
 

 

 
                  

A CHEFIA FAMILIAR FEMININA ENTRE AS USUÁRIAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL: limites e desafios ao Serviço de Atendimento Integral à família - PAIF 

 

Rafaella Cristina de Medeiros Candeia1 
 
 

RESUMO 
 
Esse estudo tem por objetivo analisar a condição da chefia 
familiar feminina entre as usuárias  referenciadas na Política de 
Assistência Social cadastradas em um CRAS em João 
Pessoa/PB. Metodologicamente, caracteriza-se enquanto uma 
pesquisa social aplicada, de cunho analítico e  crítico, de 
caráter quali-quantitativo. A partir das análises teóricas e dos 
dados coletados na pesquisa, constatou-se que  a mulher  
assume uma série de responsabilidades ao acessar os 
programas de transferência de renda, por se tornar o sujeito de 
referência da família, principalmente, quando assume a 
condição de chefe do domicilio. Porém, essas mulheres 
usuárias permanecem às margens dos serviços 
sociassistenciais.  
 
Palavras-chave: Chefia familiar feminina. Política de 
Assistência Social e Gênero 

 
ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the condition of the female family 
heads among users referenced in the Social Assistance Policy 
enrolled in CRAS in João Pessoa/PB. Methodologically, is 
characterized as a social applied research, analytical and 
critical nature of qualitative and quantitative character. From the 
theoretical analysis and the data collected in the survey, it was 
found that women assume a number of responsibilities to 
access the cash transfer programs, by becoming the family 
reference subject, especially when it takes the head of condition 
the household. But these women users remain on the banks of 
sociassistenciais services. 
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Gender . 

  

 

 

 

 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal da Paraíba (UFPB). E-mail: 

rafaellacandeia19@gmail.com 



 

 

 
                  

 

A proposta investigativa deste estudo deriva das experiências adquiridas no 

Estágio Supervisionado I e II do Curso de Serviço Social da Universidade Federal da 

Paraíba, que teve como lócus o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 

GRAMAME, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) do Município de 

João Pessoa/PB.  

Esse estudo objetivou analisar a condição da chefia familiar feminina entre as 

usuárias referenciadas na Política de Assistência Social cadastradas no Serviço de Proteção 

e Atendimento Integral à Família – PAIF no referido CRAS a partir da perspectiva deste 

grupe específico  de usuárias. 

Desde o surgimento das primeiras iniciativas, a assistência social  esteve 

associada ao sentimento da benemerência, caridade, filantropia e do dever moral. Destaca-

se que essas ações eram desenvolvidas por ordens religiosas da Igreja Católica, as quais, 

contribuíram com a criação de um modelo de assistência social, baseado nos princípios 

caritativos que "recolhia dos ricos e distribuía para os pobres e que mesclava assistência e 

repressão" (Yasbek, 2012, p. 295). 

Esse legado histórico trouxe uma série de efeitos desastrosos para a assistência 

social desde a sua fase inicial, até o seu reconhecimento pelo Estado, em razão de as 

ações dessa política terem se voltado ao atendimento das demandas mais emergenciais da 

pobreza. Assim, historicamente, a  assistência social, baseou-se em ações descontinuadas, 

focalizadoras, emergenciais, assistemáticas e improvisadas que foram totalmente 

desvinculadas da categoria trabalho, ou melhor, do não acesso a ele e, das contradições 

existentes na relação capital x trabalho. 

Sabe-se que nos moldes do sistema de reprodução capitalista ocorre uma 

relação perversa ,na qual, o capitalista explora demasiadamente o trabalhador e se apropria 

da mais-valia. Esse processo excludente, injusto e desigual, provoca um acirramento das 

múltiplas expressões da questão social e, como consequência  disto, observa-se uma 

profunda desigualdade entre as classes sociais. Nesse contexto, a classe trabalhadora, 

passa a vivenciar níveis extremos de pobreza como resultado da concentração de renda. 

Pensar no atual contexto da política de Assistência Social brasileira, requer, 

considerar a influência herança paternalista, conservadora e clientelista, que historicamente 

esteve arraigada a esta política. Sob esta perspectiva, Guerra(2000, p.75) expõe:   

 
“(...) Não podemos, no entanto, esquecer que, por sua vinculação histórica com o 

trabalho filantrópico, voluntário e solidário, a Assistência Social brasileira carrega 

uma pesada herança assistencialista que se consubstanciou a partir da “matriz do 

favor, do apadrinhamento, do clientelismo e do mando, formas enraizadas na cultura 



 

 

 
                  

política do país,sobretudo no trato com as classes subalternas”. (GUERRA, 2000, p. 

75) 

 

A inserção da Política de Assistência Social no sistema de seguridade social 

brasileiro, enquanto uma política de proteção social pública, de responsabilidade estatal e 

de direito do cidadão que dela necessitar assegurado pelo texto constitucional, consolidou 

um novo marco para esta política, ao concebê-la no campo dos direitos e da universalização 

do acesso. 

Por outro lado, torna-se de fundamental importância, analisar os aspectos que 

têm provocado o aumento do número de usuários, principalmente, pelo acirramento da 

pobreza nos anos 1990 e do caráter não contributivo assumido desta política. Sabe-se que 

nesse contexto o país vivenciava os efeitos nocivos do avanço da hegemonia neoliberal, 

que introduziu, uma série de consequências e contrarreformas já implantadas no cenário de 

ordem internacional. 

Este debate instigou também fomentar uma discussão sobre a categoria gênero 

uma vez que é uma marca expressiva do público usuário na assistência social, que se 

revela – sobretudo – após a instauração da matricialidade sociofamiliar como um dos eixos 

estruturantes que norteia a gestão da Política de Assistência Social. 

Ao centralizar a proteção socioassistencial junto ao núcleo familiar, observa-se 

que empiricamente recaía um ônus maior sobre a mulher, em razão de ser ela o sujeito de 

referência da família, e quase que exclusivamente para a Política de Assistência Social. 

Nesse contexto, há uma maior responsabilidade da mulher com relação à reprodução social 

da família, ao produzir uma sobrecarga de trabalho feminino no contexto familiar e no 

atendimento e cumprimento das principais condicionalidades de acesso a essa política, 

principalmente, nos casos em que a mulher assume a chefia familiar. 

Pensar nos serviços e programas da Proteção Social Básica  a partir da 

perspectiva de um grupo específico de usuárias referenciadas pelo CRAS, ou seja, das que 

assumem a chefia familiar, torna-se necessário compreender a centralidade da mulher nos 

serviços socioassistencias da Política de Assistência Social, assim como, os determinantes 

históricos existentes entre esta política e as relações de gênero.  

Discutir as questões referentes à viabilidade do acesso deste grupo de usuárias 

aos serviços, programas e ações da proteção social básica é de fundamental importância 

para a incorporação da dimensão da equidade de gênero. Desenvolver um trabalho 

profissional direcionado por esta lógica, que permita reconhecer as especificidades de cada 

família referenciada no território e identificar os domicílios que são chefiados por mulheres, 

apresenta-se enquanto atuação imprescindível para a equipe técnica, de modo a promover 



 

 

 
                  

a qualidade e efetividade nesse nível de proteção no atendimento/garantia de suas 

necessidades, numa perspectiva integral às famílias. 

 

2. DESENVLVIMENTO 

 
A incorporação da Política Nacional de Assistência Social no Sistema de Seguridade 

Social Brasileiro, representou um significativo avanço no tocante ao reconhecimento da 

Assistência Social enquanto uma política pública de responsabilidade do Estado e direito do 

cidadão que dela necessitar .  

Entretanto, apesar de tal progresso, percebe-se neste contexto uma ampla 

contradição no papel assumido pelo Estado, visto que ao mesmo tempo em que se 

responsabiliza com as políticas sociais, paralelamente, ele assume as orientações 

designadas pelo Consenso de Washington2 sob a égide da neoliberalismo. 

Tal influência ocorreu sob forte pressão dos países desenvolvidos, os quais já 

vivenciavam uma contra reforma do Estado pautada na ofensiva do grande capital, 

caracterizando-se como um fenômeno de ordem mundial. Conforme explanado por Couto 

(2010), esse processo se deu em dois lados: 

 
Por um lado, houve uma expectativa para como atendimento dos avanços 

constitucionais, que ampliavam os direitos sociais e o papel interventor do Estado; 

por outro, a adoção, na formulação da política econômica nacional, das orientações 

do Consenso de Washington, indicando a diminuição dos gastos nas políticas 

sociais e na retirada do Estado do campo social) (Couto, 2010, p.140 apud 

Draibe,1993 Nogueira,1998; Fagnani,1999) 

 
Nessa conjuntura, percebe-se que houve um retrocesso quanto ao reconhecimento 

dos direitos sociais anteriormente garantidos na Carta Magna, bem como a derrocada 

destes nos governos seguintes, justificando que a proteção social do Estado é uma ameaça 

ao projeto de crescimento econômico adotado no país. E, é nesse conjunto de contradições, 

advindo das políticas econômicas neoliberais, que ocorrem o “andamento de processos 

desarticuladores, de desmontagem e retração de direitos e investimentos no campo social”. 

(COUTO, 2011 p.34). 

                                                           
2
 O termo Consenso de Washington ficou conhecido como um conjunto de medidas de ajuste 

macroeconômico formulado por economistas de instituições financeiras como FMI e o Banco Mundial, 
elaborado em 1989. Entre essas "regras" que deveriam ser adotadas pelos países para promover o 
desenvolvimento econômico e social estavam: disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma 
tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto, 
com eliminação de restrições, privatização das estatais, desregulamentação e desburocratização, 
direito à propriedade intelectual.  TAVARES ( 2011) 



 

 

 
                  

Diante do crescente fenômeno desemprego e pobreza, resultantes da crise do 

Capital, do processo de reestruturação produtiva e da influência da lógica econômica 

neoliberal, constata-se um descompasso em relação à Política de Assistência Social.  

Durante décadas essa política esteve na retaguarda se comparado a Política de 

Saúde e da Previdência Social, todavia, houve uma ampliação da Política de Assistência 

Social em razão do crescimento do número dos não contribuintes que necessitavam 

também de uma Proteção Social específica por parte do Estado, ao mesmo tempo em que 

“avançavam a mercantilização e privatização das políticas de saúde e previdência, 

restringindo o acesso e os benefícios que são próprios”. (Mota, 2010, p.48) 

A partir do ordenamento jurídico que respalda essa Política, atestou-se um 

redesenho com relação a tipificação dos serviços socioassistenciais, ao destacar a 

articulação com as outras políticas e propor o  rompimento da histórica tendência de 

segmentação entre suas ações.  Estes aspectos foram evidenciados, sobretudo, após a 

criação do SUAS, o qual  buscou romper com a herança cultural da assistência social 

limitada a um cariz caritativo, assistencialista e emergencial. 

Percebe-se que o Sistema Único de Assistência Social – SUAS ao apresentar os 

seus eixos estruturantes, inovou ao incorporar a concepção da matricialidade sociofamiliar, 

centralizando o foco da proteção social na família, por considerá-la como o principal núcleo 

social de proteção e desenvolvimento dos indivíduos e das relações familiares, reinterando a 

importância da atenção e proteção do Estado. A centralidade na família permite ainda, 

superar a focalização por segmentos de modo que a atenção transite do individualismo para 

a coletividade. 

 
Fortalecida em seu espaço de interlocução social e política, uma vez que despojada 
de sua representação de mera unidade econômica, a família deve receber 
condições de consolidar a sua capacidade protetiva, o que coloca para o Estado a 
responsabilidade de apoiar a família em seu papel de proteção social, com vistas à 
superação de vulnerabilidades e riscos que a ameaçam (CNAS/MDS, 2007, p.37).   

  
Se por um lado a matricialidade sociofamiliar, representou um avanço 

significativo na proteção socioassitencial às famílias ao superar a lógica da focalização por 

segmentos, por outro, transferiu uma série de responsabilidades para a mulher, enfatizando 

que a mesma, “torna-se a representante do grupo familiar, vale dizer, o grupo familiar é 

materializado simbolicamente pela presença da mulher” (CARLOTO; MARIANO, 2010, p.1). 

Assim sendo, observa-se a existência de alguns aspectos conservadores, visto 

que recaí sob estas mulheres a culpabilização pela condição de vulnerabilidade social em 

que vivem.  



 

 

 
                  

É necessário ainda, compreender que o aumento do número destas famílias 

decorre de intensas e profundas transformações de ordens “econômicas, sociais, culturais e 

comportamentais que vão se sucedendo ao longo do tempo e que produzem variações nas 

trajetórias das mulheres, fazendo com que essa chefia tenha múltiplos significados” 

(Macedo 2008, p.6). Portanto, torna-se  imprescindível  apreender o conjunto de fatores 

econômicos, políticos e sociais que contribuem com tal situação. 

Tais fatos  justificam a predominância do público feminino, como sendo os 

principais usuários da Política de Assistência Social na atualidade, não porque haja de fato, 

uma feminização da pobreza como aponta alguns estudiosos sobre o tema, mas, porque 

são elas que vivenciam as maiores situações de pobreza, vulnerabilidades e risco social. 

Trata-se se uma importante estratégia econômica e ideopolítica do Estado, que tem por 

objetivo racionalizar e otimizar os recursos destinados as famílias. 

Desse modo, observa-se que é em torno do sujeito feminino que são gestadas 

as políticas de proteção social como o foco na família, evidenciando o caráter histórico de 

gênero na Política de Assistência Social, como expressa a autora:  

 
Embora no discurso estatal o sujeito ativo de tais políticas seja a família, na 
realidade, este sujeito é a mulher, especificadamente a mulher-mãe- esposa-dona-
de-casa e/ou trabalhadora desempregada, cujas identificações de gênero estão 
intimamente relacionadas com a reprodução e lugar prático e simbólico, tanto nos 
espaços privados, quanto nos espaços públicos da produção e do emprego 

remunerado. (DUQUE-ARRAZOLA, 2010, p.243). 

 
A Proteção Social Básica tem como característica fundamental o 

acompanhamento e atendimento às famílias, de forma protetiva e preventiva, viabilizando a 

estas famílias o acesso aos direitos e benefícios socioassistencias, contribuindo com a 

qualidade de vida destes/as usuários/as. Os seus objetivos relacionam-se com:  

 
A prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades 
e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à 
população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de 
renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos 
afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre 
outras). (MDS/PNAS, 2004, p.33). 

 

No que tange ao nível da Proteção Social Básica, o Serviço PAIF, configura-se 

como  um serviço essencial, voltado para a prevenção de situações de risco, o 

fortalecimento de vínculos, a convivência familiar e comunitária e a garantia do acesso aos 

direitos socioassistenciais. Destina-se, ainda, ao acompanhamento e atendimento das 

famílias em situação de vulnerabilidade social que são referenciadas por esse serviço no 

território de abrangência do CRAS.  



 

 

 
                  

Ao incorporar os usuários beneficiados de outros serviços e programas 

socioassistenciais do SUAS, o PAIF concretiza algumas possibilidades de expansão da rede 

de proteção social à estas  famílias. O PAIF inovou ao incorporar dois eixos estruturantes 

que norteiam a gestão dessa política no SUAS: a matricialidade sociofamiliar e a 

territorialização.  

Todavia, para que estes mecanismos sejam alcançados, torna-se necessário 

considerar que o foco dos programas de transferência de renda centra-se na mulher, e 

sobre ela incide a responsabilidade pelo cumprimento das condicionalidades exigidas. 

No contexto dos Programas de Transferência de Renda “o sujeito família está 

reduzido à figura feminina da mulher-mãe-dona-de-casa e, por isso mesmo, figura central 

nos programas de assistência, em especial os de renda mínima”. (DUQUE-ARRAZOLA, 

2004, p.260). 

A análise a partir de um grupo específico de usuárias  permitiu a identificação da 

relação histórica entre a Política de Assistência Social e as relações de gênero. De acordo 

com Duque-Arrazola (2010, p.238) é importante salientar que    

 
[...] a luta cotidiana pela sobrevivência afeta sobremaneira as mulheres como 
responsáveis pelos cuidados cotidianos da reprodução social da família, em 
particular, as mulheres chefes de família dos setores mais empobrecidos das 
classes subalternas.    

 

Também é importante considerar os novos arranjos familiares e não reproduzir a 

marginalização da pobreza, de modo que as famílias pobres e em situação de 

miserabilidade não sejam discriminadas ou culpabilizadas pela sua condição de classe e 

que essas famílias usuários tenham os seus direitos reconhecidos e viabilizados.  

Para ilustrar como esses fatores são evidentes entre o público usuário da Política de 

Assistência Social, mas especificadamente, do conjunto das famílias referenciadas pelo 

CRAS Gramame, vislumbramos alguns dados coletados por esta pesquisa.  

Apoiamo-nos na pesquisa social aplicada, de cunho avaliativo e crítico, conduzida 

pela agregação das metodologias qualitativas e quantitativas, com recurso aos 

delineamentos da pesquisa exploratória e de campo. Os principais instrumentos e técnicas 

utilizados na pesquisa foram: a observação, o levantamento bibliográfico, o fichamento, a 

entrevista semiestruturada por meio da aplicação de questionários, a coleta e a análise dos 

dados, utilizando-se de tabelas e gráficos. 

As análises discutidas neste trabalho estão embasadas na perspectiva marxista, 

compreende uma apreensão crítica das relações sociais em sua totalidade através do 

método materialista-histórico e dialético.  De acordo com Simionato (1999, p.81) essa teoria 



 

 

 
                  

propõe “ [...] um método de conhecimento da realidade de forma a desvendá-la em todas as 

suas determinações: sociais, econômicas, políticas e culturais”.   

Constituem - se os sujeitos desta pesquisa, as usuárias chefes de família do Centro 

de Referência da Assistência Social - CRAS GRAMAME, do município de João Pessoa/PB. 

Foram entrevistadas, apenas 50% do número previsto pela amostra, ou seja, vinte (20) 

usuárias.  

Quando perguntado as entrevistadas se as famílias chefiadas por mulheres 

vivenciam as maiores dificuldades que as demais famílias, 85% responderam 

afirmativamente, enquanto que 15% negaram tal proposição. 

Observou-se a partir das justificativas apresentadas, que as falas das usuárias que 

afirmaram haver dificuldades, assinalam para uma maior responsabilidade da mulher, 

principalmente, na ausência de um companheiro. Observa-se ainda, que outras usuárias 

apontaram a necessidade de um auxilio no cuidado com os/as filhos/as, visto que, por esta 

razão não conseguem inserir-se em um emprego. 

Conforme salienta Macedo (2008) 

 
A chefia feminina vai significar quase sempre, para os grupos domésticos, uma 
agudização dos seus níveis de subsistência, pois pressupõe uma impossibilidade as 
mulheres oferecem condições adequadas à manutenção dos seus domicílios. 

(MACEDO, 2008, p. 398) 

  
Quanto às usuárias que negaram perceber algum tipo de dificuldade por chefiar as 

relações familiares, verificamos que o discurso dessas usuárias pauta-se em uma suposta 

“igualdade” entre os homens e as mulheres, principalmente, no que tange ao ingresso das 

mulheres no mercado de trabalho.   

No que concerne ao nível de escolaridade, 80% das entrevistadas assinalaram que 

estudaram até o ensino fundamental, dentre estas, 45% conseguiram concluir essa fase e 

outras 35% têm esse nível incompleto. Apenas, 20% alcançaram até o ensino médio, sendo 

que apenas duas (02) possuem esse nível escolar de forma completa, as demais, não 

conseguiram conclui.  Observamos que nenhuma usuária obteve acesso ao Ensino superior. 

Os baixos níveis de escolaridade das entrevistadas refletem nas formas de acesso que 

disponibilizam e nas condições de trabalho que lhes são ofertadas.  

Desse modo, “além de possuírem um baixo nível educacional e de qualificação, 

estão inseridas em grande parte no mercado informal, em condições precárias de trabalho e 

de salário” (Azevedo, 2012, p.58). E, por não serem consideradas qualificadas para algumas 

funções, essas mulheres tendem a ser mais exploradas e assumirem atividades 

multifacetadas. 



 

 

 
                  

Ao comparar com as mulheres inseridas nas camadas econômicas e sociais mais 

elevadas, constatamos que elas são “mais instruídas e qualificadas para enfrentar as novas 

exigências do mercado de trabalho”. (Pacheco, 2005). Logo, possuem maior poder de voz 

para reivindicar condições de igualdade. 

Com relação à inserção no mercado de trabalho das usuárias chefes de família 

entrevistadas, o Gráfico 1 ilustram que: 

 

Fonte: Primária 

Gráfico I – Inserção no Mercado de Trabalho entre as Usuárias Entrevistadas. João Pessoa – 

PB, 2013. (n= 20) 

 

De modo significativo, os resultados revelam que 75% das entrevistadas estão 

desempregadas e, portanto, não têm acesso ao mercado de trabalho, 20% trabalham e 

apenas uma entrevistada, 5% afirmou estar aposentada.  

Percebemos que as famílias monoparentais chefiadas por mulheres, apresentam 

uma maior necessidade de que essas mulheres estejam desenvolvendo algum tipo de 

atividade econômica, ou seja, inseridas no mercado de trabalho. Todavia, a pesquisa, 

demonstra que uma pequena parcela dessas mulheres está inserida no mercado de 

trabalho.  

A alta taxa de usuárias desempregadas pode ser associada ainda, a sobrecarga de 

obrigações e responsabilidades que os programas de transferência de renda, têm requerido 

destas usuárias. 

 Ao cruzar estes dados com os resultados desta pesquisa, observou-se que as 

mulheres entrevistadas vivenciam que em sua maioria, são solteiras, são mães, 

desenvolvem mais de um papel nas relações familiares e possuem baixos níveis de 

escolaridade. Tais fatores refletem na condição de precariedade e vulnerabilidades que 

perpassam o cotidiano destas famílias.  



 

 

 
                  

 

(*) Respostas Múltiplas 
       Fonte: Primária 

 
Gráfico II - Motivos pela procura do Serviço PAIF. João Pessoa/PB – 2013. (n=20) 

 

De acordo com os dados apresentados, atesta-se que 85% das usuárias 

entrevistadas, buscaram ao Serviço PAIF para solicitar algum tipo de benefício eventual, 

50% requeriam informações acerca dos programas de transferência de renda, 45% 

procuravam por cursos profissionalizantes. Ademais, 20% das usuárias justificaram o 

acesso ao serviço para se inserir em alguns grupos e/ou atividades do CRAS e 10% das 

entrevistadas buscaram por Escuta psicológica na instituição. 

Observamos também que as usuárias buscam por benefícios eventuais. Os 

benefícios eventuais são assegurados pelo art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993 a LOAS, alterada pela Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011. Estes benefícios possuem 

caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de morte, 

nascimento, calamidade pública e situações de vulnerabilidade temporária. 

No que tange a informações acerca dos programas de Transferência de Renda, é 

de extrema importância que o PAIF desenvolva suas ações de forma intersetorial, com os 

demais programas e serviços da Política de Assistência Social, visto que, este Serviço 

busca atender de forma especial, as Famílias beneficiárias de programa de transferência de 

renda e dos benefícios assistenciais. (MDS, 2012a, p.29). 

O elevado índice de desemprego tem favorecido a procura por cursos 

profissionalizantes por parte das usuárias entrevistadas ou de seus familiares. Para tanto, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/legislacao-2011/leis/2011/L12435.pdf/download


 

 

 
                  

torna-se imprescindível que o Serviço PAIF esteja articulado com o Programa ACESSUAS3, 

reconheça os/as usuários/as interessados em participar dos cursos, de modo que 

promovam o acesso à profissionalização, bem como, sua qualificação e o ingresso ao 

mercado de trabalho.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

Ao correlacionar o Serviço PAIF ao fenômeno chefia familiar entre as mulheres 

usuárias, torna-se necessário percebermos que estas famílias que são chefiadas por 

mulheres, enfrentam as maiores dificuldades e, portanto, vivenciam os maiores índices de 

vulnerabilidade social, entre o conjunto de famílias que são referenciadas na Política de 

Assistência Social.  No decorrer deste estudo investigativo, após um levantamento 

bibliográfico e dos dados obtidos na pesquisa ,observou-se  que a chefia familiar feminina 

não é o fator determinante que explica a condição de pobreza e de vulnerabilidade destes 

domicílios.  

Assim sendo, tornou- se necessário compreender o conjunto de fatores 

econômicos, políticos e sociais que contribuíram com tal situação, tais como: o precário 

acesso à educação e à qualificação profissional, a imposição aos cuidados com o espaço 

doméstico, com a prole, a família, fatores que historicamente dificultaram a inserção 

feminina no mercado de trabalho formal, o que explica uma maior presença das mulheres 

nos programas socioassistenciais e de transferência de renda e, consequentemente, em 

atividades informais e com baixa remuneração.  

Grosso modo, os resultados apontam para uma fragilidade dos programas e serviços 

socioassistenciais oferecidos através do PAIF e nos CRAS que dificultam o desenvolvimento 

de um trabalho social, integral e continuado junto às famílias e atender às especificidades 

das questões de gênero. Pois, não há no Cadastro das famílias a identificação da pessoa na 

família que assume a condição de „chefe‟ no domicilio. Neste sentido, o atendimento às 

famílias referenciadas no CRAS e pelo PAIF ainda é evidenciado de forma fragmentada, 

pontual, residual, esporádica. 

Nesse sentido, torna-se imprescindível que os serviços e programas ofertados 

no nível da proteção social básica, bem como a equipe técnica do CRAS ao desenvolver o 

                                                           
3
  O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS/TRABALHO - busca a 

autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da articulação e da 
mobilização à integração ao mundo do trabalho.  



 

 

 
                  

trabalho social com as famílias, tenha conhecimento acerca das especificidades destas 

famílias, de modo que, sobre elas não recaíam concepções conservadoras e moralizantes. 

Desse modo, é necessário que o Serviço PAIF incorpore a dimensão da equidade de 

gênero e que não seja restrita apenas a apresentação de documentação exigida no 

cumprimento das condicionalidades legais. Assim, apontamos para a necessidade de que 

esse serviço considere os determinantes de gênero e de classe existente nas relações 

familiares.  

Pensar que as políticas sociais, em especial, a política de assistência social, 

possa por si só, resolver todas as demandas da população usuária, seria algo utópico e 

surreal. Uma transformação real só seria possível após a superação da ordem do capital, e, 

consequentemente da sociedade de classes. 
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