas necessidades advindas da sua reprodução social, já que, 

sobretudo na área da assistência social, sempre exerceu papel secundário e 

subsidiado pelas entidades filantrópicas. Dentre as contradições deste cenário, 

devemos mencionar o surgimento e a regulamentação das instituições do chamado 
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Terceiro Setor, que possibilitaram um modelo de privatização das politicas de 

assistência social, abrindo espaço para certa desqualificação na abordagem da 

questão social, dificultando a garantia de direitos. 

Ao mesmo tempo, pelas inovações contidas na Constituição, a 

população participar da formulação das políticas e controlar as ações assistenciais, 

através da criação dos conselhos e conferencias que se tornam espaços de 

discussões, lutas e mediações, pois, trazem a participação de profissionais e da 

sociedade civil em diversas áreas de atuação como saúde, educação e assistência. 

É importante lembrar que isso não garante sua efetivação, se pensarmos nas 

relações de clientelismo e paternalismo tão latentes em nosso país que contribuem 

para a desqualificação desses espaços. 

Especificamente no final da década de 80 no Brasil, havia uma 

expectativa do povo brasileiro que saia de uma ditadura e que agora conquista 

novamente o direito de ir às urnas e escolher democraticamente seu presidente. 

Mas, o presidente escolhido pelo povo (Fernando Collor de Melo), implanta a 

doutrina neoliberal, iniciando-se o processo de desconstrução dos princípios 

universalizantes e distributivos da Seguridade Social. Neste contexto, o Consenso 

de Washington sela, de uma vez por todas, a submissão do Brasil ao capital 

estrangeiro, o que trouxe consequências em todos os campos porque inicia sua 

mudança na economia, esfera fundamental, o que impõe o encolhimento do Estado 

na garantia dos direitos sociais. Trata-se de um Estado que passa suas 

responsabilidades para o setor privado, as ONGs e os indivíduos. Estas políticas 

neoliberais provocam desregulamentação do mercado de trabalho, dos direitos 

trabalhistas e sociais, conquistados até o momento, e a política social passa a ter 

um caráter minimalista (DAHMER PEREIRA, 2006). Também reorienta o caráter 

das políticas sociais quando corta gastos sociais, desativa programas. Suas 

principais características são: Descentralizar, privatizar e concentrar programas 

sociais públicos nas populações mais pauperizadas. Abaixo uma definição bem 

sólida do neoliberalismo. 

O neoliberalismo consiste na sustentação da tese segundo a qual o 
mercado é o principal e insubstituível mecanismo de regulação 
social, onde a sua enfática defesa do Estado mínimo. O propósito 
do neoliberalismo é combater as políticas macroeconômicas de 
matriz keynesiana e o combate à garantia dos direitos sociais, 
defendendo como meta a estabilidade monetária, (PEREIRA, 
SILVA e PATRIOTA, 2006). 
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A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) é impactada com estas 

mudanças, pois, sua aprovação sofreu um atraso no desencadeamento do seu 

processo de discussão e de elaboração de propostas, que só virá acontecer mais 

tarde através da intervenção das entidades e de profissionais de serviço social 

(MESTRINER, 2008). É vetada e a alegação é a falta de recurso para cobrir os 

gastos sociais com os benefícios de prestação continuada (BPC). Tal como 

analisaremos, estas transformações redimensionam e impactam nos modelos 

familiares. 

Após o veto de Collor ao projeto de Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), o Ministério do Bem-Estar Social começou a promover encontros regionais 

em todo o país a fim de discutir a Lei. Teve como principais participantes os 

representantes da sociedade civil, do Poder Legislativo, integrantes da LBA, da 

Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG), entre 

outros. Esses encontros culminaram com a Conferência Nacional de Assistência 

Social, realizada em junho de 1993, em Brasília. Nesse contexto, houve muitas 

discussões e algumas reformulações na lei visando ganhos para a assistência 

(MPES, 2010).   

Foi diante desse cenário de debates e grande pressão popular de 

algumas categorias profissionais - dentre eles, os assistentes sociais, assim como 

também o Ministério Público, que ameaçou processar à União pelo descuido com a 

área, que no dia sete de dezembro de 1993, foi sancionada pelo presidente Itamar 

Franco, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742 que propõe 

mudanças estruturais e conceituais na assistência social pública (COUTO, 2006). 

Este fato demonstra e reforça a importância da luta política para a conquista de 

direitos.         

Em síntese a LOAS prevê a efetivação dos direitos garantidos 

através de serviços, programas e projetos de forma não contributiva, onde o 

Estado é responsável de assegurar o acesso da população à política de 

assistência social, definindo assim, a responsabilidade de cada esfera do governo. 

Incorpora a concepção de mínimos sociais, exigindo a construção de uma ética em 

sua defesa, mostrando que a pobreza  e  a  miséria  não  são  solucionadas  

apenas  com  a concessão de benefícios. Vai estabelecer a descentralização 

político-administrativa entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com 
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comando único na realização das suas ações, sendo fundamental a participação 

da população na formulação das políticas e no controle social. Passa a ser 

essencial a compreensão da assistência social como direito universal de todo e 

qualquer cidadão. 

O principal benefício conquistado com a LOAS foi o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), que prevê o pagamento de um salário mínimo 

mensal a pessoas com deficiência e  aos  idosos  que  não  possuem  meios  de  

prover  seu  próprio sustento. O financiamento dos benefícios, serviços, 

programas e projetos previstos na Lei estão condicionados aos recursos da União, 

Estado e Municípios que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social 

(FNAS). 

Nesse momento de grandes conquistas foi criado o Conselho Nacional 

de Assistência Social (CNAS) que passa a ter grande importância, tendo a tarefa 

de aprovar a Política Nacional de Assistência Social.  

 No ano de 1994, assume a presidência do país Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), que assim como os governantes anteriores, priorizou o controle da 

inflação e a manutenção da estabilidade econômica, afirmando a necessidade de 

realizar uma reforma do Estado vinculada ao paradigma teórico neoliberal. No 

campo social houve a criação do Programa Comunidade Solidária, que tinha como 

objetivo estabelecer formas de atuação na área social do governo e formas de 

gerenciar os programas de ataque à fome e à pobreza. Porém, o referido programa 

foi uma tentativa de retirar a Política de Assistência Social do âmbito dos direitos de 

cidadania, direitos estes, conquistados com a Carta Magna de 1988. Deste modo, o 

Estado se afasta da garantia de direitos fundamentais e transfere parte das suas 

responsabilidades para a sociedade civil. Os resultados foram desastrosos para a 

população, com o aumento da concentração de renda, da desigualdade social, o  

desemprego, e ainda houve diversas tentativas de acabar com alguns direitos 

trabalhistas conquistados ao longo dos anos. 

 

2.2.1 - Políticas Nacionais de Assistência Social (PNAS) Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) 
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É a partir do governo Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, que podemos 

observar alguns indícios de mudanças na perspectiva de implementação desta 

política, primeiramente com a aprovação da Política Nacional de Assistência 

Social e logo em seguida com a do Sistema Único de Assistência Social que se 

efetiva em 2004 (COUTO 2006). 

                 A Política de Assistência Social (PNAS), é uma política que junto com as 

políticas setoriais, considera as desigualdades sócioterritoriais, visando seu 

enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 

atender à sociedade e à universalização dos direitos sociais (PIRES, 2010). 

                 O público dessa política são  os cidadãos e grupos que se encontram em 

situações de risco. Ela significa garantir a todos, que dela necessitam, e sem 

contribuição prévia a  provisão dessa  proteção, permitindo a padronização, 

melhoria e ampliação dos serviços de assistência no país, respeitando as 

diferenças locais. Cabe ressaltar que ela tem seus princípios em consonância com 

a LOAS. 

                 A criação do Sistema Único de Assistência Social representou um 

grande avanço na área da Assistência no país. A implementação e aprovação do 

SUAS  se deu em  julho de 2005, por  meio  do  Conselho  Nacional  de  

Assistência Social e a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS). 

O SUAS é um sistema não contributivo, descentralizado e participativo que regula e 

organiza os elementos contidos na Política Nacional de Assistência Social.   A 

NOB/SUAS/2005 aponta como  características  necessárias   para  a construção do 

SUAS: 

 

1) a gestão compartilhada, o co-financiamento e a cooperação 
técnica entre os três entes federativos. 2) divisão de 
responsabilidades entre os entes federativos para instalar, regular, 
manter e expandir as ações de assistência social como dever de 
Estado e direito do cidadão. 3) fundamenta-se nos compromissos 
da PNAS/2004; 4) orienta-se     pela unidade de propósitos, 
principalmente quanto ao alcance de direitos pelos usuários; 5) 
regula em todo o território nacional a hierarquia, os vínculos e as 
responsabilidades do sistema cidadão de serviços, benefícios,  
programas,  projetos  e  ações    de  assistência   social, decaráter 
permanente e eventual, sob critério universal e lógica de ação em 
rede hierarquizada (âmbitos municipal, estadual e federal). 6) 
respeita a diversidade das regiões. 7) reconhece as diferenças e 
desigualdades regionais, considerando-as no planejamento 
e execução das ações. 8) articula sua dinâmica às organizações e 
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entidades de assistência social reconhecidas pelo SUAS, (DAHMER 
PEREIRA, 2006, p.9-10).    

 

 O SUAS, resumidamente visa acolher e apoiar as famílias que estão 

passando por alguma vulnerabilidade ou risco social.  Dentre os mecanismos de 

proteção, podemos mencionar: a proteção pró-ativa, que é um conjunto de ações 

que vão buscar reduzir os riscos e danos sociais; para a segurança de acolhida 

serão oferecidos espaços e serviços para a proteção social básica dos usuários 

que necessitarem; e a segurança social de renda que será feita por meio de 

bolsas, auxílios financeiros.   

 A proteção social, mencionada anteriormente, é dividida em duas          

dimensões: a proteção social básica e a proteção social especial. Ambos os tipos 

de proteção tem como suposto a proteção social pró-ativa e passam a considerar o 

usuário como um sujeito de direitos e não mais um “objeto” de intervenção como 

era visto anteriormente, o que possibilitou a quebra com a situação de tutela, 

(DAHMER PEREIRA, 2005).  

 O SUAS é de grande importância para a Assistência Social no país, 

porem, especialmente o profissional do Serviço Social, enfrenta grandes desafios 

na sua materialização. Pois, aquele que trabalha a partir de uma perspectiva 

crítica, se depara com o discurso da cidadania, da igualdade, da conquista e 

ampliação de direitos, entretanto, logo percebe que é constante a ausência da 

cidadania e a negação e restrição desses direitos. Não podemos subestimar que  

a política de Assistência Social no Brasil também é implementada para garantir a 

hegemonia do capital que necessita da existência de uma classe subalternizada e 

dependente de seus benefícios – sobretudo quando as principais tendências do 

mercado de trabalho não são questionadas nem alteradas.  Neste contexto, o 

SUAS foi uma forma encontrada pelo Estado para administrar e amenizar as 

expressões da questão social que compõem a vida da população usuária da 

política de assistência.      

 A centralidade na família pode resultar um avanço na Política de 

Assistência Social, já que a abordagem da família é fundamental na medida em 

que ela representa o núcleo de socialização e reprodução dos indivíduos.  

                 O problema é o caráter que essa centralidade assume em um contexto 

neoliberal, onde o Estado se desresponsabiliza pelas suas funções sociais 
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responsabilizando à família e ao indivíduo por sua reprodução social, num cenário 

de profunda recessão econômica, e onde as políticas implementadas são 

insuficientes para atender as suas demandas, ampliando-se os riscos e a 

vulnerabilidade social. 

                  Ainda há um grande caminho a ser percorrido diante dos desafios para 

a Política de Assistência Social junto com as demais políticas setoriais, no sentido 

de concretizarem a construção de uma rede eficiente, que garanta serviços de 

qualidade para a população, viabilizando serviços e desenvolvendo respostas 

qualificadas para o enfretamento das expressões da questão social, agravadas a 

partir das contrarreformas neoliberais.  

Por fim, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que os 

pressupostos trazidos com a PNAS e com o SUAS sejam realmente eficazes e 

consigam trazer de fato mudanças para a população. Precisamos com urgência de 

políticas públicas que defendam uma sociedade mais igualitária, pois, as 

tendências societárias em vigor – e as políticas neoliberais – atuam na 

desconstrução da garantia de direitos. Deste modo, não depende apenas de 

governantes e gestores, mas fundamentalmente da construção de um novo projeto 

de sociedade que tenha como principio a igualdade social através da divisão das 

riquezas socialmente produzidas e a garantia de direitos. 

  

2.3. Configuração da política de Assistência Social em Rio das 
Ostras 

           

                Buscamos compreender algumas particularidades acerca da Política de 

Assistência Social no Município de Rio das Ostras, e como esta, se materializa no 

cotidiano dos usuários, em especial das famílias monoparentais femininas inseridas 

no Projeto Casa da Criança do bairro Liberdade nos anos de 2013 e 2014. 

Traremos um breve debate sobre sua institucionalidade, estrutura e contradições 

dentro da realidade deste município. 

Rio das Ostras é um município relativamente novo, com apenas 24 anos, 

tendo se emancipado de Casimiro de Abreu em 10 de abril de 1992. Desde então, 

seu crescimento populacional é considerado o maior do Estado, cerca de 11% ao 

ano. A população está distribuída em uma área territorial de 229,50 Km² de 
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extensão, com mais de 90% na zona urbana do município., segundo dados do site 

oficial do município com base no censo do IBGE realizado no ano de 20105. 

  Dados Populacionais de Rio das Ostras de 1996 - 2015 

 

          GRÁFICO I - NÚMEROS DE HABITANTES EM RIO DAS OSTRAS 

 
 

Este crescimento deve-se ao fato de Rio das Ostras ser divisa com o 

município de Macaé, considerado capital do Petróleo, por conta de seu 

desenvolvimento na indústria de petróleo e gás. Este intenso processo migratório 

pelo qual o município passou e vem passando é fruto da busca por melhores 

oportunidades de emprego, porém  a  maioria  dos trabalhadores  não  apresentam  

as  qualificações   necessárias requisitadas pela indústria  para serem inseridos no 

mercado de trabalho formal de Macaé (ALVES, 2014). 

Estes trabalhadores, com grande freqüência apresentam dificuldades, 

para retornar para seus municípios de origem. Sendo Rio das Ostras uma cidade 

que não oferece muitas oportunidades de emprego - pois seus maiores 

empregadores são a Prefeitura, o comercio, a rede de hotelaria, os restaurantes e a 

construção civil -, esta realidade acarreta no crescimento do desemprego e na 

procura pela assistência e seus programas de inclusão social. 

                 O crescimento constante da população no município de Rio das Ostras 

trouxe novas expressões da questão social de difícil resolução: desemprego, 

informalidade, crescimento da violência social e contra a mulher, pobreza, dentre 

                                                 
5
 Em<http://www.riodas ostras, rj.gov.br/dados-do-municipio.html> acesado em:06/05/2016. 
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outras. Nesse sentido, buscaremos conhecer algumas características da  estrutura 

da política de Assistência que deve  dar suporte às demandas da população.   

                  Após a emancipação da cidade de Rio das Ostras em 10 de abril de 

1992, foi criada a Assessoria de Promoção Social, instituição vinculada à Secretaria 

de Saúde que contava apenas com uma Assistente Social para atender à 

população. Com o aumento da demanda, houve a necessidade de ampliar os 

serviços assistenciais e de sua equipe técnica, razão pela qual, criou-se a 

Secretaria de Bem Estar Social (SEMBES) desvinculando-a da Secretaria de 

Saúde e com quadro de pessoal próprio, de acordo com o Plano Municipal de 

Assistência Social (2006-2009), aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência 

Social, que representa o projeto assistencial no Município em conformidade com a 

NOB/SUAS. 

                  Assim, a SEMBES passa a fazer parte da estrutura organizacional 

Político-Administrativo de Rio das Ostras, que atualmente é composta de 18 

secretarias e 2 Autarquias no Município.  

A Política de Assistência no município inicialmente foi composta por 6 projetos, 3 

programas, 2 creches, 2 Centros Integrado de Convivência, 1 abrigo e 1 CRAS. 

Com a crescente demanda populacional, foi imprescindível ao longo dos anos, a 

ampliação do número de unidades de atendimentos, projetos e programas que se 

auto-afirmam como de “inclusão social”, o que complexificou a estrutura da 

SEMBES. Sua estrutura passou a estar composta por um Gabinete da Secretária e 

Subsecretária, uma Coordenadoria  de  Gestão  de Unidades, 5 Órgãos  

Colegiados e três departamentos, sendo eles: Departamento Administrativo, 

Departamento de Serviços e Programas de Atenção Básica e Especial e o 

Departamento de Gestão de Benefícios e Convênios. 

Rio das Ostras não foge è regra e mantém o protagonismo do primeiro-

damismo na política de Assistência e das figuras públicas, o que facilita a 

manipulação da população contribuindo para o fortalecimento e a permanência de 

um Estado paternalista, que trata a assistência como favor e não como um direito 

do cidadão. Lembremos que a orientação da PNAS é que as secretarias sejam 

denominadas de “Assistência Social”, concebendo a assistência como política 

pública inserida no tripé da Seguridade Social. Neste contexto, entendemos que  a 

nomenclatura de secretaria de “Bem Estar Social” - como é chamada em Rio das 
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Ostras - tende a descaracterizar a assistência como política pública e prejudica a 

garantia de direitos dos usuários.   

Atualmente, a SEMBES, conta com 5 CRAS, 4 Casas da Criança, 3 

Centro Integrados de Convivência, 1 Abrigo, 1 Centro do Idoso, 1 Casa da Mulher e 

1 CREAS, totalizando  17 unidades de atendimentos, contando com a sede, 

(ALVES, 2014).  

 A estrutura da Política de Assistência do município cumpre com 

algumas exigências da NOB. Rio das Ostras se enquadra na especificação do 

SUAS, sendo denominado de município de grande porte (aqueles cuja  população 

é de 101.000 até 900.000 habitantes), tendo por obrigação a implantação de, no 

mínimo, 4 CRAS. Considerando as unidades implantadas, projetos e programas, a 

Política de Assistência Social tem suas ações voltadas tanto para a proteção básica 

quanto para a proteção especial. A administração do Conselho Municipal de 

Assistência Social e do Fundo de Assistência Social também faz parte das 

exigências legais. 

                  As informações acima apenas atestam a efetividade da Política de 

Assistência no município, para o cumprimento das normas exigidas para os 

repasses de verba do Fundo Nacional de Assistência Social. 

                O Departamento de Gestão de Benefícios e Convênios administra o 

Programa Bolsa Família e o Cadastro Único, o que significa a inserção da região 

em um programa de transferência de renda do Governo Federal. Já a Divisão de 

Benéficos e Auxílios Assistenciais, gerencia programas de transferência de renda 

criados pelo próprio município como: O Cartão do Bem Social – R$ 100,00 -, Feliz 

Idade – R$ 360,00 -, Vencendo Barreiras – R$ 260,00 – e Jovem Cidadão – que 

prevê um auxilio no valor de meio salário mínimo6. 

A Política de Assistência Social sofre, a cada quatro anos, os impactos 

políticos das eleições para prefeito e vereadores. Nas últimas gestões, tem se 

observado um conjunto de ações voltadas para a promoção eleitoral e para o 

cumprimento de acordos políticos partidários, consolidando uma relação de “troca 

de favores”, com graves conseqüências para a política social e seus usuários que 

ficam sem saber quais projetos ou programas vão permanecer. 

                                                 
6
 Valores retirados do Jornal Oficial de Rio das Ostras, Edição nº641. 
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 Isto independe se os projetos e programas funcionam ou não; eles 

simplesmente acabam ou tem mudanças em seu quadro de pessoal, prevalecendo 

assim, os interesses políticos partidários, o que não garante conhecimento e 

preparo dos profissionais para as funções demandadas. Logo, se o critério é 

político e não técnico, não se pode assegurar que a política pública vá cumprir com 

os critérios técnicos estabelecidos em Lei, ou previstos na PNAS, enquanto Política 

de Recursos Humanos. Isto só reforça as relações clientelistas tão latentes na 

cidade. Lembrando que as relações a serem estabelecidas exigirão, além do 

compromisso com a assistência social como política pública, qualificação dos 

recursos humanos e maior capacidade de gestão dos operadores da política. 

(MDS, PNAS, 2005). 

O vinculo empregatício é um fator de grande importância. Em geral, os 

profissionais são contratados, o que compromete sua autonomia, pois diante do 

risco iminente da perda do emprego, tornam-se alvos fáceis dos “jogos” políticos e 

daqueles que utilizam máquina administrativa municipal em beneficio próprio. 

                  A Política de Assistência municipal está a mercê das vontades dos 

governos e de seus interesses políticos particulares, impactando na continuidade 

dos serviços prestados e nas condições de vida dos usuários que dependem 

direitamente e, às vezes, unicamente da assistência para sobreviver.  

                Segundo Alves (2014), se por um lado se evidenciam traços de uma 

política pública devido à existência de equipamentos e ações de governo, que 

cumprem com exigências legislativas nacionais – LOAS, PNAS, NOB/SUAS -, por 

outro lado, observamos elementos que nos fazem questionar a existência de uma 

política pública de Assistência Social no município, por se tratar de ações que 

dependem do ritmo eleitoral e da vontade política dos gestores de turno. Por esse 

motivo é importante compreender que a implantação de equipamentos de 

assistência social e de ações de governo, não necessariamente configura que a 

assistência seja tratada como política pública e direito de cidadania.  

Hoje os munícipes vivem as mais diversas expressões da questão social atreladas 

a uma total falta de estrutura social, política e econômica. 

 

2.4 - Famílias Monoparentais Femininas inseridas no Projeto Casa da Criança.                             
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O CRAS é uma unidade pública estatal, responsável pela organização e 

oferta de serviços de proteção social básica do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). Realiza trabalho social, de caráter continuado com famílias, no 

sentido de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus 

vínculos, promover acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua 

qualidade de vida. O CRAS se vincula à Política de Assistência Social e relaciona-

se com duas das principais deliberações da Política Nacional de Assistência Social 

– PNAS/2004: a de que a política deve adotar um enfoque territorial e a de que 

deve considerar a unidade familiar como ponto focal para compreensão das 

vulnerabilidades e potencialidades da população e como objeto central de sua ação 

preventiva e protetiva. 

Nesse contexto, o CRAS passou a ser o lócus preferencial para a 

articulação e coordenação da execução dos ‘serviços de proteção social básica’, 

uma das duas vertentes do sistema, fundamentado em dois pilares: o da 

centralidade das famílias e o da territorialidade.                 

A adoção do conceito da territorialidade implica o reconhecimento de 

que inexistem categorias padronizadas de pessoas e famílias, de demandas e 

respostas, traz consigo o entendimento de que, ainda que os fenômenos da 

pobreza e da desigualdade possam ter explicações sociológicas e econômicas 

gerais, eles apresentam características locais que exigem soluções particularizadas 

para a conquista de direitos e a construção de autonomia e integridade pessoal, 

familiar e comunitária. (BRASIL, 2004). 

                 A Prefeitura de Rio das Ostras, através da Secretaria de Bem Estar 

Social, trouxe os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para o 

município, a fim de atender as áreas com índices de vulnerabilidade e risco social.                            

                  O Projeto Casa da Criança é formado por quatro unidades no Município, 

sendo duas no  bairro  do   Âncora, uma no Liberdade e outra em Cidade  Praiana,  

faz parte das ações desenvolvidas pela Secretaria de Bem Estar Social do 

município de Rio das Ostras. Atende às crianças não absorvidas pela rede de 

Educação Infantil do Município,  oferecendo uma  alternativa que  garanta  

satisfatoriamente  a promoção de cuidados e práticas socioeducativas e 

recreativas, possibilitando o desenvolvimento integrado dos aspectos físicos 
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cognitivos e sociais, ao mesmo tempo buscando dar oportunidades aos familiares 

de inserção no mercado de trabalho, priorizando as famílias referenciadas no 

CRAS e acompanhadas pelo CREAS e Conselho Tutelar7.  

           

Seus objetivos específicos são: 

 

1 - Atender crianças na faixa etária de 1 ½ (um ano e meio) a 06 anos incompletos, 

priorizando as pertencentes a famílias com renda familiar de até 03(três) salários-

mínimos; 

2 - Oportunizar o acesso ao mercado de trabalho de parcela da população que dele 

estava excluído devido à inexistência de local apropriado para  deixar seus filhos; 

3 - Dar oportunidade de trabalho a profissionais de educação em nível              

médio em curso de formação de professor ou superior e demais profissionais da 

área  psico-social, como também de pessoal de apoio, residentes no município. 

4 - Proporcionar um ambiente familiar seguro, afetivo e prazeroso, às crianças 

atendidas pelo Projeto; 

5 - Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 

socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção 

social de assistência social; 

6 - Promover acesso aos demais serviços da rede municipal, através da 

articulação, informação, parceria e encaminhamentos; 

7 - Possibilitar a inserção/reinserção das mulheres no mercado de trabalho; 

8 - Sensibilizar a família sobre a importância da elevação dos níveis de 

escolaridade e realização de atividades de formação continuada; Promover 

atividades culturais; 

9 - Estimular a participação popular nas instancias deliberativas, colaborando para 

o controle social.   

                O Projeto atende a crianças na faixa etária de um ano e meio a seis anos 

incompletos, conta com uma equipe técnica formada por Assistente Social, 

Psicólogo, Professores e  equipe de apoio que cuida  das  crianças, e atualmente 

atende cerca de 200 famílias. As crianças são selecionadas de acordo com sua 

faixa etária, de três a seis anos incompletos, dividas em turmas de manha e tarde. 

                                                 
7
 Fonte: Tipificação nacional de serviços sócioassistenciais - Texto da resolução nº 109, de 11 d 
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As crianças de um ano e meio a três anos incompletos ficam em período integral de 

creche. 

                 O Projeto não atende a demanda de creche do município e as famílias 

que não se enquadram neste perfil ou não obtém vaga, ficam sem ter onde deixar 

seus filhos para trabalharem. Uma das exigências para terem uma vaga no Projeto 

é que os responsáveis tenham uma atividade formal que possa ser comprovada, o 

que é contraditório, pois, o projeto acaba defendendo critérios contrários à 

realidade de informalidade ou desemprego de muitas das famílias potencialmente 

usuárias.  

Como vimos no primeiro capítulo, na sociedade capitalista e patriarcal, a 

força de trabalho feminina é mais barata, menos valorizada, submetida a uma 

maior superexploração, realidade que, em muitas oportunidades, obrigada à mulher 

a aceitar baixos salários, precariedade e inserções informais no mercado de 

trabalho. O Estado não investe em sua qualificação, as políticas sociais não 

atendem as suas reais necessidades, configurando uma realidade onde ela terá 

que buscar sozinha maneiras para garantir a reprodução de sua família. É 

importante lembrar que a monoparentalidade, já desde a década de 70, tem seu 

estigma ligado à feminização da pobreza. Em Rio das Ostras as famílias 

monoparentais são facilmente identificadas, por serem em sua maioria usuárias do 

CRAS, inseridas no projeto Casa da Criança do Município.  

Para melhor conhecimento deste modelo de família realizamos uma 

pesquisa empírica que nos mostrasse com nitidez seu perfil e configuração, para 

problematizar esta demanda que se torna cada vez mais representativa para o 

Projeto Casa da Criança.             

                   A seguir serão apresentados resultados da pesquisa documental 

realizada a partir das fichas sociais das famílias Monoparentais Femininas usuárias 

do CRAS Central inseridas no Projeto Casa da Criança do bairro Liberdade nos 

anos de 2013 e 2014.          

                  Foram atendidas pelo Projeto neste período 200 (duzentas) famílias, 

das quais 140 são familiais monoparentais femininas, sendo que escolhemos uma 

amostra de 100 fichas utilizando  os seguintes  critérios: que  fossem de famílias 

monoparentais femininas; que tivessem dados suficientes para realizar o trabalho 

de pesquisa; que fossem famílias contempladas com algum tipo de benefício de 
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transferência de renda de forma a demonstrar as reais condições em que vivem 

essas famílias. A partir dessa amostra pesquisamos questões como: faixa etária, 

escolaridade, auxílios, renda e composição familiar, moradia, tempo de migração 

na cidade, inserção no mercado de trabalho e configuração da  monoparentalidade. 

As fichas trazem importantes informações para a compreensão dos impactos das 

Politicas de Assistência Social no cotidiano dessas famílias.  

                Como complemento da pesquisa faremos uma breve análise acerca da 

realidade de 5 (cinco) dessas famílias monoparentais femininas retratando suas 

demandas e dificuldades a partir dos registros institucionais, bem como os 

atendimentos nos plantões sociais. A escolha desses casos se deu em função de 

serem famílias que dependem dos benefícios assistenciais para sua reprodução 

social visto que sua renda é insuficiente. 

 

Tabela 2: Faixa etária das mulheres chefes de famílias inseridas no Projeto 
Casa da Criança nos anos de 2013 e 2014. 

Faixa etária das mulheres chefes de famílias? Respostas 

De 18 a 30 anos 56 

De 31 a 45 anos 23 

De 46 a 60 anos 15 

Mais de 60 anos 06 

Total 100 

 
 
Gráfico 2: Faixa etária das mulheres chefes de famílias inseridas no Projeto 
Casa da Criança nos anos de 2013 e 2014. 

Faixa Etaria

56%

23%

15%
6%

De 18 a 30 anos 

De 31 a 45 anos

De 46 a 60 naos 

Mais de 60 anos

     Fonte:Fichas Sociais das famílias inseridas no Projeto Casa da Criança nos anos de 2013/2014             
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                 Este gráfico traz a idade das usuárias cadastradas no Projeto. Verifica-se 

que 56% têm idade entre 18 e 30 anos, 23% têm entre 31 e 45 anos, 15% têm 

entre 46 e 60 anos e 6% com mais de 60 anos.  

               Observa-se que a maioria das mulheres chefes de famílias são jovens, o 

que retrata as transformações geracionais e nas relações de gênero, 

problematizadas no primeiro capítulo. É importante lembrar que, sobretudo a partir 

de uma maior presença dos movimentos feministas e das lutas por direitos das 

mulheres, na contemporaneidade, muitas delas não aceitam tão facilmente a 

sulbaternidade imposta pelos seus companheiros. Ainda que estejam inseridas 

numa sociedade conservadora, machista, preconceituosa e perpassada pela 

desigualdade em todas as suas formas. 

 
Tabela 3:Grau de Escolaridade das mulheres chefes de famílias inseridas no 
Projeto Casa da Criança nos anos de 2013 e 2014. 

Qual a sua escolaridade? Respostas 

Não alfabetizada 4 

Ensino fundamental incompleto 44 

Ensino fundamental completo 20 

Ensino médio incompleto 16 

Ensino médio completo 14 

Ensino superior incompleto 2 

Ensino superior completo 0 

Total 100 

 
Gráfico 3: Grau de Escolaridade das mulheres chefes de famílias inseridas  
no Projeto Casa da Criança nos anos de 2013 e 2014. 

Grua de Escolaridade

0%

6%

44%

20%

16%

0%

14%
Grau de Escoalidade

Não Alfabetizada

Ensino Fund.Incompleto

Ensino Fund.Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Ensino Superior

Fonte: Fichas Sociais das famílias inseridas no Projeto Casa da Criança nos anos de 2013/2014 
              

                 Neste gráfico foi possível identificar o grau de escolaridade das usuárias. 

Verifica-se que das 100 usuárias cadastrada, 44% possuem ensino fundamental 
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incompleto, 20% possuem ensino fundamental completo, 16% possuem ensino 

médio incompleto, 14% possuem ensino médio completo e 6% não são 

alfabetizadas.  

                 Como podemos observar, os níveis de escolaridade da maioria dessas 

mulheres são extremamente precários, o que certamente é um grande empecilho 

para se inserirem no mercado de trabalho formal, configurando uma realidade na 

qual, provavelmente para manter a reprodução social de suas famílias, vendem sua 

força de trabalho na informalidade, tornando-se cada vez mais dependentes das 

politicas assistências do município. O mercado de trabalho local exige qualificação, 

mas inexistem políticas públicas que facilitem essa inserção, intensificando-se a 

desigualdade social e o aumento do pauperismo.  

 
Tabela 4: Renda e Composição Familiar das mulheres chefes de famílias 
inseridas no Projeto Casa da Criança nos anos de 2013 e 2014.                

Renda  Composição familiar Total 

 Até ½ salário mínimo 1 a 2 filhos 11 

1 salário mínimo 3 a 4 filhos 54 

Mais de 1 salário mínimo 1 a 2 filhos 35 

Fonte: Fichas Sociais das famílias inseridas no Projeto Casa da Criança nos anos de 2013/2014 
 

                 A tabela acima traz a renda e composição familiar distribuída da seguinte 

forma: das 100 usuárias cadastradas que informaram a renda mensal familiar, 11 

tem renda mensal de ½ meio salário mínimo e têm 1 a 2 (dois) filhos menores; 54 

ganham 1 salário mínimo e têm 3 a 4 filhos menores; 35 ganham mais de 1 salário 

mínimo e têm 1 a 2 filhos menores. Com renda insuficiente para sua reprodução 

social, essas famílias recorrem aos projetos e aos programas de transferência de 

renda oferecidos pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.  

 
Tabela 5: Auxílios recebidos pelas mulheres chefes de famílias inseridas no 
Projeto Casa da Criança nos anos de 2013 e 2014. 

Qual Auxilio  Recebe? Respostas 

Bolsa Família 44 

BPC 19 

Cartão do Bem 30 

Cesta Básica 7 

Total 100 
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Gráfico 5: Auxílios   recebidos    pelas mulheres  chefes de famílias  inseridas  
no Projeto Casa da Criança nos anos de 2013 e 2014 

Auxilios

44%

19%

30%

7%

Bolsa Família de  R$

70,00 a 380,00.

BPC R$ 724,00.

Cartão do Bem R$

100,00.

Cesta Básica

      Fonte: Fichas Sociais das famílias inseridas no Projeto Casa da Criança nos anos de 

2013/2014.                 
            

                 De acordo com o gráfico acima, das 100 usuárias cadastradas que 

informaram os auxílios que recebem mensalmente, 44% recebe Bolsa Família, com 

valores que variam de R$ 70,00 a 380,00; 19% recebem BPC, que tem valor 

estipulado de um Salário Mínimo (na época R$ 724,00); 36% recebem Cartão do 

Bem, com valor estipulado em R$ 100,00 e apenas 7% recebe uma cesta básica 

mensal. 

 
 
Tabela 6: Como Moram as mulheres chefes de famílias inseridas no Projeto 
Casa da Criança nos anos de 2013 e 2014. 
 

  Quanto à Moradia? Respostas 

Própria 18 

Alugada 68 

 Mora com parentes 14 

Total 100 

 
 
Gráfico 6: Como moram as  mulheres chefes de famílias inseridas no Projeto 
Casa da Criança nos anos de 2013 e 2014. 
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Moradia

18%

68%

14%

Própria

Alugada

Moram com

parentes

          Fonte: Fichas Sociais das famílias inseridas no Projeto Casa da Criança nos anos de 

2013/2014       

              

                  De acordo com este gráfico, verifica-se que dos 100 cadastros que 

informaram dados sobre moradia no município de Rio das Ostras, 18% moram em 

casa própria, 68% moram de aluguel e 14% moram com parentes. Como podemos 

observar, essas famílias vivem em total precarização, com dificuldades de inserção 

no mercado de trabalho, devido à baixa escolaridade; entretanto, mesmo aquelas 

famílias que estão inseridas têm uma renda mensal insuficiente, vivendo, inclusive, 

majoritariamente na dependência de um aluguel, o que compromete a reprodução 

social dessas famílias e as tornam cada vez mais dependentes dos benefícios  

assistências para sobreviverem.  

 
Tabela 7: Tempo de Migração das mulheres chefes de famílias inseridas no 
Projeto Casa da Criança nos anos de 2013 e 2014. 

Há quantos anos reside no município? Respostas 

01 a 05 anos. 48 

06 a 10 anos. 26 

11 a  20 anos. 16 

Mais de 20 anos. 10 

Total 100 

 
Gráfico: 7:  Tempo  de  Migração  das mulheres  chefes  de famílias  inseridas 
no  Projeto Casa da Criança nos anos de 2013 e 2014. 
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   Fonte: Fichas Sociais das famílias inseridas no Projeto Casa da Criança nos anos de 2013/2014 
 
                  De acordo com dados identificados neste gráfico, verifica-se que dos 

100 cadastros que informaram o tempo de migração no município de Rio das 

Ostras, 48% tem entre 1 e 5 anos de moradia na cidade, 26% entre 06 e 10 anos, 

16% entre 11 e 20 anos, 10% moram há mais de 20 anos na Cidade. Podemos 

perceber que o maior fluxo migratório se deu nos últimos 10 dez anos, quando 

houve um crescimento populacional de 26%, segundo dados do IBGE (Censo 

2010).  

 
 
Tabela 8: Inserção no mercado de trabalho das mulheres chefes de famílias 
inseridas no Projeto Casa da Criança nos anos de 2013 e 2014. 

Quanto a inserção no mercado de trabalho? Respostas 

Informalidade 21 

Comercio Formal 42 

Domestica Formal 25 

Desempregadas 12 

Total 100 

 
Grafico 8: Inserção no mercado de trabalho das mulheres chefes de famílias 
inseridas no Projeto Casa da Criança nos anos de 2013 e 2014. 
 

Migração 
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Inserção no Mercado de Trabalho Formal/Informal

21%

42%

25%

12%

Informalidade 

Comercio Formal

Domestricas formal

desempregadas

           Fonte:Fichas Sociais das famílias inseridas no Projeto Casa da Criança anos de   

2013/2014.                     
                

                  Segundo o gráfico acima e de acordo com as informações coletados nas 

fichas sociais das famílias monoparentais inseridas no Projeto Casa da Criança, 

trata-se de mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho da seguinte 

forma: 21% estão na informalidade, 42% no comercio formal, 26% são empregadas 

domésticas com vínculo formal e 12% estão desempregadas. Se associarmos este 

gráfico com a tabela 3, confirmará a deficiência do mercado de trabalho da região, 

explicando também os baixos salários disponíveis para este perfil de trabalhadoras. 

Observamos também a falta de perspectiva visto que, o mercado de trabalho local 

não é atrativo e não absorve a demanda de emprego destas famílias que depende 

exclusivamente da assistência para sobreviverem.        

 
Tabela 8: Configuração da Monoparentalidade das mulheres chefes de  
famílias inseridas no Projeto Casa da Criança nos anos de 2013 e 2014. 

  Porque se configurou a monoparentalidade? Respostas 

Separação 28 

Violência Domestica física/psicológica 64 

 Viuvez 8 

Total 100 

 
Gráfico 8: Configuração da Monoparentalidade das mulheres chefes de 
famílias inseridas no Projeto Casa da Criança nos anos de 201 e 2014. 
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     Fonte:Fichas Sociais das famílias inseridas no Projeto Casa da Criança anos de 2013/2014.        
               

                  Segundo dados coletados nas fichas sociais das famílias monoparentais 

inseridas no Projeto Casa da Criança, a monoparentalidade dessas famílias se deu 

com as seguintes situações: 28% por terem se separado; 64% apresentam 

situações de violência física e psicológica exercida por seus parceiros e 8% têm 

como causa a viuvez. 

                  Após análise de alguns dados aqui apresentados, que tratam do 

cotidiano das famílias monoparentais femininas, concluímos algumas hipóteses: 

observa-se uma predominância de mulheres na faixa etária de 18 a 45 anos que 

são provedoras do lar; têm baixa escolaridade, pois apenas 20% concluíram o 

ensino fundamental e ainda consta um percentual de não são alfabetizadas. Têm 

renda mensal de 1 (um) a 2 (dois) salários mínimos, com filhos menores. Os 

auxílios recebidos por estas famílias são o Bolsa Família, BPC, Cartão do Bem 

(este último criado pelo Município de Rio das Ostras para substituir as cestas 

básicas que passaram a ser seletivas e mensais). Podemos verificar no gráfico 

cinco que o auxilio mais representativo e também o que mais impacta na 

reprodução dessas famílias é o Bolsa Família, isto, devido aos salários serem 

insuficientes para sua sobrevivência.         

                 Quanto à moradia, essas famílias vivem em sua maioria de aluguel; e 

o maior ciclo migratório se concentra nos últimos 10 anos. A inserção no 

mercado de trabalho tem as seguintes características: 42% das mulheres estão 

em trabalhos formais no comercio, porem 21% estão na informalidade e mesmos 

aquelas que estão no  mercado  formal  tem  uma  remuneração insuficiente  para 

sua reprodução social, uma vez que, não contam com nenhum auxilio de seus 
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ex-parceiros, pois sua monoparentalidade está configurada em sua maioria por 

situações de violência de gênero confirmando assim a violação de sua 

integridade física e psicológica.  

                  Abaixo, damos continuidade à pesquisa, trazendo relatos de cinco 

atendimentos realizados no plantão social nos anos de 2013 e 2014 pela equipe 

técnica do Projeto Casa da Criança, que na época era composta por uma 

Assistente Social, uma Psicóloga e suas estagiárias. Esses relatos foram retirados 

das fichas sociais e do meu diário de campo. São relatos da realidade vivenciada 

pelas famílias monoparentais femininas que trazem todo o contexto de 

precarização das politicas assistenciais, assim como, o grande desafio que os 

Assistentes Sociais enfrentam para a garantia de direitos das usuárias. Para 

garantir o sigilo das informações, utilizaremos nomes fictícios.                                                 

 

Primeiro relato:  

                  Patrícia tem vinte e um anos, é separada e tem (dois) filhos de um e 

dois anos de idade, tendo sido expulsa de casa por sua família (com quem residia 

em outro município). Pela inexistência de um trabalho formal, está na informalidade 

para manter sua renda familiar que é de R$ 380,00 (trezentos e Oitenta Reais). A 

usuária procurou o Serviço Social com varias demandas, dentre elas, uma vaga na 

creche para seus filhos (no projeto “Casa da Criança”), pois não tem com quem 

nem onde deixá-los. Relatou que passa necessidades de diversas ordens, e que 

depende da benemerência de seus vizinhos. Como não havia vagas para creche no 

Projeto de imediato, a usuária teve seu nome posto na demanda reprimida; fez a 

inscrição para conseguir o Cartão do Bem que terá um auxilio mensal de R$ 

100,00; foi encaminhada para o programa Bolsa Família e levou uma cesta básica 

emergencial para que pudesse alimentar seus filhos, uma alimentação bem restrita. 

Patrícia se enquadra no perfil das famílias monoparentais femininas que dependem 

única e exclusivamente da assistência para sobreviver, e mesmo nesta situação, 

não tem acesso ao Projeto, pela própria precariedade das políticas sociais locais. 

 

Segundo relato:  

                 Ana tem trinta e dois anos; é mãe de (04) quatro filhos, com idades de 

dez, oito, cinco e dois anos; mora de aluguel no bairro Boca da Barra, próximo ao 
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rio; é viúva (o marido foi morto pelo tráfico); trabalha como faxineira e ganha entre 

R$ 500,00 e 650,00 (Quinhentos e Seiscentos reais) por mês. Recebe Bolsa 

Família no valor de R$ 230,00 (Duzentos e trinta reais). Esta usuária recorreu ao 

Serviço Social com demanda de vaga de creche para seus filhos de 5 e 2 anos, 

alegando não ter com quem, nem onde deixá-los para trabalhar. Segundo seu 

relato, o Conselho Tutelar foi a sua residência para averiguar sobre uma denuncia 

anônima de que seus filhos estavam sozinhos em casa. Ela afirma: “por sorte 

naquele dia não fui ao trabalho por motivo de saúde, do contrário o Conselho Tutela 

teria levado meus filhos para um abrigo”. Ana diz que, “apesar de todas as 

dificuldades que passa para criá-los, tenta passar bons exemplos para eles, já que 

o pai não o fez”. A usuária não teve sua demanda atendida, pois não havia vagas 

no projeto para inserção de seus filhos, que tiveram seus nomes postos na 

demanda reprimida de creche que cresce a cada dia, sem nenhuma perspectiva de 

atendimento.  

  

Terceiro relato:      

                 Maria tem cinqüenta e cinco anos, moradora de Rio das Ostras há mais 

de 10 (dez) anos, separada há 4 (quatro) anos; tem um filho de 12 anos, cadeirante 

desde os quatro anos por conta de um acidente de automóvel. Maria procurou o 

Serviço Social para saber se tinha direito ao BPC (Beneficio de Prestação 

Continuada), pois a pensão que recebe não é suficiente para pagar as despesas 

com seu filho. Relata que cuida do filho sozinha, pois seu ex-marido constituiu nova 

família e mora em outro Estado. Por este motivo, não pode trabalhar com horário 

fixo. Faz alguns trabalhos informais para complementar sua renda que é de R$ 

750,00 mensais. Maria preencheu a documentação necessária para dar entrada ao 

processo do BPC, levou uma cesta básica emergencial, fraldas descartáveis e foi 

orientada a aguardar e acompanhar o andamento do processo. 

 

Quarto relato: 

                  Rosane tem vinte e oito anos; trabalha numa papelaria; ganha um 

salário mínimo de R$ 724,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Reais); tem dois filhos 

de três e seis anos; conta com a ajuda de sua mãe para que possa trabalhar. 

Recorreu ao Serviço Social com a demanda de vaga de creche para seus filhos no 
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Projeto e procurou  saber  qual o procedimento  para  sua   inserção no  Programa 

Bolsa Família, pois, sua remuneração mensal estava insuficiente para o sustento 

de sua família, além do que, não recebia pensão de seu ex-companheiro 

desaparecido há mais de 2  anos.  

Mora de aluguel que é pago com a aposentadoria de sua mãe. Foi orientada a 

preencher o CAD UNIICO, um cadastro para o Programa Bolsa Família, e teve seu 

nome posto na demanda reprimida de creche. 

 

Quinto relato:  

                  Rejane tem vinte e seis anos, tendo sido vítima de violência doméstica, 

denunciou seu agressor que cumpre pena por tentativa de assassinato; é separada 

há dois anos; tem dois filhos, com idades três e cinco anos; trabalha como 

empregada doméstica; e mora de aluguel no bairro Âncora. Recorreu ao Serviço 

Social com demanda de creche para seus filhos, que segundo relatou, ficam com 

sua irmã, porém, esta estava de mudança para outra cidade e ela não teria com 

quem deixar seus filhos para trabalhar. Sem nenhuma outra fonte de renda, a 

usuária precisa continuar trabalhando para sustentar sua família e não tem 

condições de colocar seus filhos em uma creche particular. Rejane teve seu nome 

escrito na demanda reprimida de creche para tentar uma vaga para o próximo ano. 

                  Os relatos acima citados demonstram a necessidade de termos políticas 

públicas que sejam voltadas para atender as demandas dessas famílias, que têm 

seu cotidiano perpassado pelo abandono, pela violência de gênero e passam por 

privações extremas, uma vez que essas mulheres assumem a responsabilidade 

pela reprodução econômica e social de suas famílias. Sem ter a quem recorrer, 

procuram os programas e projetos assistenciais implementados no Município de 

Rio das Ostras, como o Projeto Casa da Criança, criado para suprir a demanda de 

creches, que como vimos, não atende ao propósito, pois, todas as mulheres 

tiveram seus nomes postos numa demanda reprimida, ou seja, numa lista de 

espera.                   

                  As politicas sociais do Município não atendem as demandas dessas 

famílias, que estão sempre em risco social sem ter, por exemplo, onde deixar seus 

filhos para trabalhar e conseqüentemente enfrentam dificuldades para inserção no 

mercado de trabalho. Segundo os gestores, a não inserção dessas famílias, 



61 
 

 

acontece devido ao crescimento populacional e à exigência de uma qualificação 

específica para o mercado de trabalho da região.  

                  Essas famílias vêm de outros municípios para Rio das Ostras na 

perspectiva de conseguir   melhores condições   de vida, ciclo migratório  que  se  

dá  em  função  do município ser próximo à cidade de Macaé, considerada a Capital 

Nacional do Petróleo, porém não  são  absorvidas  pelo  mercado  de trabalho 

formal e  acabam  tendo que  se    inserir no mercado informal passando assim, a 

depender das políticas sociais oferecidas pelo município. Políticas estas, 

conservadoras, fragmentárias, precárias e insuficientes, que acabam sendo 

funcionais aos interesses do capital. Pois não há investimentos que visem melhoria 

na qualidade de vida da população. Investindo num modelo de cidade fetiche, 

configurando no cenário nacional entre as cidades que mais crescem no País, 

porém, na contra mão desse crescimento a população sofre com a falta de infra-

estrutura, a fome, o desemprego, a insegurança e os altos índices de violência 

contra a mulher no Município. 

Dados divulgados na III Conferência Municipal de Políticas para as 

Mulheres, realizada em setembro de 2015, mostram que todas as formas de 

violência contra a mulher vem crescendo, pelo menos nos últimos 3 anos8. 

Segundo o ISP-RJ, em Rio das Ostras, os casos de estupro denunciados 

aumentaram aceleradamente nos últimos anos, superando inclusive a proporção 

desses casos, em termos relativos ao número de habitantes, em cidades como 

Macaé e Cabo Frio: foram 52 casos de estupro em 2012; 63 em 2013; 89 em 2014. 

Em 2015, observa-se uma queda no número de estupros denunciados (com 53 

casos), sendo que esta queda é característica de todos os municípios da Região 

dos Lagos, e ainda assim, Rio das Ostras supera os números de uma cidade 

populosa como Macaé (que teve 46 casos em 2015)9.  

                  Por outro lado, observamos também que Rio das Ostras tem um 

mercado de trabalho restrito e pouco atrativo, pois seus maiores empregadores são 

                                                 
8
 Esse estudo foi realizado por profissionais da rede, professores da UFF e integrantes do 

Movimento Chega de Estupros em Rio das Ostras, apresentando dados da Casa da Mulher, da 
Secretaria de Saúde, da 128 DP, do ISP-RJ (apenas os casos de estupro com vítimas de ambos 
sexos) e da Justiça, no período de 2013 a meados de 2015. 

9
 Dados divulgados pelo Movimento Chega de Estupros em Rio das Ostras. 
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a Prefeitura, o Comércio e a Rede Hoteleira que só absorve a força de trabalho 

excedente no período de alta temporada. 

                  Neste contexto, as políticas públicas oferecidas às famílias 

monoparentais femininas, devido a diversos fatores políticos, sociais e econômicos, 

não atendem de forma universal às suas demandas. 

                  A Política de Assistência Social do município não dialoga com a 

realidade das famílias monoparentais, e em muitos casos reproduz o papel 

subalterno da mulher, num discurso conformista e controlador. As Politicas Sociais 

implementadas são focalizadas, imediatistas e  cumprem com a  função de controle 

social, permitindo que o Estado se desresponsabilize de suas funções sociais 

responsabilizando, em especial, à mulher por sua condição de pobreza.                  

                  A relação entre as Políticas Sociais e a inserção da mulher no mercado 

de trabalho, está longe de se concretizar, uma vez que os cursos de qualificação 

oferecidos são os cursos do PRONATEC, que, na sua maioria, não condizem com 

o nível de escolaridade das usuárias; para além destes existem os cursos de 

artesanato, pintura, fabricação de compotas, cursos que não tem espaço no 

mercado de trabalho que está cada vez mais seletivo e competitivo. 

                  As famílias monoparentais femininas atendidas pelo Projeto Casa da 

Criança em sua maioria são advindas de situações de violência de gênero, de 

abando, medo e insegurança econômica e social.    

                  Neste contexto, a precarização das políticas sociais, faz com que as 

famílias acabem reféns dessas políticas, que são fragmentadas, precárias e 

desqualificadas para atender esse tipo de situações, não dão conta das demandas 

que fazem parte do seu cotidiano. Dentre as demandas relacionadas às famílias 

monoparentais femininas inseridas no Projeto que são atendidas pela Política de 

Assistência Social está à concessão de cestas básicas emergenciais; a inclusão de 

nomes na demanda reprimida de vagas em creches - demanda esta que cresce a 

cada dia no município -; encaminhamentos para saúde, educação; e o CAD único 

para que estas famílias tenham o benefício do Programa Bolsa Família, que é muito 

relevante para a sua sobrevivência. 

                 Segundo Moraes (2009), os efeitos da pobreza nas famílias 

monoparentais chefiadas por mulheres, impõem a necessidade de políticas sociais 

e serviços de apoio que lhes assegurem melhores condições de vida e acesso aos 
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direitos sociais. Atualmente a política de assistência social assumiu como uma de 

suas principais diretrizes o combate à pobreza e à miséria através da transferência 

de renda às famílias. Embora o benefício recebido não seja capaz de transformar 

as condições de vida dessas famílias, contribui para a sua melhoria, seja 

adquirindo alimentação ou facilitando o crédito no comércio local.  

                 Neste contexto é essencial que as políticas públicas sejam entendidas 

como direitos de cidadania e não como ajuda ou benevolência, pois este 

entendimento deturpado das políticas de assistência reforça a dependência e a 

função controladora do Estado, em muitos casos, aprofundando a subalternização 

e responsabilização da mulher pelo cuidado desigual dos filhos. 

                 É evidente que para além da precariedade dos serviços ofertados pela 

Política de Assistência Social do município de Rio das Ostras, estes incidem 

diretamente na sobrevivência das famílias monoparetais  femininas, pois  embora  

não  tenham  suas demandas atendidas em sua totalidade, seus programas, 

projetos e benefícios impactam na qualidade de vida dessas usuárias que tem na 

assistência o único auxilio para sua sobrevivência e reprodução social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

               

                  As famílias monoparentais femininas inseridas no projeto casa da 

criança enfrentam diversos desafios para sobreviverem. Como vimos nos dados e 

resultados apresentados na pesquisa, essas famílias estão em situação de 

vulnerabilidade permanente, uma vez que dependem de programas e benefícios 

oferecidos pelo Município que em sua maioria não atendem as suas demandas de 

forma universal, nem incorporam as reais dimensões da opressão de gênero que 

as caracterizam. São mulheres jovens com baixo nível de escolaridade, o que 

consequentemente é um empecilho para sua inserção no mercado de trabalho 

formal, o que as remete ao mercado informal. Tem sua renda mensal 

comprometida com aluguel, sendo ainda, responsáveis – de forma exclusiva na 

maioria esmagadora dos casos - pelos cuidados com os filhos, assumindo uma 

dupla ou, às vezes, tripla jornada de trabalho para garantir sua reprodução social. 

                  O projeto tem como um de seus objetivos específicos “possibilitar a 

inserção/reinserção dessas mulheres no mercado de trabalho”; o que não é real e 

resulta bastante contraditório do ponto de vista do acesso, pois, um dos critérios 

para a inserção das famílias no projeto - para que possam garantir vaga de creche 

para seus filhos menores - é que tenham uma ocupação comprovada. Logo, se a 

mulher não tem aonde nem com quem deixar seus filhos em segurança para 

trabalhar, não fica claro como vão se inserir ou se reinserir no mercado de trabalho 

– de forma comprovada - ou ainda, até que ponto essa inserção não acontece 

inclusive no mercado informal – e portanto, de difícil comprovação. Alem disso, os 

salários oferecidos são extremamente baixos e insuficientes para suprir suas 

necessidades, o que as tornam cada vez mais dependentes dos programas 

assistenciais oferecidos pelo município, que embora não sejam suficientes são 

imprescindíveis para a sobrevivência dessas famílias.          

                  Outro ponto a ser analisado é a configuração monoparental dessas 

famílias que em sua maioria está atravessada por situações de violência de 

gênero, confirmando assim a violação de sua integridade física e psicológica. Ao 

realizar esta pesquisa percebemos que se trata de uma realidade de violência 

que não é suficientemente abordada pelo Projeto, que tem seu foco principal na 

demanda de creche e que por esta razão, pode passar despercebida ou ficar na 
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invisibilidade aos “olhos” da instituição. É necessário que sejam construídas 

mediações acerca da violência de gênero que tem na mulher um alvo fácil e 

desprotegido socialmente, que é ocultada pela necessidade de cuidar dos filhos e 

sobreviver às agressões físicas e psicológicas de seus companheiros.  

                Como podemos perceber os relatos também trazem em sua maioria a 

violência de gênero como central na configuração monoparental e a extrema 

dependência dessas famílias com os programas de transferência de renda da 

política de Assistência Social, oferecidos pelo Município de Rio das ostras. O que 

torna mais urgente a implementação de políticas públicas que sejam voltadas 

para as demandas dessas famílias, especialmente dessas mulheres que chefiam 

seus núcleos familiares e enfrentam cotidianamente inúmeros desafios para 

sobreviverem.   

                 Essas famílias são protagonistas de uma violência contra as mulheres 

que tem se tornado crescente na cidade. O movimento Chega de Estupros em 

Rio das Ostras traz dados alarmantes, que nos remetem à necessidade da 

urgência na criação de mecanismos que sejam eficazes no combate e 

enfrentamento a este tipo de violência, sobretudo em um contexto no qual a 

mulher é geralmente culpabilizada e responsabilizada por sua condição.  
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