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RESUMO 
 
Protagonismo da mulher-mãe na proteção primária e secundária no CRAS da Penha 
é o tema deste estudo, recortado, a partir da experiência de estágio curricular no 
CRAS/Penha, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, nos anos de 2015 a 2016. 
Nesse período foi possível observar o lugar de destaque ocupado pela mulher-mãe, 
na esfera da proteção social. O objetivo consiste em compreender os principais papéis 
sociais atribuídos e encarnados pela mulher-mãe, no âmbito da proteção primária e 
secundária, a partir da referência do CRAS da Penha. Trata-se de identificar os 
principais elementos que caracterizam seu protagonismo na política de assistência 
com foco nas questões culturais e de gênero. A abordagem será orientada por 
pesquisa de caráter bibliográfico e documental. Os documentos de caráter 
institucional foram consultados no próprio CRAS/Penha, somados aos diários de 
campo e relatórios semestrais (documentos produzidos na ocasião do estágio 
supervisionado no referido centro). Através das bibliografias exploradas e documentos 
consultados, foi possível identificar o quanto a mulher-mãe, em contexto de 
vulnerabilidade ante a pobreza, é responsabilizada pelo cuidado e a proteção de sua 
família, tanto pela sociedade quanto pelo Estado, via políticas públicas, por razões 
históricas, culturais e de gênero.  

 
Palavras-chave: Proteção Social. Gênero. Pobreza. Famílias. CRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Protagonism of the mother woman in primary and secondary protection in the Penha 
CRAS is the theme of this study, cut out, from the experience of curricular internship 
in CRAS/Penha, in the city of Campos dos Goytacazes/ RJ, from 2015 to 2016. During 
this period, it was possible to observe the prominent place occupied by the mother 
woman in the sphere of social protection. The objective is to understand the main social 
roles attributed and embodied by the mother woman, in the scope of primary and 
secondary protection, based on the CRAS reference of Penha. It is a question of 
identifying the main elements that characterize its protagonism in the politics of 
assistance focusing on cultural and gender issues. The approach will be guided by 
bibliographic and documentary research. Institutional documents consulted at 
CRAS/Penha itself, together with field journals and semiannual reports (documents 
produced at the time of the supervised internship at the center). Through the explored 
bibliographies and documents consulted, it was possible to identify how the mother 
woman, in a context of vulnerability to poverty, is responsible for the care and 
protection of her family, both by society and by the State, through public policies, for 
reasons historical, cultural and gender dimensions. 
 
Key word: Social Protection. Gender. Poverty. Families. CRAS.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Composição de equipe dos CRAS ................................................................... 55 

Quadro 2 – Perfil das famílias atendidas no CRAS da Penha ............................................ 56 

Quadro 3 – Principais demandas dos usuários ................................................................... 60 

Quadro 4 – Condições de acesso aos serviços ofertados pelos CRAS .............................. 60 

Quadro 5 – Formas de acesso ao CRAS ............................................................................ 60 

Quadro 6 – Serviços ofertados pelo CRAS/Penha .............................................................. 61 

Quadro 7 – Atribuições da Equipe técnica do CRAS ................................................ 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Características dos usuários referenciados no CRAS/ Penha ............... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Mapa do Município de Campos dos Goytacazes .................................................. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

BPC – Benefício de prestação continuada 

CIBs – Comissões Intergestores Bipartite 

CIT – Comissão Intergestores Tripartite 

CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social 

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

CRFB – Constituição da República Federativa do Brasil 

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

FMI – Fundo Monetário Internacional 

GPIS – Grandes Projetos de Investimento 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LA – Liberdade Assistida 

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social 

MDS – Ministério de Desenvolvimento Social 

NOB – Norma Operacional Básica 

NOB/Suas – Norma Operacional Básica do Suas 

NOB-RH/Suas – Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Suas 

PAEF – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

PBF – Programa Bolsa Família 

PIS/PASEP – Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público 

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

PNAS – Política Nacional de Assistência Social 

PSC – Prestação de Serviços à Comunidade 

SUAS – Sistema Único de Assistência Social 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 12 

1 PROTEÇÃO SOCIAL E GÊNERO: ELEMENTOS PARA O DEBATE ................... 17 

1.1 Proteção Social como regularidade histórica: oferta primária e secundária ..... 17 

1.2 Dimensão do cuidado na ótica do gênero feminino ......................................... 29 

2 PNAS E O PROTAGONISMO DA MULHER-MÃE NO CRAS DA PENHA ............ 39 

2.1 Proteção Social na PNAS ................................................................................ 39 

2.2 CRAS da Penha: papel da mulher-mãe na interseção entre a proteção primária 

e secundária. ......................................................................................................... 51 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 65 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

INTRODUÇÃO 

 

Protagonismo da mulher-mãe na proteção primária e secundária no 

CRAS/Penha é tema desse estudo e tem como tem como proposta apontar a 

presença marcante da mulher-mãe no âmbito da proteção social em situação de 

vulnerabilidade e/ou risco social.  O eixo de sustentação dessa análise aponta para o 

protagonismo da mulher-mãe, enquanto beneficiária da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), referenciada no Centro de Referência da Assistência 

Social (CRAS) da Penha e tem como foco as questões culturais e de gênero.  

O enfoque se dará através da constatação, no período de estágio (2015 a 2016) 

no CRAS/Penha em Campos dos Goytacazes/RJ, de que a maior procura pela 

assistência social, ocorre através da figura da mulher-mãe. Isso gerou algumas 

indagações: (1) Por que a mulher-mãe procura mais a assistência do que o homem?  

(2) Por que é sobre elas que recaem a responsabilidade de participar dos programas 

e projetos e cumprir com as condicionalidades dos mesmos, sendo ela a porta voz da 

família, na intenção de garantir o atendimento das suas necessidades? 

Diante de tais questionamentos, o presente trabalho tem como objetivo 

compreender os principais papéis sociais da mulher-mãe no âmbito da proteção 

primária e secundária e identificar os principais elementos que caracterizam seu 

protagonismo na política de assistência, com foco nas questões culturais e de gênero. 

Sobre os ombros femininos, recai, historicamente, a responsabilidade pelo cuidado 

com a família, sendo a mulher responsável pela oferta de proteção social na esfera 

doméstica. Não por acaso passa a ser requisitada pelo Estado, via política pública, a 

ocupar papel de destaque. Frente a essa constatação, esboça-se o tema.  

Enquanto figura da vida doméstica, a mulher vem ganhando prioridade como 

pessoa de referência para o recebimento de benefícios sociais, sendo considerada a 

pessoa que melhor administra os recursos financeiros no âmbito familiar. 

De acordo com CARLOTO e MARIANO (2008), o papel da mulher nas políticas 

sociais, tem sido alvo de críticas nos debates sobre gênero, cujo argumento é o de 

que a mulher assume papéis provenientes de organização pré-política e sociocultural 

incorporada em ambos gêneros, com centralidade na figura da mulher-mãe. Destaque 

há que ser dado, sobretudo, as mulheres-mães em situações de vulnerabilidade social 

e o peso que lhe recai no âmbito das ações protetivas. Por essa razão, gênero é 

categoria fundamental nesse debate. 



13 
 

Trata-se de uma preocupação, no sentido de retrocesso, sobre o enfoque da 

matricialidade sócio familiar, compreendida a partir das diretrizes estabelecidas pela 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS) de conferir “centralidade a família para 

concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos” 

(BRASIL, 2004, p.33).  

Qual o lugar da família na esfera de proteção pública? 

Para o desenvolvimento desta indagação, buscou-se suporte analítico nos 

conceitos de sociabilidade primária e sociabilidade secundária, retomado por 

CASTEL (1998). O primeiro, visto como uma ligação dos membros de um grupo a 

partir de seu pertencimento familiar, de vizinhança, de trabalho, entrelaçado a redes 

de interdependência, sem ligação com instituições. O segundo refere-se a sistemas 

relacionais que visam garantir o mínimo de bem-estar social através de serviços e 

políticas sociais.  

Na visão de DI GIOVANNI (1998), os Sistemas de Proteção Social, referem-se 

às formas que as sociedades desenvolvem, com graus de institucionalização que 

diferem entre os grupos, e de acordo com os diferentes contextos históricos e 

culturais, para proteger parte ou conjunto dos seus membros. Portanto, trata-se de 

pensar na Proteção Social como oferta primária e secundária, ainda que se considere 

que o âmbito secundário possui maiores recursos, em termos de possibilidades de 

investimentos.   

Nesse sentido, BOSCHETTI (2003) considera que os modelos de Seguridade 

Social implantados no mundo, é resultado dos avanços no processo de produção e 

organização da sociedade, com o intuito de alcançar um determinado nível de bem-

estar social diante os riscos. No que se refere à oferta de proteção pela sociedade, 

lembremos que dela a família é parte e do quanto, tem sido cobrada e sobrecarregada, 

no que diz respeito, ao provimento de seus membros. Na esfera desse cuidado 

familiar, por herança cultural, destaque é dado à mulher-mãe, independente do arranjo 

familiar constituído. 

No âmbito das políticas públicas se ampliou a concepção de família. Para a 

PNAS é o grupo de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos 

e, ou de solidariedade.  Contudo, é solicitado a mulher-mãe o papel pedagógico, 

devendo esta ser educadora, responsável pelo repasse de conhecimentos, 

informações e orientações no sentido do de manutenção e fortalecimento de vínculos 

familiares. 
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CARLOTO (2012) afirma que a mulher-mãe tem prioridade em receber o 

benefício do Programa Bolsa Família (PBF), por saber administrar e saciar as 

necessidades da família, por motivo dessa capacidade, ela tem preferência pela 

titularidade do benefício. Estudos nesse âmbito apontam que as mulheres costumam 

utilizar o benefício, para melhorar as condições de vida da família, focando nas 

crianças (alimentação, vestes, material escolar) e nas melhorias dos recursos da casa 

(mobiliário, material de construção para melhorar de suas condições). 

Aliado a essas evidências teóricas, a experiência no CRAS/Penha permitiu a 

aproximação com a realidade de mulheres, com esse perfil. Trata-se de sujeitos que 

ocupam lugar de destaque, tanto em referenciamentos como em inscrição no 

Cadastro Único do Governo Federal para acesso ao PBF, dentre outros. 

A partir do momento em que são titulares dos programas de transferência de 

renda, estas mulheres tem que cumprir com as condicionalidades dos programas no 

que se refere a participação em reuniões (mesmo em horários que não compatibilizam 

com seu trabalho), sendo-lhes exigida justificativa em caso de ausência ou no envio 

de alguém que a represente.  

Nesse sentido, pensar na proteção social enquanto regularidade histórica que 

encontra seu fundamento no âmbito das ofertas primárias e secundárias, é a proposta 

que se desenha. 

Destaque será dado à mulher-mãe, na medida em que é ela quem fala pela 

família e é responsabilizada por prover o seu bem estar, isso torna o tema relevante 

do ponto de vista social e científico.  A proposta é incluí-lo na agenda de discussões, 

o que por sua vez, fomenta a criação de estratégias de intervenções especificas, 

nesse campo. 

A experiência no CRAS/Penha, enquanto unidade pública de proteção social 

básica, situada em território onde a pobreza habita em condições similares, 

possibilitou a constatação de que a procura de mulheres-mães a esta unidade de 

referência da assistência social, fosse motivada prioritariamente para inserção em 

programas de transferência de renda  

Diante disso algumas inquietações se fizeram presentes: (a) Que elementos 

caracterizam o protagonismo da mulher-mãe na política de assistência? (b) A questão 

de gênero influência na responsabilidade do bem estar familiar?   

Para responder a tais questões, optou-se pelo recurso metodológico da 

pesquisa bibliográfica e documental. Os documentos de caráter institucional foram 
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consultados no próprio CRAS/Penha, somados a diários de campo e relatórios 

semestrais (documentos produzidos na ocasião do estágio supervisionado no referido 

centro).  

A opção pela pesquisa documental se deu por entender que “(...) esses 

documentos são utilizados como fontes de informações, indicações e esclarecimentos 

que trazem seu conteúdo elucidar determinadas questões e servir de prova para 

outras, de acordo com o interesse do pesquisador” (FIGUEIREDO, 2007 apud, ibid. 

2009, pg. 5). 

A pesquisa bibliográfica se deu pela busca de uma problematização a partir de 

referências publicadas, analisando e discutindo as contribuições culturais e cientificas, 

servindo como modo de se aprofundar no assunto do tema. Constitui uma excelente 

técnica para fornecer ao pesquisador a bagagem teórica de conhecimento e o 

treinamento cientifico que habilitam a produção de trabalhos originais.  

A pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica são semelhantes e se 

complementam. A diferença está na natureza das fontes, enquanto a bibliográfica está 

relacionada com contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando para as 

fontes secundárias (pesquisas de dados de segunda mão, que já são de domínio 

cientifico), a pesquisa documental direciona-se a materiais que ainda não receberam 

tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias (dados originais, relação direta aos 

fatos a serem analisados). 

 Através do uso destes recursos metodológicos, o presente TFC apresenta-se 

como produto cujos resultados são expostos em dois capítulos.  

O primeiro capítulo, intitulado ‘Proteção Social e Gênero: elementos para o 

debate’ apresenta um estudo sobre proteção social no âmbito das redes primária e 

secundária, com destaque para os avanços da proteção institucional, no âmbito  da 

busca de enfrentamento das inseguranças sociais, geradas no contexto das relações 

sociais capitalistas de produção, como um instrumento de redução dos riscos sociais, 

até surgirem os primeiros seguros sociais e chegar na CRFB/88 onde a Seguridade 

Social passa a ser constituída pelo tripé saúde, previdência e assistência social, 

fundamentado na garantia dos direitos, com base em princípios universalistas. Foca 

também na análise sobre a oferta de proteção primária com destaque para a 

responsabilidade do cuidado e proteção, na figura da mulher-mãe. As categorias de 

análise em destaque foram gênero, monoparentalidade feminina, vulnerabilidade 

social e dimensão do cuidado. 
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No segundo capítulo, com o título ‘PNAS e o Protagonismo da mulher-mãe no 

CRAS da Penha’, a análise recai sobre a proteção social na PNAS. Busca-se 

apresentar sua proposta, seus objetivos, sua população-alvo, dando destaque a seus 

pontos positivos e negativos, realçando avanços e retrocessos desta política. Expõe 

a proteção social, distribuída nos mecanismos da oferta básica e da oferta especial, 

delimitando o eixo de análise na atenção básica pela via do CRAS/Penha e de seus 

serviços voltados a população atendida, com destaque para a mulher-mãe enquanto 

beneficiária do Programa Bolsa Família (PBF). 
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1 PROTEÇÃO SOCIAL E GÊNERO: ELEMENTOS PARA O DEBATE 

 

1.1 Proteção Social como regularidade histórica: oferta primária e secundária 

 

COSTA e FERREIRA (2013) ao analisarem os Sistemas de Proteção Social, 

mostram que não existe sociedade humana, sem que esta tenha constituído algum 

tipo de proteção. Conforme DI GIOVANNI (2008) a vida em comunidade oferece 

diversas formas de solidariedade que são essenciais e garantem, ainda que uma 

pequena parte, algum tipo de segurança aos seus membros. Desse modo as formas 

de solidariedade social, ainda que de modo extremamente rústico ou organizacional, 

têm percorrido, no tempo e no espaço, os grupos sociais como um processo 

recorrente e universal. Assim, esta proteção tem sido exercida por instituições não-

especializadas e plurifuncionais (como a família, por exemplo) ou, então, nas 

sociedades mais complexas, através de sistemas específicos que se inscrevem como 

ramos importantes da divisão social do trabalho (ibid. 2008). 

Para o referido autor, o sistema de proteção social é definido como formas que 

as sociedades constituem para proteger parte ou o conjunto de seus membros, as 

vezes mais as vezes menos institucionalizadas.  

Nessa perspectiva, COSTA e FERREIRA (2013), em abordagem sobre a 

sociedade capitalista, revelam que na medida em que as relações entre os indivíduos 

se tornam mais complexas e que o próprio nível de desenvolvimento das forças 

produtivas avança, provocam o aumento dos riscos sociais.  E, ao mesmo tempo, 

parte da sociedade toma consciência e luta pela garantia da segurança, contra 

eventuais riscos reconhecidos e garantidos, aí então é que se desenvolve a noção de 

Proteção Social, assumida pelo Estado (2013, pg. 230). 

De acordo com DI GIOVANNI (1998) Sistemas de Proteção Social se referem 

às formas que as sociedades encontram e desenvolvem, com graus de 

institucionalização que diferem entre os grupos e, de acordo com os diferentes 

contextos históricos e culturais, para proteger parte ou conjunto dos seus membros. 

O referido autor afirma, ainda, que esses sistemas decorrem de certas mudanças da 

vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio e as privações. Inclui 

também tanto as formas seletivas de distribuição e redistribuição de bens materiais, 

quanto de bens culturais que permitirão a sobrevivência e a integração, sobre várias 

formas na vida social (ibid. 1998, pg. 10).  
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Visto por essa ótica, a proteção social é reconhecida por uma abrangência que 

perpassa, desde a sobrevivência e integração da vida social, à oferta de serviços para 

as diferentes transformações e regulações que permitem o homem viver em 

sociedade. Tais sistemas, ao incluírem todos esses elementos em seu bojo, 

materializam as dimensões da cobertura aos diferentes riscos aos quais os indivíduos 

podem ser acometidos. Essas proteções têm diferentes níveis de institucionalização 

e, de acordo com o contexto de cada país, são feitas em maior ou menor grau pelo 

Estado, em conjunto com a proteção da própria sociedade (COSTA E FERREIRA, 

2013, p. 231).  

Na linha desse raciocínio DI GIOVANNI (1998) revela que a finalidade de 

recursos para garantir a Proteção Social foi desenvolvida pela sociedade a partir da 

tradição da troca (práticas econômicas dentro e fora do mercado) e da autoridade 

(modalidade política que tem no Estado a função de gerenciar, refletir e produzir 

relações). Essa concepção abre espaço para entender os Sistemas de Proteção 

Social, não como categoria estanque, mas como sistemas que se desenvolvem a 

partir das necessidades que as sociedades sentem e, ao mesmo tempo, como 

organizam e alocam os recursos na perspectiva de atender suas necessidades. 

Do mesmo ponto de vista, MESQUITA E FREITAS (2011, pg. 2) destacam que 

as sociedades sempre alocaram recursos e esforços em suas atividades de proteção 

social. Tomando os estudos de CASTEL (1998) para subsidiar a compreensão da 

proteção social primária e secundária, observa-se que os sistemas de proteção social 

estão baseados numa “sociabilidade primária” – entendida por vínculos estabelecidos 

na relação de proximidade, pertencimento e interdependência – ou numa 

“sociabilidade secundária” – aquela que surge na medida em que as sociedades se 

tornam mais complexas, com um atendimento aos mais carentes de forma mais 

especializada. 

DIÓGENES (2012, p. 14) ao referir-se a CASTEL (2005, p. 48) em suas 

análises sobre os processos de coesão social, destaca o papel importante, por ele 

incorporado, dos conceitos trazidos de Durkheim – de onde emana a noção de 

sociabilidade primária e sociabilidade secundária. O primeiro é visto como uma ligação 

dos membros de um grupo a partir de seu pertencimento familiar, da vizinhança do 

trabalho e que entrelaçam redes de interdependência sem a ligação de instituições, 

quanto o de sociabilidade secundária, refere-se a sistemas relacionais sem relação 

com grupos de pertencimento familiar, de vizinhança e de trabalho.  
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Na visão do referido pensador e dos autores que a ele se referem, a 

sociabilidade traz a institucionalização da proteção social através da presença do 

Estado que surge nas lacunas da sociabilidade primária. A forma de proteção social 

do Estado é feita através das políticas públicas. 

Essa forma de ver e pensar anuncia a impossibilidade de problematizar a 

proteção social, desconsiderando os elementos históricos de sua construção. Trata-

se de pensá-la pela via do modo de socialização, no desenvolvimento das diferentes 

sociedades. Isso explica como essas configurações impactam diretamente nas formas 

como a institucionalização – ou não – dos Estados foram se configurando. Refletir 

sobre proteção social sem levar em consideração a articulação das esferas públicas 

e privadas, escondem a importância que a família, por exemplo, teve e tem, neste 

âmbito. 

Em suas análises sobre proteção social, os autores supracitados apontam que 

pouco se conhece sobre o papel da família na literatura sobre os sistemas de proteção 

social, dando a entender que ela só tem importância na sociedade contemporânea 

com a chegada do capitalismo, onde a sociedade se torna complexa e as relações 

foram separadas nas esferas públicas e privadas. Com isso, compreender a história 

da proteção social pressupõe conhecer alguns aspectos da organização social, dos 

modelos econômicos vigentes, da divisão entre os espaços públicos e privados, bem 

como da família. Desse modo, torna-se imprescindível pensar nesses aspectos 

interligando-os e analisando-os conjuntamente.  

MESQUITA e FREITAS (2011, p. 3) destacam que nas comunidades primitivas, 

alguma forma protetiva existia e foi fundamental para a sobrevivência de seus 

membros e nela a família (ou o início dos sentimentos e das relações de convivência 

e proteção a que hoje chamamos de família), já apresentava um papel ativo. 

Do mesmo ponto de vista, COSTA E FERREIRA (2013, p. 231) citam CASTEL 

(2005) em suas análises sobre a forma como as sociedades garantem segurança aos 

seus membros. Defendem a ideia de que existem dois grandes tipos de proteção na 

sociedade capitalista: a proteção civil, que garante a guarda aos indivíduos e os bens 

em um Estado de Direito e a proteção social, que oferta provisões contra riscos que 

podem provocar “uma degradação da situação dos indivíduos, como a doença, o 

acidente, a velhice sem recursos, as circunstâncias imprevisíveis da vida que podem 

culminar, em casos extremos, na decadência” (CASTEL, 2005, p. 7).  

Baseado nessa reflexão, entendemos por proteção social:  
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Acesso a um conjunto de seguranças que sejam capazes de impedir 
as ameaças de degradação do estatuto social do indivíduo, ou seja, 
do risco social que se constituiria “em um evento que compromete a 
capacidade dos indivíduos de assegurar por si mesmos sua 
independência social (CASTEL, 2005, p. 27, apud COSTA e 
FERREIRA, 2013, p. 232). 

 

COSTA e FERREIRA (2013, p. 232) retomam o século XVIII para pensar como 

esses riscos eram evitados pela existência da propriedade privada, que na visão de 

Locke:  

 
“Garantia aos indivíduos os meios necessários para viverem de forma 
digna e protegida, num contexto em que o homem já estava mais 
seguro de si e independente, não mais ligado às tradicionais redes de 
proteção, reconhecendo a necessidade do Estado para proteger a 
propriedade dos seus bens e de si mesmos, a fim de que os indivíduos 
pudessem ter sua liberdade e independência” (COSTA E FERREIRA, 
2013, pg. 232). 
 

Os princípios liberais postos no século XIX contribuíram para desencadear o 

“pauperismo” e, ao mesmo tempo, uma situação de insegurança social permanente 

que passou a afetar todas as categorias populares (CASTEL,1998, apud, COSTA e 

FERREIRA 2013, p. 232). Os referidos autores afirmam que a propriedade privada foi 

o grande responsável pelo fomento à pobreza e pela “desassociação social” (o 

contrário de coesão social).  

Advogam que à medida que a sociedade foi se modernizando, com o processo 

de industrialização, tornam-se visíveis as contradições do sistema capitalista que 

opera pela existência, de um lado de quem tem propriedade privada e, de outro, de 

quem vende seu trabalho e, com ele, a incapacidade das diretrizes liberais de 

continuar a responder às demandas emergentes de proteção apenas pela existência 

da propriedade privada. (COSTA e FERREIRA 2013, p. 232). 

CASTEL (1998, p. 32) aponta duas respostas dadas a essa problemática. A 

primeira foi a de atribuir proteções e direitos ao próprio trabalhador, como aconteceu 

na Europa Ocidental, onde se configurou a sociedade salarial e onde a maioria dos 

indivíduos possuía acesso à cidadania social. A segunda diz respeito ao acesso dos 

membros da sociedade salarial à “propriedade social” que, para CASTEL (2005), 

equivaleria à propriedade privada, já que se constitui um aglomerado de “equivalentes 

sociais” como a aposentadoria e a oferta de serviços públicos.  
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Essas duas perspectivas permitiram que o Estado garantisse segurança a um 

grande número de pessoas que se encontravam desprovidos da propriedade privada. 

Sendo assim, esse modelo fez do Estado o principal responsável pela redução de 

riscos sociais e garantidor de segurança social.  

Nessa linha, de acordo com MIOTO (2008), uma das grandes referências de 

proteção social, se desenvolveu no contexto europeu com o Welfare State, que se 

apoiou na associação do trabalho e Estado como garantidores do bem estar da 

sociedade, onde a proteção social apresenta-se como direito de cidadania que pode 

ser acessado por um conjunto de ações articuladas no interior de cada Estado. 

Entender o Estado, nessa perspectiva, supõe observar a lógica dos 

direitos/garantias e o modo como suas atividades se articulam com o Mercado e a 

Família, na provisão de bem-estar.  

Nessa perspectiva, COSTA e FERREIRA (2013) destacam que os Welfare 

States se classificam em: social democrata, modelo conservador e modelo liberal. 

O primeiro, desenvolvido no norte da Europa, mais especificamente nos países 

escandinavos, com cobertura universal e benefícios garantidos como direitos, tendo 

como base os critérios de equalização e mérito. O Estado atua na direção de 

proporcionar um grande acesso a variados bens e serviços de alta qualidade e nível 

que permitam a promoção da igualdade em planos mais elevados.  

No modelo conservador, implementado em países da Europa Continental 

(Alemanha, Áustria, França, Bélgica e Itália), define-se pelo intervencionismo estatal, 

com proteção muito marcada pelo corporativismo e estratificação ocupacional. Com 

oferta de serviços e provisão de bem estar, com privilégio as diferenças sem a 

igualdade, através da influência da Igreja, a preservação do status e a centralidade do 

Estado (ibid. p. 233). 

ESPING ANDERSEN (1991) destaca que o modelo liberal, predominantemente 

nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Suíça, se desenvolveu sobre a oferta de 

serviços somente para aqueles que não têm suas necessidades satisfeitas no âmbito 

do mercado.  

Esses recortes, no âmbito da proteção estatal, revelam intervenções no intuito 

de diminuir as inseguranças sociais geradas no contexto das relações sociais 

capitalistas de produção via regulação dos sistemas de proteção social, como um 

instrumento de redução dos riscos sociais. Para tal, são utilizados diferentes 

instrumentos regulatórios, sendo um deles - a Seguridade Social - que concentra 
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divergências terminológicas e guarda em si uma identificação equivocada se utilizada 

como sinônimo dos termos: seguro social, Welfare State e Estado Social (COSTA e 

FERREIRA, 2013, p. 234). 

 
Os primeiros seguros sociais que formataram a Seguridade Social 
surgiram na Alemanha em 1883, implementados por Bismarck, que 
ficou conhecido como modelo bismarckiano, o qual se caracteriza pela 
concessão de benefícios aos trabalhadores cujo Titmuss (1974), Flora; 
Heindenheimer (1981) e Draibe (1989), por exemplo. No modelo 
bismarkiano, o financiamento decorre da contribuição direta de 
empregados e empregadores, baseada na folha de salários, cuja 
gestão é organizada em caixas geridos pelo Estado com participação 
dos contribuintes, de modo que esse modelo serviu de referência para 
os regimes de previdência pública, implementados em vários países 
no mundo, inclusive no Brasil” (BOSCHETTI, 2003).  

 

Levantado sobre as bases de conformação da sociedade salarial, o Estado 

Social, por meio de legislação trabalhista e social, facilitou ainda o direito à 

aposentadoria, ao seguro desemprego e à assistência à saúde, que representam hoje 

o campo da Seguridade Social (COSTA e FERREIRA, 2013, p. 235). 

Na visão de BOSCHETTI (2003) o Plano Beveridge, elaborado em 1942 na 

Inglaterra, apresenta-se como uma crítica ao modelo bismarckiano, propondo a 

implementação do Welfare State, com foco na universalidade dos direitos, destinados 

a todos os cidadãos, incondicionalmente, com vistas a garantir os mínimos sociais às 

pessoas que se encontram em situação de necessidade. 

Com isso, pode-se observar que a construção da Seguridade Social no mundo, 

demonstrou que o modelo alemão, fundado por Oto Von Bismark e o modelo 

beveridgiano, efetivado na Inglaterra, objetivavam a garantia de benefícios derivados 

do exercício do trabalho para os trabalhadores que perderam, momentânea ou 

permanentemente, sua capacidade laborativa, o que demonstra que historicamente a 

Seguridade Social foi construída sob a lógica do seguro social (COSTA e FERREIRA, 

2013, p. 235). 

Ao refletir sobre seguro social, a partir da realidade da França, Inglaterra e 

Alemanha, BOSCHETTI (2006) argumenta que este fundamentou a política de saúde, 

na qual os segurados e seus dependentes se tornaram beneficiários de prestações 

concedidas pelo Estado, para os que possuíssem relação formal de trabalho, cuja 

concessão estaria condicionada à contribuição prévia.  

Desse ponto de vista, a construção da Seguridade Social liga-se ao conceito 

de risco social: 
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“(...) que, ampliado, abrange situações e necessidades, mesmo que 
incertas, consideradas relevantes para o equilíbrio social, tais como: 
desemprego involuntário; doença; idade avançada; invalidez; morte do 
provedor do lar; acidente do trabalho e doenças profissionais; 
maternidade; dentre outros (COSTA e FERREIRA, 2013, pg. 236). 
  

WALACE (2007) destaca o quanto a assistência e os seguro sociais avançaram 

ao serem incorporadas a um mesmo âmbito de ação, o que gerou aumento de 

cobertura da proteção social, abrangendo mais segmentos da sociedade e 

introduzindo a cobertura a outras situações de risco.  

Na linha dessa reflexão, o referido autor, toma a seguridade social na 

contemporaneidade, como vinculada ao desenvolvimento de um conjunto de ações 

estruturadas pelo Estado para garantir a “segurança econômica do ser humano, 

considerado como membro da sociedade organizada, diante dos mais variados riscos 

existenciais que possam excluí-lo do saudável convívio social, comprometendo a sua 

sobrevivência digna” (ibid. 2007, p. 11). 

No fluxo dessa análise, BOSCHETTI (2003) argumenta que os modelos de 

Seguridade Social implantados no mundo resultaram dos avanços no processo de 

produção e organização da sociedade, com vista ao alcance de um determinado nível 

de bem-estar e estabilidade social diante os riscos. Com essa direção, mecanismos 

foram criados no intuito de “substituir o uso de sua força de trabalho quando o 

indivíduo não estivesse em condições de prover o seu próprio sustento”. 

No Brasil, a República Velha foi referência do modelo de Estado Liberal. De 

acordo com SANTOS (1999) a proteção social era prestada por associações privadas 

como as Sociedades Beneficentes. A assistência aos pobres se dava pelo auxílio das 

pessoas mais abastadas da sociedade. A noção de direito não fazia parte da lógica 

da República Velha, o que presidia, era o atendimento pontual as demandas sociais. 

Isso por sua vez, na visão do referido autor, não se configurava num sistema de 

proteção social, pois não envolvia a formação dos sistemas públicos voltados para o 

atendimento às necessidades dos cidadãos.  

SANTOS (1999, p. 24) ressalta que em 1923 a Lei Eloy Chaves criou as Caixas 

de Aposentadorias e Pensões (CAPS), que eram organizadas por empresas e 

financiadas pelos empregados, empregadores e, por vezes, pela União. Durante esse 

período surgem algumas legislações. A Lei de Amparo aos Empregados da Estrada 

de Ferro (lei nº 3.397/1888) previa ajuda nos casos de doença e auxílio funeral; o 
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Fundo de Pensões das Oficinas de Imprensa Nacional (Decreto nº 10.269/1889) e o 

Decreto nº 493/1890 expressa preocupação com a mão de obra infantil, dentre outras.  

Na visão de DRAIBE (1990), o Welfare State brasileiro se constitui a partir da 

década de 30 por meio do sistema previdenciário de assistência social e dos sistemas 

de políticas de saúde, de educação e de habitação garantidas pelo Estado.  

 
[...] a política social do governo estava essencialmente ligada a política 
de acumulação e todo o problema do ponto de vista governamental, 
consistia em conciliar uma política de acumulação que não 
exacerbasse as iniquidades sociais a ponto de torná-las ameaçadoras, 
e uma política voltada para o ideal da equidade que não 
comprometesse, e se possível ajudasse, o esforço de acumulação 
(SANTOS, 1999, p. 31).  
  

Nesta perspectiva a noção de cidadania era limitada e desigual, pois se voltava 

para os cidadãos que estavam inseridos no mercado de trabalho regulado, 

configurando-se, assim, no que SANTOS (1999, p. 68) chamou de “cidadania 

regulada”. Nessa ótica, as pessoas que se encontram fora do mercado das ocupações 

regulamentadas, eram consideradas “pré-cidadãos”, incluindo-se aí os trabalhadores 

rurais.  

Posteriormente, no bojo da ditadura (1964), observa-se o segundo período de 

grande regulação, o que de acordo com DRAIBE (1990) se deu pela expansão e 

consolidação do sistema de proteção social, edificado no período anterior através da 

extensão da previdência aos trabalhadores rurais, da constituição do Programa de 

Integração Social (PIS/PASEP) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

Período também de destaque para as tendências universalizantes na saúde e 

educação básica. 

De acordo com COSTA e FERREIRA (2013, p. 239) os dois períodos 

enfocados são os de maior repressão, o que possibilita deduzir que as políticas sociais 

empreendidas constituíram-se instrumento de adesão dos trabalhadores às ideias 

autoritárias vigentes nas ditaduras Vargas e militar.  

As análises de DRAIBE (1993) demonstram que, mesmo que o corporativismo 

seja característica marcante do sistema de proteção social brasileiro é o clientelismo 

que fundamenta a política social brasileira. Esse caráter clientelista perpassa a política 

brasileira e se expressa fortemente no acesso à previdência social e assistência social 

como nos serviços de saúde, de educação e de habitação e é acrescido da 
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centralização política e financeira, da fragmentação institucional e de privatizações, 

que foram reforçados a partir da década de 1970.  

É com perfil meritocrático-particularista ou, de acordo com ESPING-

ANDERSEN (1991), num modelo conservador que o Welfare State brasileiro se 

destaca. A lógica desse modelo é a de que os indivíduos devem se responsabilizar 

pela resolução de seus problemas e o Estado intervir apenas na correção de 

desigualdades geradas pelo mercado.  

COSTA e FERREIRA (2013, p. 240) destacam que, no final da década de 1970, 

as políticas sociais foram ampliadas devido a necessidade de reaproximação do 

Estado com a sociedade. Diante à falência do modelo do milagre econômico, o Estado 

busca dar algumas respostas, então, cobradas pelos movimentos sociais.   

Mesmo que as respostas dadas em forma de ações efetivadas tivessem, ainda 

que com resultado além do proposto, trouxe à cena o debate sobre o reordenamento 

das políticas sociais, no tocante à descentralização, à participação da sociedade e à 

integração social (DRAIBE, 1993, p. 28). 

Posteriormente, a Constituição Federal de 1988 surge como marco legal para 

a compreensão das transformações e redefinições do perfil histórico da Seguridade 

Social no Brasil. Nesta, passa a ser incluído (art. 194 da Constituição Federal) um 

conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a 

assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.  

Lê-se a seguir:  

 
Parágrafo único: Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  
 
I - universalidade da cobertura e do atendimento;  
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais;  
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 
serviços;  
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;  
V - equidade na forma de participação no custeio;  
VI - diversidade da base de financiamento;  
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, 
com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, 
empresários e aposentados (BRASIL, 2010, pg. 45). 
 

A quem cabe o financiamento da Seguridade Social? Conforme a CRFB/1988, 

esta será financiada com recursos oriundos dos orçamentos da União, Estados, 

Distrito Federal, Municípios e das contribuições sociais dos empregadores (incidentes 
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sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro), dos trabalhadores e das receitas 

de concursos prognósticos (COSTA e FERREIRA, 2012, pg. 241).  

Se olharmos para traz, podemos verificar que, desde 1923, a lógica do seguro 

estruturou e estabeleceu os critérios de acesso da previdência e da saúde até a 

Constituição Federal de 1988, onde a Seguridade Social passa a ser constituída pelo 

tripé saúde, previdência e assistência social, fundamentado na garantia dos direitos 

(BOSCHETTI, 2006). 

Vale lembrar que o trabalho é um direito social constitucionalmente garantido, 

porém, não é assegurado a todos. Ele aparece no modelo de Seguridade Social 

estabelecido como o elemento condicionador do acesso à previdência e à assistência 

social, visto que aquela beneficia aos que trabalham ou que contribuíram; e a 

assistência social beneficia aos impossibilitados ou incapacitados ao trabalho, 

deixando de fora os pobres economicamente ativos (PEREIRA, 1998).   

Integradas pelas políticas de saúde, previdência e assistência social a 

Seguridade Social pós CRFB/1988 é a expressão do reordenamento do sistema de 

proteção social com base em princípios universalistas. Contudo, há que se considerar 

que em uma sociedade extremamente desigual como a brasileira, a garantia da 

igualdade por meio das políticas sociais, imprime um caráter compensatório e focalista 

à política social no país o que, por sua vez, a leva a se distanciar “das concepções 

equânimes de direitos sociais relativas a toda a cidadania” (DRAIBE, 1990, p. 33). 

De acordo com MESQUITA (2010, p. 22) nos últimos anos, estudos sobre 

proteção social tem buscado não se restringir a constituição dos sistemas de proteção 

– políticas e serviços sociais – ofertados pelos aparelhos de poder (Estado – 

Sociedade) dos séculos XIX e XX, mas na análise de um processo ampliado, 

constituído enquanto regularidade histórica de longa duração. Trata-se de abordagens 

voltadas para a compreensão de práticas de proteção social existentes em diversos 

segmentos da sociedade como famílias e grupos de convívio. Sobre esse enfoque, 

realiza-se uma análise da oferta de proteção social pela via da sociabilidade primária. 

A referida autora nos chama atenção para a importância de se compreender 

que a proteção social é articulada, tanto nas esferas públicas quanto privadas e que 

ambos segmentos se complementam nesse propósito, cada um, é claro, com seu 

poder de alcance e responsabilidade. 

Quando nos referimos a oferta de proteção pela sociedade, lembremos que 

dela a família é parte e o quanto é cobrada no que diz respeito ao provimento e 
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cuidado de seus membros. Na esfera desse cuidado familiar, por herança cultural, 

destaque é dado à mulher-mãe, independente do arranjo familiar constituído. 

O arranjo corresponde a uma pessoa ou grupo de pessoas, ligadas ou não por 

laços de parentesco, que morasse em um domicílio particular. Sendo identificado na 

PNAD os arranjos conviventes, que residem no mesmo domicilio (IBGE, 2016, pg. 26). 

 
Considerou-se família o tipo de arranjo em que os integrantes, 
residentes em um mesmo domicílio, eram ligados por laços de 
parentesco, em grau específico, por meio de sangue, adoção ou 
casamento, assim como recomendado na publicação Principles and 
recommendations for population and housing censuses (2015), das 
Nações Unidas (United Nations) (IBGE, 2016, pg. 26). 
 

No Brasil existem vários tipos de arranjos familiares. De acordo com a Síntese 

de Indicadores Sociais (2016) em 2015, do total de 71,2 milhões de arranjos 

residentes em domicílio particular, vale ressaltar a diferença entre os arranjos sem 

parentesco e os arranjos com parentesco. Os arranjos sem parentesco se dividiam 

entre os unipessoais e os multipessoais sem parentesco, e não foram denominados 

como família. De acordo com a PNAD 2015, 14,6% do total de arranjos eram do tipo 

unipessoal e 0,3% eram multipessoais sem parentesco (IBGE, 2016, pg. 27). 

 
Os arranjos com parentesco, que também podem ser chamados de 
famílias, pelo critério estabelecido pelas Nações Unidas 
(PRINCIPLES…, 2015), são multipessoais e foram separados pelo 
tipo de núcleo familiar: casal sem filho, casal com filhos, mulher sem 
cônjuge com filhos e outros tipos. Em 2015, os arranjos multipessoais 
com parentesco, ou seja, as famílias, correspondiam a 85,1% do total 
de arranjos, e o tipo de núcleo familiar mais comum foi o de casal com 
filhos (42,3% do total de arranjos), seguido por casal sem filho (20,0%) 
e por mulher sem cônjuge com filhos (16,3%) (IBGE, 2016, pg. 27). 
 

As mulheres eram residentes em pouco mais da metade (50,3%) dos arranjos 

unipessoais, em 2015, característica também relacionada com o diferencial por sexo 

na expectativa de vida e no envelhecimento populacional. Nos arranjos multipessoais 

com parentesco, o núcleo familiar mais comum no País era formado por casal com 

filhos, mas tem-se notado a queda da sua participação, que passou de 50,1% a 42,3% 

do total dos arranjos, de 2005 a 2015.  

Por outro lado, a proporção de famílias compostas por casal sem filho 

coabitando se tornou mais expressiva, de 15,2% chegou a 20,0% no mesmo período; 

enquanto o indicador para o núcleo familiar formado por mulher sem cônjuge e com 
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filhos coabitando se manteve relativamente estável no período, passou de 18,2% para 

16,3% (IBGE, 2016, pg. 28). 

Observa-se que os tipos de arranjos familiares se apresentam de forma 

diferenciadas entre os homens e as mulheres responsáveis pelos domicílios, as 

famílias masculinas são compostas, na sua maioria, por arranjos que contemplem a 

presença de mulheres em sua estrutura.  

MESQUITA (2010) argumenta que a presença da mulher contribuiu para a 

redução da vulnerabilidade em que vivem os que estão sob seus cuidados. Porém, 

famílias que são chefiadas por mulheres e em situação de monoparentalidade 

dependem, única e exclusivamente delas para dar conta de um conjunto de 

atribuições: profissão, afazeres domésticos, cuidados com os filhos, parentes e 

agregados, etc. Nesse sentido, cabe a indagação: esse tipo de arranjo seria mais 

vulnerável? 

A resposta a essa indagação demanda a análise de uma série de variáveis, que 

pretendem ser examinadas adiante. Aqui cabe pontuar a importância do recorte entre 

gênero e monoparentalidade. 

Gênero, monoparentalidade e vulnerabilidade constituem categorias chaves na 

problematização da PNAS sendo porta de entrada de inúmeros serviços públicos.  

AGUINSKY, FERNANDES e TEJADOS (2009, apud DETONI, 2012) destacam 

que a política pública de assistência social no Brasil serve de ponte para acesso a 

outras políticas públicas, como saúde e educação, por exemplo.  As referidas autoras 

propõem para os (as) profissionais na PNAS, principalmente na Proteção Social 

Básica (onde ocorre o primeiro acesso da população à informações sobre seus 

direitos) alguns desafios, como o reconhecimento da diversidade nas relações de 

gênero e o entendimento dos direitos das minorias sexuais como direitos humanos.   

Na linha desse raciocínio, defendemos que as políticas devem possuir caráter 

universal, mas chamamos atenção para o fato de que não existem sujeitos universais 

que caibam/encaixem perfeitamente nas políticas públicas que dispomos. Não existe 

um único modo de ser usuário (a), visto que elementos geracionais, étnicos, raciais, 

de deficiência e gênero não devam ser desconsiderados (BRASIL, 2004). 

Como isso pode ser problematizado pela via dos princípios da territorialidade e 

matricialidade sócio familiar nos quais a Proteção Social Básica atua?  

Reconhecer as especificidades do território de abrangência do serviço e as 

possibilidades de operar com redes de proteção dentro desse espaço é o que propõe 
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o princípio da territorialidade na PNAS enquanto a matricialidade sócio familiar prevê 

o cuidado de sujeitos dentro das suas relações em diferentes modelos familiares. 

Independente da tipologia familiar, o que a PNAS prevê são os elementos 

vulnerabilidade e risco presentes no território vivido e na estrutura familiar dos 

beneficiários da referida política. Cabe, então, um diálogo entre as ofertas de proteção 

primária e secundária naquilo que se complementam no enfrentamento da realidade 

de vulnerabilidade e ou risco social. Destaque se dará ao lugar da mulher nesse 

processo.   

 

1.2 Dimensão do cuidado na ótica do gênero feminino 

 

Falar da construção social dos gêneros é fundamental para compreendermos 

os papéis familiares colocados para homens e mulheres. A representação de família, 

aqui, está assentada nesta visão e divisão entre as esferas públicas e privadas. Para 

a mulher: o mundo privado, a família, a casa, o afeto e as práticas do cuidado. Já para 

o homem: o mundo público, o trabalho, as ruas e a razão. 

De acordo com BARBOSA e FREITAS (2013, pg. 66) quando é perguntado “o 

que é ser homem?” é normal a resposta vir no negativo: ser homem é não ser mulher. 

A construção social do masculino está estreitamente vinculada à oposição ao que é 

ser uma mulher. Ser homem é seguir à risca os “códigos de virilidade” secularmente 

construídos e concebidos como verdades absolutas. Onde a genitália masculina leva 

em si uma potência, o pênis é concebido como algo virtualmente agressivo e violador, 

ao contrário da genitália feminina que é vista como incompleta e ambivalente e, que, 

por isso, necessita de humanização e controle. 

O gênero deve ser entendido enquanto um elemento peculiar nas relações 

sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, sendo a primeira maneira 

de significar as relações de poder. Outra característica das mais importantes é o 

entendimento do gênero enquanto necessariamente transversal. Trata-se de executar 

a realidade a partir de um olhar centrado nas relações de gênero, significa relacionar 

constantemente outras variáveis, como classe, geração, etnia, etc. (ibid. 2013, pg. 67). 

Para fazer análises a partir do gênero é necessário buscar uma abertura para 

captar diferentes vozes: vozes de mulheres e homens, negros, brancos, indígenas, 

jovens, crianças e velhos, ricos, pobres, camadas médias, heterossexual ou 

homossexual. Nessa perspectiva entende-se que a transversalidade deve fazer parte 
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do conceito. Gênero só ganha significado quando articulado com as dimensões de 

classe, etnia, geração, etc. Visto que não existe um ser abstrato que está dentro das 

figuras femininas e masculinas, assim como não podemos falar de famílias no 

singular, o mesmo seja também verdade no que se refere a homens e mulheres (ibid. 

2013, pg. 68). 

Gênero, segundo os autores, não pode ser entendido como um estudo sobre a 

mulher, portanto, a importância da dimensão relacional, e não pode ter como 

pressuposto uma ideia essencializada da mulher. 

BUTLER (2003, pg. 27) traz as análises em seu livro de Beauvoir que diz que 

a gente “se toma” mulher, mas sempre sob um comportamento cultural e, tal 

comportamento, claramente não vem do sexo. E que o “ser” que se torna mulher não 

necessariamente seja fêmea. Se “o corpo é uma situação” não há como recorrer a um 

corpo que já não tenha sido sempre interpretado por meio de significados culturais. 

O gênero, segundo BUTLER, pode ser compreendido como um significado 

assumido por um corpo (já) diferenciado sexualmente, contudo, esse significado só 

existe em relação a outro significado oposto. Algumas teóricas feministas afirmam ser 

o gênero um conjunto de relações e não um atributo individual (ibid. 2003, pg. 28). 

BUTLER (2003, pg. 25) problematiza a distinção entre sexo e gênero. Para esta 

autora, o gênero não está para a cultura como o sexo para a natureza, “ele também é 

o meio discursivo/cultural pelo qual “a natureza sexuada" ou “um sexo natural" é 

produzido e estabelecido como “pré-discursivo", anterior à cultura, um lugar 

politicamente neutro sobre a qual age a cultura”. Assim, nega uma visão naturalizante 

do sexo para se compreender, analiticamente, o gênero como sendo imprescindível 

que se entenda o corpo e sexo como construção.  

Outra dimensão na visão de BARBOSA e FREITAS (2013, pg. 68) diz respeito 

às discussões acerca da teoria queer. Uma das questões principais nessa teoria é a 

contestação, não apenas da divisão de gênero, mas de uma heteronormatividade 

obrigatória que marca nossa sociedade. Representante dessa heteronormatividade 

compulsória é o indivíduo homem, branco, ocidental e jovem, os chamados “grandes 

homens”.  

Segundo BUTLER (2003), pontos de vista universalizantes reforçam o 

binarismo de gênero e deixam oculta a trajetória dos “pequenos homens”, sendo 

aqueles que não alcançaram os ideais preconizados pela masculinidade hegemônica. 
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 Com isso, se tornar homem acarreta cumprir uma série de exigências de um 

script que, há muito tempo, foi escrito através do modelo heterossexual, onde a 

centralidade nas relações entre homens e mulheres pretende transmitir um ideal 

hegemônico de masculinidade.  

O heterossexismo vem a ser:  

 
“A promoção incessante, pelas instituições e/ou pelos indivíduos, da 
superioridade da heterossexualidade e da subordinação simultânea 
da homossexualidade. O heterossexismo considera um fato 
estabelecido que todo mundo é heterossexual, salvo opinião contrária” 
(WELZER-LANG, 2004, p. 120, apud, BARBOSA e FREITAS, 2013, 
pg. 69). 
 

Segundo os autores BARBOSA e FREITAS (2013) alguns homens tem 

privilégios que se realizam às custas das mulheres e também às custas de outros 

homens. No caso, os “grandes homens” que tem como contraponto os “pequenos 

homens”, como: os pobres, negros, os homossexuais, aqueles que não conseguem 

exercer de forma plena um ideal de masculinidade.  

 
A construção social dos sexos, das identidades sexuais e de gênero 
se deu histórica e culturalmente apoiada na natureza, subsidiada pela 
construção social dos órgãos sexuais, como nos mostrou Bourdieu 
(1999). As oposições binárias entre masculino e feminino se 
sustentaram e se sustentam em representações inscritas em 
características biológicas, que se expressam principalmente por meio 
da linguagem (BARBOSA e FREITAS, 2013, pg. 70). 
 

A diferenciação entre homens e mulheres tem como meta estabelecer uma 

lógica de oposições, por exemplo: aos homens o espaço público, o mundo do trabalho 

e da política; às mulheres o espaço doméstico, pois a casa é vista como extensão do 

seu corpo. Trata-se de que os homens são os provedores e as mulheres cuidadoras. 

“A divisão binária dos papéis de gênero estabeleceu uma lógica muito cara à 

igualdade nas relações entre os sexos, associando como lugar “natural” dos homens 

a esfera produtiva e das mulheres a esfera reprodutiva” (ibid. 2013, pg. 70). 

Nas famílias pobres, esses dilemas ganham uma grande amplitude. No âmbito 

das relações familiares, homens e mulheres incorporam diferentes papéis em termos 

de autoridade e de resolução de problemas cotidianos. 

As concepções universalizantes reforçam o binarismo de gênero e deixam na 

invisibilidade a trajetória desses “pequenos homens”. Pensar no por que e como os 

homens são invisíveis na Assistência Social é indispensável pensar na construção 
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social das feminilidades e masculinidades, através da noção de cuidado para ambos 

os sexos. A responsabilização das mulheres com o cuidado é uma construção 

histórica e social, assim como a ausência de ações de autocuidado entre os homens 

(BARBOSA e FREITAS, 2013, pg. 71). 

Historicamente, a desobrigação dos homens do autocuidado e do cuidado com 

o outro está ligado ao paradigma que concebe o homem como “naturalmente 

invulnerável e ativo no meio ambiente” o que remonta ao ideal de masculinidade 

hegemônica. Sendo a masculinidade algo que se constrói como negação do feminino, 

a interdição ao cuidado faz parte dessa socialização. Portanto, “o homem foi – e, na 

maioria das vezes, continua sendo excluído das ações de cuidado”. Assim como da 

prática – socialmente construída – de criação de redes de solidariedade, lugar esse, 

onde as mulheres são protagonistas (ibid. pg. 71).  

Conforme MESQUITA (2010) há séculos que as mulheres de camadas médias 

e populares criam estratégias “tecidas por trás dos panos” que mudam de contexto e 

não dependem do poder do Estado.  

Denominada de ‘redes sociais’, essas estratégias são estabelecidas entre 

indivíduos ou grupos situados dentro ou fora da família, para movimentar apoio tanto 

instrumental (ajuda financeira, divisão de responsabilidades) quanto emocional 

(afeição, aprovação, simpatia e preocupação com o outro) (BOTT, 1976; DESSEN e 

BRAZ, 2000, apud MESQUITA, 2010).  

Parte da esfera privada, a rede familiar constitui importante mecanismo de 

proteção social devido ao papel social, político e econômico que desenvolve 

(MESQUITA, 2012). 

Com essa perspectiva DIÓGENES (2012, p. 14) destaca que a proteção social 

se configura em dois campos distintos: o da proteção primária (redes de entreajudas- 

vizinhos e familiares), que pode ser considerada um dos principais mecanismos de 

sobrevivência devido às redes de solidariedade estabelecidas e o outro campo é o da 

rede secundária, movimentado por estratégias que visam o mínimo de bem-estar 

social através de serviços e políticas sociais. De caráter complementar, estes campos 

formados pelo Estado e comunidade (da qual a família é parte) possuem papel efetivo 

na oferta de proteção aos indivíduos. 

Ao se reportarem à Idade Média para pensar as relações sociais nesse 

contexto, MESQUITA e FREITAS (2011, pg. 4) destacam que tais relações baseavam-

se em estruturas mínimas para lidar com questões que rodeavam os “infortunados”. A 
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pobreza era partilhada por todos, logo, as iniciativas contra ela surgiam coletivamente, 

onde as redes de solidariedade e as relações de proximidade e familiar eram 

essenciais. 

Para MICHEL MOLLAT (1989), a pobreza foi permanente ao longo da Idade 

Média e concebeu um estado indigno ao homem pobre. A vida no campo se tornou 

lugar privilegiado de proteção social durante quase seis séculos, marcando um 

sistema de proteção baseado nas relações de dependência e troca entre os senhores 

e os servos.  

Contudo, na família medieval os papéis sociais eram bem definidos. Cabia aos 

homens a provisão e proteção do lar e o trabalho na lavoura e pecuária e às mulheres 

o plantio e colheita, o auxílio ao trabalho dos homens, o cuidado na manutenção da 

casa, a educação e o cuidado com os seus filhos e em situação de guerra, eram 

convocadas para fazer o trabalho que os homens realizavam nos feudos (MESQUITA 

e FREITAS, 2011, p. 5).  

O modo como à proteção era tecida deixa claro as dimensões de gênero. O 

patriarca, seja ele o senhor feudal ou o líder da família campesina, era figura central 

de poder e autoridade, preocupado com questões exteriores ao lar e de maior valor. 

Ao seu lado, a mulher, responsável pela atenção e proteção dos membros da casa. 

Vista como uma realidade moral e social, a família era o meio pelo qual os indivíduos 

garantiam um mínimo de proteção social, ainda que entre níveis diferenciados entre 

as famílias pobres e ricas (ibid. 2011, pg.5). 

O gênero tem papeis diferenciados e hierárquicos no mercado de trabalho, no 

âmbito social e na família, espaços onde a mulher realiza tarefas instituídas como 

mais feminina a partir de determinações socioculturais, incorporadas no imaginário de 

ambos os gêneros. Ao focar na dinâmica familiar e políticas sociais, deve-se 

considerar a divisão de tarefas e responsabilidades entre os membros familiares no 

que diz respeito ao cuidado dos filhos, doentes, das pessoas com necessidades 

especiais ou dos idosos. Isso envolve a questão das relações de gênero e geracionais 

e das ações públicas, para melhoramento da condição de vida da mulher na sociedade 

(SANTOS, 2008, pg.98). 

A mulher-mãe é herdeira da responsabilidade com o cuidado dos filhos, da 

casa, dos idosos e doentes, e isso influência no mercado, pois afeta as oportunidades 

de emprego, sobre argumentos de que as mulheres não vão ter com quem deixar seus 

filhos e que isso irá atrapalhar seu desempenho no trabalho. Trata-se do 
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reconhecimento de que a ela cabe o empenho na dupla jornada de trabalho, onde 

essa, por sua vez, sente-se oprimida. 

Observa-se que as mulheres são na maioria das vezes as principais 

responsáveis pelos serviços domésticos, o cuidado dos filhos, pessoas dependentes 

e realizam as tarefas consideradas como femininas, que são as que geram maior 

estresse, deixando muitas delas doentes e ansiosas (SANTOS, 2008, pg. 100).  

Por isso é essa mulher-mãe quem busca por apoio nas redes primária e 

secundária. Na rede primária o apoio da família, parentes e vizinhos pra cuidar dos 

seus filhos e dar um suporte a família e na rede secundária que ofertam os serviços, 

como os programas de transferência de renda, por exemplo, o Programa Bolsa 

Família. Neste programa as mulheres tem preferência na titularidade do benefício, ao 

mesmo tempo tem que cumprir com condicionalidades que, caso não cumpridas 

podem perder o benefício. Mas muita das vezes as condicionalidades não são 

cumpridas por uma falha na oferta de serviços na rede secundária, como por exemplo, 

vagas em escola. 

Ocorre que a política de assistência coloca centralidade na mulher para 

participação dos serviços, programas e projetos. O Ministério de Desenvolvimento 

Social (MDS) tem foco na família e seus variados arranjos, entendo-a como núcleo 

básico de afetividade, acolhimento, convívio, autonomia, sustentabilidade e referência 

no processo de reconhecimento do cidadão (MDS, 2006, pg. 27).  

Tem o foco na família, mas as responsabilizações são alocadas nas mulheres, 

a partir do momento em que são priorizadas em ser a Responsável Familiar na política 

de assistência. 

Diretrizes de trabalho, a partir dessa concepção de família foram elaboradas a 

fim de orientar o SUAS e os CRAS em seu funcionamento. Dentre os trabalhos, um 

dos métodos participativos são os trabalhos em grupos, onde a maior participação é 

atribuída as mulheres (CARLOTO e MARIANO, 2008, pg. 156). 

De acordo com CARLOTO e MARIANO (2008) as políticas públicas tem em si 

uma perspectiva de gênero quando as autoridades querem promover uma 

redistribuição entre os gêneros em termos de distribuição de recursos, direitos civis e 

de participação, lugar de destaque e valorização do trabalho de homens e mulheres. 

Fato é que se ampliou a concepção de família mas manteve o papel da família e suas 

responsabilidades no âmbito do cuidado e proteção dos indivíduos, mas 
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especificamente sobre a mulher-mãe, que é reconhecida como principal elemento de 

provocar mudanças e de manter uma “boa família”. 

Para o PBF, essa mulher tornou-se referência tendo que cumprir com as 

condicionalidades do programa, isso demonstra o foco das políticas sociais nas 

mulheres, com ausência dos homens, reforçando as responsabilidades femininas na 

sociedade. Com tantas responsabilidades e sobrecargas, tendo que participar das 

atividades dos programas, comparecer a atividades em grupo, reuniões e ao mesmo 

tempo cuidar e manter financeiramente sua família e dependentes. 

 
Nas famílias formadas por casal com filhos a proporção de arranjos 
em que a mulher era a pessoa de referência passou de 6,8% para 
22,5%, de 2005 para 2015. Nos arranjos de casal sem filhos a 
tendência foi a mesma, o percentual em que a mulher era a pessoa de 
referência passou de 8,4% para 22,0% no mesmo período (IBGE, 
2016, pg. 29). 
 

A mulher convive ainda com a ideia de que se ela não cumprir com as tarefas 

que lhe são impostas, estará sendo negligente com sua família. 

De acordo com COSTA e MARRA (2013), a família monoparental feminina é 

aquela em que vivem juntos mãe e filho, ou filhos, nas qual a mulher é mãe solteira, 

divorciada ou separada ou teve a oportunidade de uma união estável. De acordo com 

o Censo (IBGE/2010), nas famílias monoparentais predominam mulheres sem 

cônjuges e com filhos. Elas tomam a responsabilidade da casa, da manutenção, da 

proteção e pela sobrevivência da casa e da família, pela educação dos filhos e pelo 

provimento das condições emocionais atreladas ao crescimento e ao desenvolvimento 

da família. 

Entre as chefias femininas que crescem no país, destacam-se as mulheres 

mais jovens, separadas, negras, pobres e com baixo grau de escolaridade. Em geral, 

essas mulheres, de camadas populares, estão inseridas no mercado informal e com 

péssimas condições de trabalho e salários (ibid. 2013). 

Essas mulheres têm de se adaptar e remediar essas questões uma vez que, 

além de se responsabilizarem por toda a situação domiciliar, doméstica e de 

desenvolvimento dos filhos, elas ainda têm de se adaptar às normas tradicionais de 

códigos morais perversos, que delegam aos homens essa capacidade e a atitude 

considerada "chefe de família". 

As situações de vulnerabilidade social são presentes e marcantes na trajetória 

e história de vida dessas mulheres. Pois são mulheres que são, praticamente, as 
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únicas responsáveis por seus domicílios. Foram mães sozinhas quando ainda eram 

adolescentes, com baixa escolaridade, a maioria pardas e negras, grande presença 

de filhos e menores de 16 anos de idade (MESQUITA, 2010). 

De acordo com MESQUITA (2012, p. 15) a situação de vulnerabilidade social 

também está relacionada com a constante obrigação de conciliar o trabalho, o cuidado 

com os filhos e afazeres domésticos. Por isso, as mulheres acabam acessando uma 

complexa combinação de mecanismos públicos e privados, características pessoais, 

familiares e de sua rede de relações para dar conta de uma gama de atribuições. 

A mulher cada vez mais vem ocupando lugar de chefe de família e passa por 

uma reorganização familiar com caráter singular (famílias monoparentais), onde as 

mulheres se tornam chefe da família, tendo que dar conta do sustento da casa, do 

cuidado com os filhos, educação, e do cuidado com a casa e, em situações de 

vulnerabilidade social, a maioria das famílias são chefiadas apenas por mulheres, 

muitas vezes abandonadas pelos conjugues que não assumem a paternidade 

(CÚNICO e ARPINI, 2014). 

BENSUSAN (2012, pg. 322) traz em seu artigo estudos de Ana Liési Thurler 

que apresenta em seu livro um quadro do não reconhecimento da paternidade no 

Brasil e de caminhos de fuga que é aberto aos homens, envolvendo as mazelas do 

registro civil - o homem tem sequer a responsabilidade do registro – com 

reconhecimento tardio, a produção de dados no IBGE e ações limitadas do Ministério 

Público. Essas rotas estão dentro de um quadro em que as famílias são concebidas, 

no imaginário geral em torno da figura masculina, mesmo sendo ausente na maioria 

dos casos. 

THURLER entra na construção de um país de filhos da mãe, onde os homens 

foram feitos em um sistema colonizador e as mulheres iminentes como seres para a 

família e para a reprodução. Também surgem outros modelos de parentalidade que é 

praticado fora do casamento, da família e da privacidade do domínio das crianças. 

No Brasil, a maternidade é quase uma sentença para quem engravida e sua 

carga é considerada um desejo natural. Trata-se de que é um desejo intenso o 

suficiente para o sacrifício de muitos outros, que traz, em si, a imagem da maternidade 

que torna impossível a deserção materna. É a ditadura do instinto materno, ao lado 

da figura que foge do instinto paterno. Que desconfia da paternidade apontada pela 

mãe, onde é feito o teste de confirmação da paternidade, e a mãe que carrega sobre 

si o dever de provar (BENSUSAN, 2012, pg. 323). 
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Segundo BENSUSAN a autora estima que no Brasil cerca de 500 mil crianças 

por ano não tem a filiação paterna no seu registro, mesmo que muitas mães não 

quererem o registro paterno, o subregistro impõe um modelo monoparental nuclear, 

que não depende da escolha da mulher e elas não tem alternativas. Os homens são 

sombras fugidias nas famílias, do outro lado as mulheres tem o papel da produção de 

pessoas. A deserção paterna sobrecarrega as mães, e vulnerabiliza as mulheres por 

não terem as rotas da deserção materna (ibid. 2012, pg. 323). 

As famílias monoparentais femininas acabam tendo que criar estratégias, 

dentro da esfera privada para que consigam conciliar o trabalho remunerado com o 

cuidado dos filhos e os afazeres domésticos, as estratégias são variadas. 

 
“Sendo as possíveis: trabalhar em casa, sair do trabalho, ser 
autônoma, deixar os filhos sozinhos dentro de casa, trabalhar quando 
o filho está na escola ou quando alguém pode tomar conta dele, deixar 
os filhos pequenos aos cuidados dos filhos mais velhos. Geralmente, 
todas essas estratégias podem ser consideradas como “atos de 
negligência” e não serem vistas como as únicas “alternativas 
possíveis” para essas famílias que lhes possibilitam um ingresso na 
esfera produtiva” (MESQUITA, 2010, pg. 199). 
 

MESQUITA (2010, p. 199) relata o interesse feminino pelo trabalho e o acesso 

a uma renda melhor, mas as limitações e privações, que fazem parte de suas vidas, 

limitam estas escolhas. Além disso, os serviços ofertados pelo Estado não chegam a 

atender às suas demandas e de sua família (como é o caso de creches e escolas em 

tempo integral) que são negligenciadas pelo poder público, mesmo diante do quadro 

de vulnerabilidade em que vivem. 

SANTOS (2008, pg. 100) ao analisar a relação entre vida profissional, 

maternidade, encargos domésticos e bem-estar, lembra que as situações são 

diferentes, dependendo da classe social, as mulheres que se encontram em situação 

de vulnerabilidade social tem menos qualificação e baixo nível educacional. As 

mulheres que trabalham, quando estão diante da maternidade, muita das vezes, 

reduzem sua jornada de trabalho ou até largam por um tempo, ou definitivamente, o 

emprego para dar assistência as várias demandas da sua família.  

As mulheres que se encontram em condição de vulnerabilidade social, tecem 

mecanismos para dar algum tipo de proteção a sua família, com isso acessam tanto 

a rede primária quanto a rede secundária. 
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A relação entre vulnerabilidade social – precariedade dos mecanismos 
públicos de proteção social – famílias monoparentais femininas pobres 
– e um cotidiano de gênero fazem com que as famílias (especialmente 
as mulheres) sejam as que mais acionem um sistema de proteção 
social plural – sejam aqueles programas públicos de proteção social 
(como os benefícios dos programas de transferência de renda, do 
Programa Bolsa Família), sejam também os mecanismos privados 
baseados na organização da própria família e nas redes sociais que 
são acessadas. (MESQUITA, 2010, p. 200). 
 

Observa-se que na ótica do cuidado, a dimensão de gênero é elemento 

definidor. No caso das famílias monoparentais femininas em situação de 

vulnerabilidade e ou risco social, a PNAS se torna um recurso fundamental onde se 

observa o protagonismo da mulher-mãe na busca de interseção entre proteção 

primária e secundária.   

Quando essa mulher assume a proteção primária em um cotidiano de 

vulnerabilidade social, ela tem a necessidade de acessar a proteção secundária, na 

busca de uma proteção social para sua família e dependentes. 
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2 PNAS E O PROTAGONISMO DA MULHER-MÃE NO CRAS DA PENHA  

 

2.1 Proteção Social na PNAS 

 

A década de 80 do século XX constitui um marco histórico para Assistência 

Social, com a promulgação da Constituição Federal em 1988. Esta alcança o status 

de política pública de corte social e caráter não contributivo, direcionada para quem 

dela necessitar (àqueles que não possuem meios suficientes para satisfação de suas 

necessidades básicas).  

No fluxo dessa conquista, em 1993 foi aprovada a Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS - Lei 8.742 de 07/12/1993), a qual regulamentou os artigos da 

Constituição Federal em relação à Assistência Social. Tal lei, ao reafirmar preceitos 

constitucionais, visa à legitimação da assistência, enquanto direito, através da 

superação da ideia de benemerência e clientelismo, até então predominante.    

Posteriormente, em 2003, na IV Conferência Nacional de Assistência, foi 

aprovada a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, onde:  

  
(...) deliberou-se pela reorganização da Assistência Social e para tanto 
o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS elaborou a Política 
Nacional de Assistência Social em 2004, a fim de dar efetividade às 
determinações da LOAS. A PNAS/2004 define as bases para o novo 
modelo de gestão da política pública de Assistência Social através da 
instituição do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (SILVA, 
2012, p.33). 
  

Sobre nova modalidade da gestão pública, a PNAS se configura a partir das 

bases organizacionais do SUAS (2005). Trata-se de um sistema público que organiza 

os serviços de assistência social no Brasil. Com um modelo de gestão participativa, 

propõe a movimentação de esforços e recursos nos três níveis de governo 

(municípios, estados e a União) para execução e financiamento da PNAS. Para tal, 

deve haver envolvimento direto das estruturas e marcos regulatórios nacionais, 

estaduais, municipais e do Distrito Federal. 

Nesse âmbito, o SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos 

de proteção social: básica e especial. A Proteção Social Básica, tem como objetivo à 

prevenção de riscos sociais e pessoais por meio da oferta de programas, projetos, 

serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Enquanto a Proteção Social Especial destina-se a famílias e indivíduos que já se 
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encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência 

de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros. 

Na oferta de Benefícios Assistenciais, o SUAS volta seu atendimento a um 

público específico, marcado por condições de vulnerabilidade e ou risco social. Tal 

sistema é responsável por gerenciar a vinculação de entidades e organizações de 

assistência social ao Sistema, mantendo atualizado o Cadastro Nacional de Entidades 

e Organizações de Assistência Social (CNEAS) e concedendo certificação a entidades 

beneficentes. 

 Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o Sistema é 

composto pelo poder público e sociedade civil que participam diretamente do processo 

de gestão compartilhada. Nesse modelo de gestão, as ações e aplicações de recursos 

do SUAS são negociadas e pactuadas nas Comissões Intergestores Bipartite (CIBs) 

e na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Esses procedimentos são 

acompanhados e aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e 

pelos Conselhos Estadual e Municipal de Assistência Social, que desempenham um 

importante trabalho de controle social.  

Criado a partir das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência 

Social e previsto na LOAS, o SUAS teve sua base de implantação consolidada em 

2005 por meio da sua Norma Operacional Básica do Suas (NOB/SUAS), que 

apresenta as competências de cada órgão federado e os eixos de implementação e 

consolidação da iniciativa (MDS, 2015). 

Em termos de serviços socioassistenciais, o SUAS os organizam de acordo 

com a vigilância social e outras referências.  

De acordo com YAZBEK (2008, pg. 18), muitos desafios veem sendo postos 

para a construção e gestão desse Sistema onde a política pública de proteção social 

se direciona a realização dos interesses das classes subalternas em nossa sociedade. 

A referida autora afirma a necessária construção de hegemonia dos interesses dos 

usuários, na direção do processo de construção de direitos, como uma questão 

política. De acordo com os rumos, a politização e a gestão do Sistema é que vai 

permitir que o SUAS possa ou não forjar as formas de resistência e defesa da 

cidadania dos excluídos ou apenas reiterar práticas conservadoras e assistencialistas.  

Ao avaliar a PNAS e o SUAS, YAZBEK (2008, pg. 18) sugere que é preciso 

expor em que medida essas conquistas permitem ou não o controle democrático que 

a sociedade é capaz de organizar e exercer no âmbito da política de assistência. 
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Trata-se de um desafio construir parâmetros que reinventem a política no sentido de 

reconhecimento dos direitos como uma medida de negociação e deliberação de 

políticas que afetam a vida de todos. 

Portanto, a PNAS, juntamente com as demais políticas setoriais, consideram 

as desigualdades sócioterritoriais e visa seu enfrentamento à garantia dos mínimos 

sociais, ao provimento de condições para atender à sociedade e à 

universalização dos direitos sociais. O público dessa política são os cidadãos e grupos 

que se encontram em situações de vulnerabilidade e ou risco social. Sua proposta é 

garantir a todos que dela necessitam, e sem contribuição prévia, a provisão dessa 

proteção. Portanto o intuito da PNAS é padronizar os serviços de assistência no país, 

visando à melhoria e ampliação, com respeito às diferenças locais (PNAS, 2004, p. 

15).  

De acordo com a PNAS (2004, pg. 32), a Política Pública de Assistência Social 

marca sua especialidade no campo das políticas sociais, tratando de 

responsabilidades de Estado próprias a serem asseguradas aos cidadãos brasileiros. 

Com cunho civilizatório presente na consagração de direitos sociais, a LOAS exige 

que as provisões assistenciais sejam prioritariamente pensadas no âmbito das 

garantias de cidadania sobre vigilância do Estado. Cabe ao Estado à responsabilidade 

da universalização na cobertura, garantia de direitos e acesso a serviços, programas 

e projetos. 

Em consonância com o disposto na LOAS, Capítulo II, Seção I, Artigo 4º, a 

PNAS rege-se pelos seguintes princípios democráticos: 

 
I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 
II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas 
públicas; 
III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito 
a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar 
e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade; 
IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência 
às populações urbanas e rurais; 
V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público 
e dos critérios para sua concessão (PNAS-NOB/SUAS 2004, pg. 32). 

 

Baseadas nestes princípios, a PNAS possui as seguintes diretrizes: 
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I - Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e 
as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social, garantindo o comando 
único das ações em cada esfera de governo, respeitando-se 
as diferenças e as características sócio territoriais locais; 
II – Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis; 
III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da 
Política de Assistência Social em cada esfera de governo; 
IV – Centralidade na família para concepção e implementação dos 
benefícios, serviços, programas e projetos (PNAS-NOB/SUAS 2004, 
pg. 33). 
 

A PNAS realiza-se de forma integrada às demais políticas setoriais 

considerando as desigualdades sócioterritoriais e visando seu enfrentamento na 

forma de garantia dos mínimos sociais, com atendimento voltado para as 

contingências sociais.  

Diante disso a PNAS tem por objetivo: 

 

 Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 
social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos 
que deles necessitarem; 

 Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 
específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 
socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; 

 Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar 
e comunitária (PNAS-NOB/SUAS, 2004, pg. 33). 

 

           O público alvo da PNAS são os cidadãos e grupos que se encontram em 

situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou 

fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade, ciclos de vida, 

identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual, desvantagem pessoal 

resultante de deficiências, exclusão pela pobreza e/ou no acesso às demais políticas 

públicas, uso de substâncias psicoativas, diferentes formas de violência advinda do 

núcleo familiar, grupos e indivíduos, inserção precária ou não inserção no mercado de 

trabalho formal e informal, estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência 

que podem representar risco pessoal e social (PNAS, 2004, p. 33). 

Com base nessa estrutura, a PNAS (2004) se organiza em torno da Proteção 

Básica e Especial. Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) são 

responsáveis pela proteção social básica.  
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Os serviços de proteção básica têm a família como unidade de referência e 

ofertam um conjunto de serviços locais que visam à convivência, a socialização e o 

acolhimento de famílias cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos, 

além da promoção de sua integração ao mercado de trabalho. 

 Já a proteção social especial é de responsabilidade dos Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) que ofertam serviços especializados e 

continuado a famílias e indivíduos (crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, 

pessoas com deficiência e às pessoas em situação de rua) em situação de ameaça 

ou violação de direitos, como: violência física, psicológica, sexual, cumprimento de 

medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, situação de 

risco pessoal e social, associadas a uso de drogas e etc. Quando há rompimento dos 

laços familiares e/ou comunitários e situações de ameaça configura-se alta 

complexidade. Nos casos de ameaça de rompimento e direitos violados, configura-se 

a média complexidade (PNAS, 2004, pg. 37/ 38). 

A tipificação organiza os serviços socioassistenciais do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) em:  

 
 Serviços de Proteção Social Básica:  
 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF);  

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;  

c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas 
com deficiências e idosas (BRASIL, 2009). 
 
 Serviços de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade:  
 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI);  

b) Serviço Especializado em Abordagem Social;  

c) Serviços de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de 
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);  

d) Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com  
Deficiência, Idosos e suas Famílias;  

e) Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua 
(BRASIL, 2009).  
 
 Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:  
 

a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes 
modalidades: - Abrigo Institucional; Casa lar; Casa de Passagem; 
Residência Inclusiva.  

b) Serviços de Acolhimento em República;  
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c)     Serviços de Acolhimento em Família Acolhedora;  
d)     Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 
emergências (BRASIL, 2009). 

 
A assistência social não é focada apenas no enfrentamento da pobreza, mas 

também nas ações cuja centralidade é a família, certa de que a pobreza pode gerar 

vulnerabilidades que perpassam as demandas protetivas no campo socioassistencial, 

onde a assistência social opera garantias. 

Conforme CASTILHO e CARLOTO (2010, pg. 17), a política de assistência opta 

pela família para centralidade das suas ações, com o objetivo de potencializar a 

mesma, de modo que consiga se sustentar e concretize os direitos de seus membros, 

conforme preconizado na NOB/SUAS (2005, p.90): 

 
“A família para manter seu sustento, deve ser apoiada e ter acesso a 
condições, na guarda e na educação de suas crianças e adolescentes, 
bem como na proteção de seus idosos e portadores de deficiência”.  

 

Nessa linha, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), antes de ser um 

direito do indivíduo (idoso a partir de 65 anos de idade ou deficiente que não tem 

renda) dirige-se a família, reforçando sua responsabilização no cuidado de seus 

membros. Se essa família possuir renda per capta inferior a ¼ do salário mínimo, 

Estado, através de recursos monetários (um salário mínimo), independente de 

contribuição previdenciária (CASTILHO e CARLOTO, 2010, p. 17). Nos dois casos 

(idoso ou deficiente) que demandar o benefício, deve-se comprovar não possuir meios 

de se sustentar ou de ser sustentado pela família.  

A recente Portaria Interministerial 02 de 08/11/2016, trouxe novas mudanças 

no benefício assistencial BPC, desde a concessão até a sua revisão. 

 
GABINETE DO MINISTRO 
DOU de 08/11/2016 (nº 214, Seção 1, pág. 55) 
OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
AGRÁRIO, DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 
INTERINO, E DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere 
o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo 
em vista o disposto no Anexo do Decreto nº 6.214, de 26 de setembro 
de 2007, resolvem: 
 
Art. 1º - O requerimento do Benefício de Prestação Continuada deve 
ser realizado pelos canais de atendimento da Previdência Social ou 
pelos canais dos entes federados que firmarem parcerias com o 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
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Parágrafo único - O INSS disporá sobre os critérios e condições 
necessários à formalização das parcerias de que trata o caput. 
 
Art. 2º - A inscrição dos atuais beneficiários no Cadastro Único para 
Programas Sociais – Cad. Único, de que trata o Decreto nº 6.135, de 
26 de junho de 2007, será realizada por meio de convocação, 
conforme disposto em ato do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrário, observado o seguinte cronograma: 
 
I - 2017: os idosos; e 
II - 2018: as pessoas com deficiência (TERRA, OLIVEIRA, 
MEIRELLES, 2016). 

 
Antes dessa portaria, a composição da renda familiar era feita por um 

formulário próprio, preenchido pelo segurado. Atualmente, o critério é verificado 

através da análise do Cadastro Único, o mesmo cadastro utilizado para concessão 

do Programa Bolsa Família (ANDRADE, 2017). 

Trata-se de uma política não contributiva de responsabilidade do Estado, 

competência do Governo Federal, presente em todos os municípios. Os benefícios 

eventuais foram tratados no artigo 22 da LOAS, como provisões gratuitas em espécie, 

que visam cobrir necessidades em razão de vulnerabilidade social (PNAS, 

NOB/SUAS, 2004, pg. 34). 

A PNAS, ao apontar a segurança de renda como uma de suas finalidades, 

acolhe integralmente este objetivo, já mencionado pela LOAS.  

 
A oferta dos benefícios monetários não contributivos enquanto 
responsabilidade da política pública de assistência social foi 
inaugurada com o Benefício de Prestação Continuada - BPC, se 
adensou com a criação e universalização do Programa Bolsa Família 
- PBF, e vem se completando com a progressiva regulamentação do 
benefício de transferência de Renda, nominado no município como 
Cheque Cidadão” (PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
2015, pg. 32).    

 

Necessário destacar que a assistência social na PNAS não tem como 

prioridade indivíduos ou famílias caracterizadas pela insuficiência de renda, pois a 

política de assistência social é para quem dela necessitar em qualquer estágio da vida. 

Mas mesmo no que se refere aos serviços socioassistenciais, a situação de pobreza 

tem influência na ampliação da demanda e no agravamento de certas situações de 

vulnerabilidade social. A variável renda está associada a um conjunto de 

vulnerabilidades e destituição de direitos com repercussões na esfera de 

responsabilidade de proteção da assistência social (PLANO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2015, pg. 32). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97981/lei-de-criacao-do-programa-bolsa-fam%C3%ADlia-lei-10836-04
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Isso pode ser observado, por exemplo, nos segmentos de crianças e 

adolescentes em situação de trabalho infantil, de exploração sexual ou, ainda, 

naqueles em que dizem respeito ao atendimento a crianças, idosos, pessoas com 

deficiência ou situação de abandono. A expansão prioritária dos equipamentos 

públicos de assistência social pela via dos CRAS e CREAS, nos territórios mais 

vulneráveis, surge para afirmar a primazia de atendimento social para as famílias com 

maiores riscos de agravos e necessidades (ibid. 2015, pg. 33). 

No contexto da proteção básica, o trabalho com famílias considera novas 

referências para a compreensão dos diferentes arranjos familiares e propõe a 

superação e o reconhecimento de um modelo único baseado na família nuclear. O 

pressuposto no qual se ancora é o de que são funções básicas das famílias:  

 
“(...) prover a proteção e a socialização dos seus membros; constituir-
se como referências morais, de vínculos afetivos e sociais e de 
identidade grupal, além de ser mediadora das relações dos seus 
membros com outras instituições sociais e com o Estado” (BRASIL, 
2004, p. 36). 

 
Portanto, parte-se ainda de uma visão de família, típica dos anos 50, onde as 

funções clássicas, tais como, cuidados, integração e laços de pertencimento, eram 

suficientes para livrar seus membros de situações e riscos sociais 

(CRONEMBERGER e TEIXEIRA, 2015). 

Ocorre que a Proteção Social Básica tem como objetivos a prevenção de 

situações de risco por meio do desenvolvimento potencialidades e aquisições. 

Destina-se às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social decorrente 

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

públicos, com vínculos familiares, comunitários e de pertencimento fragilizados e 

vivenciam situações de discriminação etária, étnica, de gênero ou por deficiências, 

entre outros. 

Assume, como foco de atuação, a ação preventiva, protetiva e proativa, 

reconhecendo a importância de responder as necessidades humanas de forma 

integral para além da atenção a situações emergenciais centradas exclusivamente 

nas situações de risco social (BRASIL, 2009). 

Por essa razão, a proteção social básica possui uma dimensão inovadora, pois 

supera a histórica atenção voltada a situações críticas que exigiam ações 
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indenizatórias de perdas já instaladas, mais do que asseguradoras de patamares de 

dignidade e de desenvolvimento integral. 

Os serviços de proteção social básica são executados nos CRAS também em 

unidades básicas e públicas de assistência social. 

Cabe aos CRAS a oferta de serviços, programas e projetos locais de 

acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos conforme a situação 

de vulnerabilidade apresentada, voltando sua ação para o alcance de pessoas com 

deficiências físicas. Nestes centros, os programas e projetos deverão ser executados 

pelas três instâncias de governo e articulados no SUAS.  

Estes serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica 

devem se articular as demais políticas públicas locais a fim de garantir a sustentação 

das ações desenvolvidas e o protagonismo das famílias e indivíduos atendidos, com 

vistas a superar as condições de vulnerabilidade e à prevenir as situações de risco. A 

proposta é que a articulação, com os serviços de proteção especial, assegure a 

efetivação dos encaminhamentos necessários. 

Cabe destacar que a assistência social tem, entre suas ofertas, benefícios 

monetários, voltados ao público em situação de pobreza, mas seus serviços não se 

restringem a esta população. Certo de que a pobreza e seus agravos parte deste 

conjunto de vulnerabilidades que devem ser plenamente considerados pela política 

(PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2015, pg. 34). 

Sua oferta atende ao cidadão que dela necessitar com universalidade de 

direitos e o enfrentamento de situações de vulnerabilidade social que podem atingir 

qualquer cidadão ou família. Contudo, mesmo que a PNAS possua um ideário 

universal, tem uma característica focalista ao colocar a família no centro de suas 

ações, para que a mesma fortaleça seus vínculos e, proteja seus membros, colocando 

a responsabilidade no âmbito do cuidado e proteção sobre a família, reduzindo as 

responsabilidades do Estado. 

Na linha desse raciocínio, vale destacar as proposições neoliberais que 

preconizavam o “Estado Mínimo” para com o social e transferem responsabilidade de 

solucionar os impactos da política de ajuste exigida pelo FMI e pelo Banco Mundial, 

para a sociedade civil (GIMENES, 2009, pg. 70). 

Fato que é de responsabilidade dos aparelhos institucionais (através das 

políticas públicas) a garantia da proteção social aos indivíduos, independente da sua 

classe social e condição racial/étnica, porém o que se verifica é o quanto a proteção 
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secundária (institucional) tem se revelado falha. Numa análise ampliada à proteção 

social deve ser pensada em dois campos distintos, tanto o institucional - proteção 

secundária - com estratégias que visam o mínimo de bem-estar através de serviços e 

políticas sociais, quanto o primário - onde as redes de entreajudas (vizinhos e 

familiares), podem ser consideradas um dos principais mecanismos de sobrevivência. 

Trata-se das redes de solidariedade que se somam a oferta pública de proteção. 

Fato é que a proteção primária sempre existiu, antes mesmo que surgisse a 

proteção estatal. O Estado já surge com uma dívida histórica para com todos aqueles 

expropriados de condições de vida justa e digna, devido ao modo desigual de 

apropriação da riqueza socialmente produzida e, consequentemente, devido à 

estrutura de oportunidades que tiveram ou não acesso.    

Desse modo, a pobreza se concretiza como produto da desigualdade, difundida 

histórica e geograficamente. E no que se refere à sobrevivência física, ser pobre não 

é ter somente a privação material, mas também privações que determinarão as 

posições dos sujeitos em outras esferas. O pobre sofre tanto com restrições materiais, 

quanto estão expostos a vulnerabilidades sociais. 

Nesse contexto, nota-se a tendência da família ser sobrecarregada diante da 

incapacidade do mercado e do Estado em prover segurança material aos seus 

membros.  

GOLDANI (2001, p.45), ao fazer análises da família no âmbito da proteção 

social, mostra que esta absorve a maioria das responsabilidades diante da fragilidade 

das ações estatais, diminuindo o impacto das políticas econômicas e da 

reestruturação capitalista sobre o mercado de trabalho. 

Destaca-se que a incorporação de responsabilidades pelo bem-estar individual, 

pela família não distribuída de forma justa dentro do grupo familiar, tende a 

sobrecarregar as mulheres, para quem se conjuga mais facilmente o verbo cuidar: 

cuidar de crianças, idosos, doentes, das pessoas com deficiência, dos frágeis, da 

família.  

A família é responsabilizada e/ou corresponsabilizada ao lado da sociedade e 

do Estado pela proteção à infância e à adolescência, ao idoso e à própria família. 

Trata-se de que o avanço dos direitos sociais não rompe com o princípio da ação 

estatal que só deve intervir quando se esgotam essas capacidades protetivas na 

família, o que reforça a lógica familista (CRONEMBERGER e TEIXEIRA, 2015, pg. 

141). 
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Identifica-se no Brasil contemporâneo a presença de várias tendências na 

inserção da família como objeto/sujeito das políticas públicas, ligadas a projetos 

societários distintos.  

De acordo com MIOTO (2000, apud CRONEMBERGER e TEIXEIRA, 2015, p. 

142) essas tendências – protetiva e familista – manifestam-se através dos diferentes 

processos de formação, gestão e execução de tais políticas. Através de observações 

da realidade dos serviços, identifica-se a forte presença da tendência ‘familista’ diante 

da repetição dos processos de responsabilização das famílias pelo cuidado e da 

construção desse cuidado à base de práticas educativas que reafirmam o controle do 

Estado na vida familiar. 

Observa-se que a família é recuperada no campo das políticas públicas como 

parte da garantia do direito à convivência familiar e comunitária. Contudo, não há 

subsídios que lhe garantam uma rede de serviços públicos por completo, o que a 

responsabiliza pela garantia desses objetivos e a penaliza pelo seu insucesso 

(CRONEMBERGER e TEIXEIRA, 2015, pg. 142). 

Na década de 1990, à agenda de reformas conservadoras instaura um novo 

momento no sistema de proteção social classificada como ajustamento conservador 

que abriu passagem às tentativas de desmonte das políticas sociais e implementação 

de políticas de perfil neoliberal. Nessa perspectiva, acontece o reforço e surge o 

discurso do retorno às solidariedades comunitárias, vicinais e familiares como agentes 

de proteção social, bem como das entidades do terceiro setor. A família ganha 

centralidade, tanto como alvo dos programas e políticas, quanto como provedora de 

proteção, logo, de reforço de suas responsabilidades familiares (ibid. 2015, pg. 142). 

Portanto, tanto o Estado quanto os familiares, vizinhos e comunidade tem papel 

efetivo na vida dos indivíduos e na família. Instaura-se o reconhecimento do caráter 

complementar da proteção pública e privada e a noção de que as práticas de 

solidariedade se reconstroem diante das situações de vulnerabilidade, com 

estratégias de sobrevivência. 

De acordo com CARLOTO e MARIANO (2008, pg. 154), a família tem uma 

grande importância na vida social e com isso precisa da proteção do Estado, mas tal 

proteção expressa claros sinais de penalização e desproteção das famílias brasileiras, 

com isso a matricialidade sociofamiliar passa a ter papel importante na PNAS, já que, 

para poder prevenir, proteger, promover e incluir seus membros, é preciso garantir as 
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suas condições de reprodução/sobrevivência. Diante disso, a centralidade da família 

na PNAS está pautada nas necessidades da mesma.   

Contudo a focalização - um dos eixos estruturantes norteadores da gestão da 

política - é objeto de preocupação dos profissionais, devido a um possível retrocesso 

com a perspectiva de gênero, com isso traz como eixo de discussão sobre a proposta 

da matricialidade sociofamiliar. 

Devido às transformações ocorridas na sociedade contemporânea, com 

mudanças econômicas e sociais, se ampliou a concepção de família, reconhecendo 

as novas feições das mesmas.  

A Norma Operacional Básica (NOB, 2005) aponta o seguinte conceito de 

família, ao defender tal centralidade:  

 
“[...] Núcleo afetivo, vinculada por laços consanguíneos, de aliança ou 
afinidade, onde os vínculos circunscrevem obrigações recíprocas e 
mútuas, organizadas em torno de relações de geração e de gênero” 
(NOB, 2005, pg. 17).  

 

Apesar de uma concepção avançada de família, a PNAS continua com enfoque 

familista, atribuindo centralidade a mulher-mãe (CARLOTO e MARIANO, 2008, pg. 

155).  

A PNAS manteve o papel da família e suas responsabilidades, principalmente 

da mulher-mãe, que tem o papel pedagógico, sendo solicitada a ser educadora e 

responsável pelo repasse de conhecimentos, informações e orientações, no sentido 

de fortalecimento dos vínculos familiares e de cumprir com os critérios de permanência 

em programas e projetos. 

Na linha desse raciocínio, CARLOTO (2012, p. 122) afirma que a mulher-mãe 

tem prioridade em receber o benefício do PBF, devido do reconhecimento de que ela 

sabe administrar e saciar as necessidades da família, vista como multiplicadora dos 

conhecimentos, informações e orientações que recebe nas ações socioeducativas no 

âmbito da PNAS, podendo contribuir no fortalecimento dos vínculos. Observa-se que, 

não por acaso, a mulher-mãe tem preferência pela titularidade do benefício. As 

mulheres tendem a utilizar o benefício para melhorar as condições de vida da família, 

focando nas crianças (alimentação, vestes, material escolar) e na casa (mobiliário e 

material de construção para melhora de suas condições). 

Tendo a mulher a titularidade do benefício do PBF, é ela a responsável pelo 

cumprimento das condicionalidades do programa, pela manutenção dos filhos na 
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escola ou creches e pelo seu cuidado e provimento. Solicitada no âmbito da proteção 

primária e secundária, a mulher ocupa centralidade na política de assistência.  

Trata-se de um desafio para mulher-mãe que, quando tem que prover o 

sustento, tanto das necessidades físicas da casa (como a alimentação, escola, roupa, 

aluguel e etc.), quanto do cuidado dos filhos, idosos e dependentes, precisa da 

proteção da rede secundária, para trabalhar e manter seus filhos em escolas, porém, 

essa proteção não dá conta de garantir emprego e ofertar creches e escolas em tempo 

integral, por exemplo, o que, por sua vez, dificulta sua saída para o mercado de 

trabalho. 

Diante disso essa mulher conta com as redes de proteção primária, 

caracterizada pela ajuda de familiares e vizinhos, em especial a de mulheres, para dar 

conta da manutenção da família e do cuidado com os filhos.  

Diante do exposto, verifica-se que a proteção secundária é fundamental no 

suporte à proteção primária e vice-versa, ainda que a primeira tenha condições mais 

efetivas na promoção das seguranças sociais. Vale ressaltar o lugar de destaque 

ocupado pela mulher-mãe na interseção entre a proteção secundária e primária. 

Quando há falta de oportunidades de emprego, por exemplo, a assistência tende a 

compensar essa precariedade. 

Desse modo, são as mulheres quem efetivamente acessam os CRAS: 

equipamentos da Proteção Social Básica, enquanto porta de entrada para a PNAS. E 

o fazem, com o propósito de proteger sua família/dependentes, por isso, recorrem, em 

especial, aos programas de transferência de renda, podendo constituir-se em única 

renda familiar.  

 

2.2 CRAS da Penha: papel da mulher-mãe na interseção entre a proteção primária e 

secundária 

 

Campos dos Goytacazes é o maior município do Estado do Rio de Janeiro, 

localizado na região Norte do Estado, com problemas sociais e urbanos, comuns as 

grandes metrópoles, tais como segregação, fragmentação, desigualdades e injustiças 

socioespaciais. 
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Figura 1: Mapa do Município de Campos dos Goytacazes 
 

 
 (Fonte:www.campos.rj.gov.br/mapas-municipais.php) 

 
A base da economia local ainda encontra-se vinculada a antigas atividades 

como a criação de gado, o processo de industrialização da cana de açúcar, a cultura 

do café, de frutas e pequenas indústrias, tendo, como a mais importante atividade 

econômica, a produção de petróleo e gás. Contudo, através de investimentos com o 

GPIs (Grandes Projetos de Investimento), observa-se o início do processo de 

diversificação da economia do município através do plantio de eucaliptos, produção 

de Etanol, Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu e Complexo Barra do 

Furado (FARIA, ZACCHI e MOTHÉ, 2013, pg.67 e 68). 

Com isso, o poder público, com o intuito de atrair novos investimentos, difunde 

a promessa de desenvolvimento de infraestrutura. No entanto, o que se observa é que 

tal promessa se cumpre apenas para os que se encontram em lugar e condição 
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privilegiada, reforçando as desigualdades socioespaciais (ibid. 2013, pg. 70). Isso por 

sua vez, gera a discriminação territorial (SOJA, 2010). 

No âmbito da produção do espaço, Campos é uma cidade fortemente marcada 

pelo modelo centro-periferia.  

O acesso às centralidades da cidade é destinado aos segmentos privilegiados 

economicamente e socialmente compondo as áreas nobres. Enquanto as áreas 

periféricas são representadas pelas favelas e bairros periféricos, caracterizados por 

loteamentos irregulares, com poucos recursos urbanos e habitados por segmentos 

homogeneamente pobres. Processo este resultado do modo de construção política e 

social da cidade, desde sua fundação (FARIA, ZACCHI e MOTHÉ, 2013, p. 73). 

No início do séc. XX, as principais áreas de privilégios eram as ruas adjacentes 

e o centro. Após 1930 surgem os primeiros bairros periféricos, classes pobres. A partir 

de 1980, com a queda do setor agrícola/cultivo da cana de açúcar, abre-se espaço 

para uma expansão urbana em direção as antigas propriedades rurais, formando 

novos bairros e empreendimentos imobiliários, que só vem crescendo em Campos.  

Com o processo de aceleração de urbanização e industrialização pós 1960, a 

população do campo foi atraída para a cidade, surgindo então às primeiras favelas as 

margens das vias férreas e lagoas, o que aumentou a expansão de novas áreas 

próximas ao centro (ibid. 2013, pg. 75). 

Após os anos 80, se consolida o modelo de expansão urbana feita do centro 

rumo às periferias, iniciando o processo de verticalização das áreas centrais e a 

construção de condomínios horizontais em áreas periféricas, conhecido como bairros 

de camadas populares, aumentado a segregação e iniciando a fragmentação 

socioespacial, dividindo pobres e ricos (ibid. 2013, pg. 76). 

Pós o ano 2000, aumentou a construção de prédios e condomínios nas áreas 

centrais, enquanto o número de habitantes nas favelas aumenta (PESSANHA, 2004).  

Com o Plano Diretor 2008, cujo objetivo era construir uma cidade para todos, 

aumentou o perímetro urbano e deu a estes prioridades de receber investimentos 

enquanto outras áreas que foram delimitadas não recebem o mesmo investimento, 

expandindo, assim, a segregação, as injustiças e desigualdades socioespaciais (ibid. 

2013, p. 68). 

Ao analisar estes elementos, CÔRTES, SIQUEIRA e MENDES (2016, pg. 4) 

afirmam que a desigualdade social e a segregação urbana contribuem para um 

espaço de violência e tráfico de drogas, onde os moradores tendem a se envolver no 
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mercado ilícito e violento, quase sempre, por ausência de oportunidades 

socioeconômicas e culturais. 

No caso da cidade de Campos dos Goytacazes, o bairro da Penha está entre 

os bairros mais noticiados pela mídia envolvendo casos de violência e tráfico de 

drogas (ibid. 2016). 

Na área de jurisdição do CRAS/PENHA, predominam famílias de classe baixa 

(10.575 famílias), com 862 famílias em situação de pobreza (renda per capita inferior 

a ¼ salário mínimo) (PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2015, p. 84). 

Para atendimento a essa população, o CRAS se constitui enquanto unidade 

pública estatal descentralizada da Política de Assistência Social, responsável pela 

organização e oferta de serviços de proteção social básica do SUAS, nas áreas de 

vulnerabilidade e risco social dos municípios.  

Inaugurado dia 30 de Maio de 2009, o CRAS da Penha encontra-se localizado 

na Rua Rossine Quintanilha Chagas, s/n°, no bairro da Penha. 

A composição da equipe de referência dos CRAS, para a prestação de serviços 

e execução das ações no âmbito da Proteção Social Básica nos municípios, depende 

ou varia de acordo com o número de famílias referenciadas e de acordo com o 

tamanho e porte do município (SILVA, 2012, p.36).  

 
Quadro 1 - Composição de equipe dos CRAS 

 

Pequeno Porte I Pequeno Porte II Médio, Grande, Metrópole 
e DF 

Até 2.500 famílias 
referenciadas 

Até 3.500 famílias 
referenciadas 

A cada 5.000 famílias 
referenciadas 

2 técnicos de nível superior, 
sendo um profissional 

assistente social e outro 
preferencialmente psicólogo. 

3 técnicos de nível superior, 
sendo dois profissionais 

assistentes sociais e 
preferencialmente um 

psicólogo. 

4 técnicos de nível superior, 
sendo dois profissionais 
assistentes sociais, um 

psicólogo e um profissional 
que compõe o SUAS. 

2 técnicos de nível médio  3 técnicos nível médio 4 técnicos de nível médio 

(Fonte: NOB-RH/SUAS (2011, p. 30) 

 
A NOB-RH/SUAS, juntamente com a Resolução nº 17 do CNAS, alicerçam a 

direção de profissionalização da política de assistência social, apontando parâmetros 

para a seleção de profissionais, a partir das especificidades locais, do conhecimento 

das necessidades de seus usuários e da disponibilidade de profissionais na região 

(NOB-RH/SUAS, 2011, pg. 31). 

Porte do Munícipio de acordo com o número de famílias referenciadas: 
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Pequeno Porte I – mínimo de 1 CRAS para até 2.500 famílias 
referenciadas; 
Porte II – mínimo de 1 CRAS para até 3.500 famílias referenciadas;  
Médio Porte – mínimo de 2 CRAS, cada um para até 5.000 famílias 
referenciadas;  
Grande Porte – mínimo de 4 CRAS, cada um para até 5.000 famílias 
referenciadas;                       
Metrópoles – mínimo de 8 CRAS, cada um para até 5.000 famílias 
referenciadas (NOB, SUAS, 2006, p. 26). 

 

No caso de Campos dos Goytacazes, por tratar-se de um município de grande 

porte, com 463.731 (quatrocentos e sessenta e três mil e setecentos e trinta e um) 

habitantes (IBGE, 2010), a rede socioassistencial deve ser mais complexa e 

diversificada, envolvendo serviços de proteção social básica, bem como uma ampla 

rede de proteção especial, nos níveis de média e alta complexidade, conforme 

preconiza a PNAS/ 2004. 

O CRAS da Penha atende as seguintes áreas de abrangência: Penha, Estância 

da Penha, Fazendinha, Vivendas do Coqueiro, Mergulhão, Pq. Angélica, Tropical, 

Varando do Visconde, Vila Menezes, Usina Stº. Antônio, Bela Vista, Benta Pereira, 

Cambaíba, Pq. Imperial, Pq. Tarcísio Miranda, Venda Nova e Vila Manhães. 

 
Quadro 2 - Perfil das famílias atendidas no CRAS da Penha 

 

Com baixa renda ou privação total da mesma; 

Numerosas; 

Alto índice de monoparentalidade com chefia feminina; 

Baixa escolaridade e qualificação profissional; 

Subempregada e desemprega; 

Com vínculos afetivos frágeis; 

Famílias que não possuem moradia própria, ou com moradias precárias; 

Usuários em descumprimento de programas beneficiários como o Programa Bolsa 
Família- PBF; 

Idosos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, bem como isolamento do 
convívio familiar, comunitário e sem acesso a serviços básicos; 

Beneficiários do PBF, BPC e BPC/Escola. 

Fonte: Relatório Semestral de Estágio Curricular (2015). 

 
Através de amostra de 32 (trinta e dois) cadastros de usuários referenciados 

no CRAS da Penha, levantados em 2015, em ocasião do cumprimento de atividades 

de estágio curricular, foi possível observar as características dos usuários, 

identificados por sexo, idade, nível educacional, situação no mercado de trabalho, 

renda, condição de beneficiários ou não e as principais demandas e vulnerabilidades 

apresentadas, conforme índices abaixo apresentados. 
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Gráfico 1 - Características dos usuários referenciados no CRAS/ Penha 
 

 
Fonte: Relatório Semestral de Estágio Curricular (2015). 

 

 
Fonte: Relatório Semestral de Estágio Curricular (2015). 

 

  .  
Fonte: Relatório Semestral de Estágio Curricular (2015). 
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Fonte: Relatório Semestral de Estágio Curricular (2015). 

 

 
Fonte: Relatório Semestral de Estágio Curricular (2015). 
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Fonte: Relatório Semestral de Estágio Curricular (2015). 

 

Através desses dados, foi identificado que dos 32 (trinta e dois) cadastros 

pesquisados, 94% são mulheres, 50% dos usuários pesquisados tem idade entre 18 

a 39 anos, 59% tem o ensino fundamental incompleto, 53% estão desempregados, 

75% possuem renda de até meio salário mínimo, 50% não possuem nenhum benefício 

e não estão inseridos em programas de transferência de renda e 50% têm como 

principal vulnerabilidade social a situação de baixa renda.  

Percebe-se que o protagonismo da mulher-mãe no CRAS da Penha se inscreve 

sobre o perfil de baixa escolaridade, da realidade do desemprego e de baixa renda. 

Verificou-se que estas mulheres buscam a política de assistência, para a requisição 

de benefícios, listados no quadro abaixo: 

 
Quadro 3 - Principais demandas dos usuários 

 

Programa Bolsa Família, 

Cheque Cidadão, 

Programa Renda Mínima, 

Cesta básica, 

Benefício de Prestação Continuada, 

Programa Morar Feliz do município de Campos dos Goytacazes, 

Pronatec, 

Baixa Renda da Enel (empresa responsável pelo fornecimento de luz). 

Fonte: Relatório Semestral de Estágio Curricular (2015). 

 
Para acessar os benefícios da rede de Proteção Básica do Município, via 

CRAS, as famílias devem atender ao perfil dos usuários da PNAS.   
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Quadro 4 - Condições de acesso aos serviços ofertados pelos CRAS 

 

Famílias territorialmente referenciadas nos CRAS. 

Famílias em processo de reconstrução de autonomia; 

Famílias em processo de reconstrução de vínculos; 

Famílias com crianças, adolescentes, jovens, idosos e deficientes inseridos em serviços 
socioassistenciais, territorialmente referenciadas ao CRAS; 

Famílias com beneficiários do BPC; 

Famílias inseridas em programas de transferência de renda. 

Fonte: Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009). 
 

 Os CRAS organizam seus atendimentos através de critérios, a saber:  
 

Quadro 5 - Formas de acesso ao CRAS 
 

Por procura espontânea; 

Por busca ativa; 

Por encaminhamento da rede socioassistencial; 

Por encaminhamento das demais políticas públicas.  

Fonte: Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009). 
 

Importante destacar, que os CRAS foram criados com a finalidade de ofertar 

atendimento descentralizado e o mais próximo possível da moradia dos usuários da 

PNAS.  

Dada sua divisão em território, se caracteriza como a principal porta de entrada 

do SUAS. Trata-se de uma unidade que possibilita o acesso de um grande número de 

famílias à rede de proteção social de Assistência Social.  

Os serviços ofertados nos CRAS foram implantados com o PAIF (2004), de 

âmbito nacional, com um conjunto de ações como acolhida, informações e 

orientações, inserção em serviços da assistência social, encaminhamentos dos 

usuários a outras políticas, programas de transferência de renda e acompanhamento 

sociofamiliar.  

Com o objetivo de ser a porta de entrada da Proteção Social Básica, os CRAS 

visa a oferta de serviços às famílias e indivíduos, prestar informações e orientações a 

população de sua abrangência, desenvolver ações do PAIF, por meio de acolhimento, 

atendimento e acompanhamento a famílias que estejam em situação de 

vulnerabilidade sócio econômica, propiciando inclusão em benefícios assistenciais, 

programas de transferência de renda e serviços.  
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Quadro 6 - Serviços ofertados pelo CRAS/Penha 
 

Nome do Serviço Descrição 

 
 

Acolhimento 

Oferta de informações aos usuários sobre o 
que é o CRAS os serviços que são 

ofertados, quais as formas de acesso, etc. 
Isso é feito no primeiro contato com o 

CRAS. 

 
Atendimento de demanda espontânea 

Quando o usuário já cadastrado no CRAS 
quer ser atendido, levando sua demanda ao 

técnico responsável. 

 
 
 

Acompanhamento sócio familiar 

Processo continuado com a família onde se 
constrói uma metodologia definida de 

metas e prazos onde é responsabilidade 
dos técnicos fazer uma previsão dos 

recursos disponíveis, definindo o que é de 
responsabilidade da família e da equipe. 

 
 
 
 

Serviço de convivência com Idosos 

Busca serviços continuados e aquisições 
progressivas aos seus usuários, de acordo 
com o seu ciclo de vida, afim de prevenir 

situações de risco social, incluir usuários de 
maior vulnerabilidade social, e ampliar 

trocas culturais e de vivência, desenvolver 
o sentido de pertença, identidade e 

fortalecer vínculos familiares. 

 
 
 

Reuniões de grupo PAIF 

Em parceria com a rede sócio assistencial 
do município, socializar informações de 

políticas públicas aos usuários, bem como 
integra-los no espaço do CRAS, é feito pela 

coordenação, equipe técnica e parceiros 
convidados. 

 
Inclusão dos referenciados no Cadastro 

Único do Governo Federal 

Para afim de benefícios como o Programa 
Bolsa Família, Baixa Renda da luz, isenção 

de taxa para concursos públicos. 

 
 

Visitas Domiciliares 

Assistente social vai até a casa do usuário, 
quando o mesmo é impossibilitado de ir até 

a unidade, ou quando não se consegue 
fazer contato com o usuário para verificar 

informações necessárias. 

Busca Ativa Atende demanda do Conselho Tutelar, 
Judiciário e Ministério Público 

Visitas prioritárias Para dar respostas aos Conselhos, 
Judiciário e Ministério Público. 

Descumprimento do Bolsa Família, BPC e 
outros benefícios 

Acompanha os usuários em 
descumprimento da política. 

Fonte: Relatório Semestral de Estágio Curricular (2015). 

 
A dinâmica do atendimento se revela a partir do primeiro contato com o usuário, 

onde é marcada uma reunião de acolhida para apresentação do CRAS, seus 

programas, projetos e os benefícios socioassistenciais por ele ofertados. Após essa 

acolhida, o usuário marca uma data e horário com a Assistente Social, o que 
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caracteriza o segundo contato onde é realizado pelo profissional da rede de 

assistência, por meio de entrevista individual, o referenciamento e o cadastro do 

usuário no CRAS. 

Nessa entrevista, verifica-se se o usuário possui o Cadastro Único, caso não, 

realiza-se o cadastro, pois se o usuário estiver dentro do perfil, será inserido no PBF 

ou participar de outros programas e projetos. Nesse sentido, Cad. Único é o meio 

necessário para participação nos serviços e nos programas de transferência de renda. 

Dependendo do perfil, das demandas e do quadro de vulnerabilidades, o 

usuário é incluído nos serviços, tais como: Acompanhamento Sócio Familiar, onde o 

mesmo será assistido por um profissional no intuito de enfrentar as condições de 

vulnerabilidades e/ou risco social; e SCFV com Idosos, onde são feitas reuniões de 

grupos com trocas culturais, com oficinas artísticas e palestras, sobretudo com 

enfoque na área de saúde. 

Estruturado em torno dessa dinâmica de atendimento, o CRAS da Penha conta 

com uma divisão em microterritórios, onde 4 (quatro) assistentes sociais e uma 

psicóloga atendem a abrangência de todo território. A psicóloga é responsável pelo 

único grupo existente de SCFV (grupo de idosos). Cada assistente social realiza os 

atendimentos individuais de demanda espontânea - quando o usuário já é 

referenciado no CRAS e apresenta novas demandas e, consequentemente, obtendo 

acompanhamento.  

A partir do atendimento a esses usuários, vislumbra-se um mapeamento das 

principais questões sociais que permeiam os microterritórios, chegando a um 

diagnóstico na totalidade. Toda vez que um usuário é atendido no CRAS é realizado 

um registro em seu cadastro. A partir desta ação, realiza-se o Registro Mensal dos 

Atendimentos (RMA) onde se pode identificar o quantitativo de atendimentos no 

referido CRAS, com destaque para as principais demandas e vulnerabilidades. Nesse 

registro, há também registro do quantitativo das inclusões, ou não, nos programas e 

projetos do referido centro.  

Quanto à atuação da equipe da Proteção Básica, o SUAS estabelece as 

atribuições que direcionam as práticas da mesma. 

 
Quadro 7 - Atribuições da Equipe técnica do CRAS 

 

Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos as famílias usuárias 
do sistema; 
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Planejamento e implementação de ações, de acordo com as características do território 
de abrangência; 

Mediação de grupo de famílias; 

Realização de atendimentos particularizados e visitas domiciliares as famílias 
referenciadas; 

Realização de atendimentos particularizados e visitas domiciliares as famílias 
referenciadas; 

Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; 

Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos ofertados no território; 

Realização de busca ativa no território de abrangência e desenvolvimento de projetos que 
visam prevenir o aumento de incidência de situações de risco; 

Acompanhamento das famílias em descumprimento das condicionalidades de programas 
e projetos sociais; alimentação do sistema de informação; 

Registro de ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; 
articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; 

Realização de encaminhamentos, com acompanhamento, para a rede socioassistencial; 

Realização de encaminhamentos para serviços setoriais; participação das reuniões 
preparatórias ao planejamento; 

Participação em reuniões sistemáticas para planejamento da ações a serem 
desenvolvidas; 

Definições de fluxos, rotina de atendimentos e acolhimento dos usuários e organização 
dos encaminhamentos, fluxos de informações com outros setores, procedimentos, 
estratégias de resposta as demandas e de fortalecimento das potencialidades do 
território.  

Fonte: Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009, p. 13). 
 

É por meio do CRAS que a proteção social da PNAS se territorializa e se 

aproxima da população, tornando possível o reconhecimento da existência de 

desigualdades sociais infra urbanas e a necessidade de políticas sociais para reduzir 

essas desigualdades, visto que estas devem prevenir situações de vulnerabilidade 

e/ou risco social, bem como identificar e estimular as potencialidades locais, de modo 

a alterar a qualidade de vida das famílias que vivem nessas localidades.  

Pautada no princípio da territorialização, a PNAS compreende que a extensão 

do Brasil é formada por uma sociedade diversificada, o que afeta consideravelmente 

a elaboração de uma política para as diversas regiões do país, reconhecendo as 

especificidades de cada região (RIBEIRO, 2012, p. 71). 

Ocorre que, com base na LOAS, a PNAS funciona com o governo federal 

captando recursos e repassando aos Estados, cabendo a estes repassar para os 

Municípios e, por fim, estes serão responsáveis pelo gerenciamento de recursos e 

elaboração das ações dentro do município (RIBEIRO, 2012, p. 75). 

Nota-se que a PNAS e suas diretrizes estão em conformidade com os princípios 

da descentralização e territorialização. Essa conformidade se faz necessária devido à 



63 
 

realidade do país, pois ele possui uma população de mais de 207,7 milhões de 

habitantes com uma diversidade cultural, econômica, social, étnica e territorial muito 

grande. O Brasil possui um número de 5.570 municípios (IBGE, estimativa 2017). 

A partir da inserção no CRAS da Penha, como estagiária nos anos de 2015 a 

2016 e do contato com a política de assistência neste munícipio, foi possível observar 

que a maior procura pela assistência social, no referido centro, ocorre através da 

mulher-mãe, chefe de família com baixo nível escolar, desempregada e com baixa 

renda e/ou privação total da mesma.  

É importante destacar, que sobre estas mulheres recaem o peso das 

responsabilidades, pois são priorizadas pela Política de Assistência ao se tornarem 

referência familiar nos programas de transferência de renda. Por essa razão, as 

mulheres-mães são solicitadas ao cumprimento das condicionalidades dos programas 

e projetos, sendo ela a porta voz da família na intenção de garantir o atendimento das 

suas necessidades e dos seus. Na medida em que é ela quem fala pela família, torna-

se responsabilizada pelo provimento do seu bem estar.  

CARLOTO (2012) dá ênfase à inserção das mulheres nos programas de 

transferência de renda e ressalta a sobrecarga oriunda dessa responsabilização, 

atrelada a outros papéis e obrigações que esta desempenha. A referida autora aponta 

para a tripla jornada que a mulher costuma realizar no âmbito do trabalho, do cuidado 

com a casa, filhos e dependentes. 

Quando a família se encontra em situação de vulnerabilidade E insegurança 

social, a mulher-mãe, que já buscou apoio nas redes primárias estende a busca até 

as redes secundárias. É nesse momento, que o contato com a PNAS se estabelece, 

via equipamento CRAS. Lá elas buscam recursos na forma de respostas as 

necessidades sociais elementares para a reprodução da vida. Ao fazerem isso, são 

elas também quem acessam os mecanismos que legitimam sua condição de cidadã 

pela via da requisição de direitos, no âmbito social. 

A experiência no CRAS da Penha permitiu a aproximação com a realidade de 

mulheres com esse perfil: trata-se de sujeitos que ocupam lugar de destaque, tanto 

em referenciamentos como em inscrição no Cad. Único para acesso ao PBF, dentre 

outros, como também o Programa Cheque Cidadão do município de Campos.  

A partir do momento em que são titulares dos programas de transferência de 

renda, estas mulheres tem que cumprir com as condicionalidades dos programas, 

participar de reuniões, mesmo em horários que não compatibilizam com seu trabalho, 
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sendo-lhes exigida justificativa em caso de ausência ou o envio de alguém que a 

represente. Caso essa mulher não cumpra com essas obrigações pode perder os 

benefícios, porém a própria política não contribui para que isso seja evitado, visto que 

em sua execução, tarefas são desenvolvidas em horários que essas mulheres 

geralmente trabalham.  

Para dar conta das condicionalidades do programa, a mulher-mãe tende a 

contar com a rede de entreajuda familiar e da vizinhança. Nesse sentido pensar a 

proteção enquanto regularidade histórica que encontra seu fundamento no âmbito 

primário e secundário é a perspectiva que se desenha. 

Sobre a figura materna recai a culpa, em caso de perda do benefício pelo 

descumprimento, de alguma condicionalidade, sendo a mais comum, a infrequência 

escolar. Nesse caso, o principal argumento é o de que não conseguem horários e 

vagas em escolas de qualidade ou em tempo integral. Nesse momento, é que a rede 

de proteção secundária falha não ofertando serviços que possam atender essa 

mulher, que precisa trabalhar pra sustentar sua casa. Como consequência disso, essa 

mulher não poderá trabalhar por não ter com quem deixar seus filhos o dia inteiro, pois 

as creches encerram o funcionamento antes dessa mulher sair de seu trabalho, o que 

acaba dificultando ainda mais o seu sustento e independência.  

Destaca-se que muitas dessas mulheres, atendidas no CRAS da Penha, que 

são chefes de família, não conseguem emprego por diversos motivos, como baixa 

escolaridade, falta de qualificação profissional, não ter com quem deixar os filhos e o 

preconceito no mercado de trabalho pela sua condição de mulher-mãe. Trata-se de 

pessoas que não tiveram oportunidades em algum momento da vida. Diante desse 

perfil, vários são os caminhos trilhados para condução de sua jornada de vida, entre 

maternidade, trabalho, cuidado e proteção.  

A mulher se reinventa para dar conta de suas responsabilidades, proteger sua 

família e ao mesmo tempo manter os vínculos familiares. Muitas delas arrumam um 

“bico” para sustentar seus filhos e dependentes e buscam os benefícios de 

transferência de renda para complementar a renda familiar. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a proteção primária e secundária 

caminham juntas. Trata-se de uma via de mão-dupla onde uma fortalece ou 

enfraquece a outra. Mas conforme visto anteriormente, a proteção secundária é falha 

e nos atuais quadros econômicos do Brasil, a família tem ficado cada vez mais 

desprotegida e sobrecarregada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar em proteção social nos remete a associar dois campos distintos, porém 

complementares: o da proteção primária e o da proteção secundária, onde a família e 

o Estado tem papéis fundamentais na garantia de segurança. 

No âmbito da proteção primária, a oferta de cuidado recai sobre a comunidade 

da qual a família é parte. Nessa esfera, a mulher merece destaque visto que, 

historicamente, a ela compete as iniciativas protetivas que sustentam as redes de 

entreajuda, na escala doméstica e comunitária.   

Portanto, pensar a responsabilidade da mulher no que se refere ao 

protagonismo do cuidado e da proteção, nos remete a discussão de gênero que, 

consequentemente, demarca fronteira nas relações de poder, através da cultura e dos 

cortes de classe.  

As condições de vulnerabilidade ante pobreza se vinculada as questões de 

gênero, implicando no agravamento das desigualdades provenientes das estruturas 

de oportunidades, onde essas mulheres assumem maiores responsabilidade quanto 

ao cuidado de sua família. O uso do tempo, de homens e mulheres, investidos nessa 

tarefa, são bastante assimétricos, isso também reflete nas condições de acesso à 

educação, saúde e emprego.      

Nos casos em que a mulher é chefe de família, esta tende a buscar apoio e, 

muitas vezes, o encontra no auxílio de outras mulheres, familiares e vizinhos. Trata-

se de uma rede viva, ancorada no princípio da solidariedade e quem com ela pode 

contar, tem amortecido os impactos dos mecanismos de desproteção e inseguranças 

sociais, tornando-se menos fragilizados em seus vínculos. Esse suporte relacional é 

fundamental para que a oferta de proteção secundária possa produzir melhores 

resultados pela via da intervenção preventiva. A interseção entre estas formas de 

proteção contribui para evitar ou minimizar o grau de dependência do beneficiário com 

os programas e os serviços assistenciais.  

Por fim, destaca-se o protagonismo da mulher-mãe na PNAS como pessoa de 

referência para recebimento dos programas de transferência de renda, por ser 

considerada boa administradora na esfera. Porém, mesmo que a PNAS dê prioridade 

a mulher-mãe, não tem se voltado para a perspectiva de gênero, o que acaba por 

reforçar sua responsabilidade no cuidado e proteção de sua família e, com isso, 

corroborar com o paradigma da desigualdade de gênero. 
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