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RESUMO 
 
A Política da Assistência Social traz consigo fortes traços de 
uma tradição brasileira que esta ligada a uma cultura 
paternalista a qual tem uma visão da mulher condicionada à 
maternidade, a família, a caridade e a filantropia, como também 
a subalternidade vinculada às marcas da categoria dos 
Assistentes Sociais. Assim o presente trabalho tem a pretensão 
de apontar algumas configurações sobre os papeis simbólicos 
da mulher na política da assistência social. A pesquisa é cunho 
bibliográfico e tem um enfoque qualitativo, tendo em vista que 
se propõe a fazer uma análise dos recortes de gênero que 
permeiam a Assistência Social. 
 
Palavras chaves: Política da Assistência Social e Relações de 
Gênero. 
 
ABSTRACT 
 
The Politics of Social Work brings strong features of a Brazilian 
tradition that is linked to a paternalistic culture which has a view 
of the subject woman to motherhood, family, charity and 
philanthropy, as well as the subordination linked to the brands 
in the category of Social Workers. Thus the present work 
pretends to point out some settings on the symbolic roles of 
women in politics social assistance. The research is 
bibliographic nature and has a qualitative approach, given that it 
claims to do an analysis of gender clippings that permeate 
social assistance. 
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I - INTRODUÇÃO. 

 

 

A Política da Assistência Social é relativamente nova, se comparada à politica de 

educação ou a saúde, pois sua efetivação legal se deu de fato com a constituição de 1988, 

entretanto sua concretização prática só aconteceu cerca de quinze anos depois com a IV 

Conferência Nacional de Assistência Social, quando se comemorou dez anos de 

normatização da Lei Orgânica da Assistência Social. Dessa forma, essa é uma política que 

ainda encontra-se em construção e que carrega consigo fortes traços de uma história 

marcada pelo clientelismo, patriarcalismo, pela cultura do favor, dentre outros. Nesse 

sentido, a quebra de velhos paradigmas torna-se uma condição imprescindível para o 

alcance do objetivo central dessa política, ou seja, a condição de cidadania2.  

A representação feminina na sociedade brasileira, também acompanha essa 

tendência, entretanto esse segmento está imbricado de forma majoritária nos liames dessa 

política. A mulher acompanha a política desde sua origem com o primeiro damismo da LBA, 

está em seu foco de atuação na matricialidade sócio familiar e contempla seus desafios 

técnicos na configuração profissional de suas trabalhadoras. Dessa forma, analisar a 

configuração/ ou participação das mulheres dentro da Assistência Social é também 

acompanhar o próprio desenvolvimento dessa política e assim definir seu atual desenho no 

cenário brasileiro.   

O presente trabalho tem a pretensão de apontar algumas configurações sobre 

os papeis da mulher na política da assistência social, traçando assim um paralelo com a 

construção do feminismo agregado a cultura histórica brasileira. A pesquisa é cunho 

bibliográfico, pois esta norteada por artigos, livros e documentos preexistentes, como 

também tem um enfoque qualitativo, tendo em vista que se propõe a fazer uma análise dos 

fatos dados, sem a pretensão de quantificá-los, e sim explorar o caráter interpretativo, dos 

significados atribuídos a forma como a mulher é vista, percebida ou tratada nessa política.  

 

 

II - O PAPEL DA MULHER NA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
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No Brasil as políticas sociais foram vivenciadas apenas como um reflexo em 

relação aos demais países europeus. Aqui as peculiaridades realtivas as condições culturais 

e socioeconômicas influenciaram decisivamente a maneira como estas foram concebidas e 

desenvolvidas ao longo de nossa história.  Um primeiro exemplo dessa afirmativa está 

relacionado ao fato de nosso país não ter vivenciado um estado de bem estar social como 

se efetivou no contexto europeu, aproximamo-nos de uma mistura de paternalismo e 

repressão que referenciaram significativamente nossas vidas3.   

No período posterior a segunda guerra mundial, quando eclodiam as políticas 

Keynesianas na Europa com um pacto entre o Estado, a burguesia e o proletariado para o 

estimulo ao crescimento econômico, no Brasil a política getulista inaugura uma nova era, 

dessa vez desviando-se de uma economia predominantemente rural para espraiar em um 

desenvolvimento urbano e industrial. Entretanto, o incremento nesses setores da sociedade 

evoluiu com maior rapidez que a cultura patriarcal e clientelista que caracterizou as políticas 

sociais e que tem marcado a mesma ate os dias atuais. Entre elas podemos priorizar as 

políticas destinadas à assistência social, a qual nesse período foi institucionalizada através 

da concepção da LBA (Legião Brasileira da Assistência), criada pela primeira-dama, Darci 

Vargas em 1942, e que desde o seu inicio se diferenciou por um forte recorte de gênero que 

perpassa a sua criação e que de desenvolve ao longo de sua história realçada pelo seu 

público alvo e os trabalhadores a ela integrados. 

A instauração da LBA propagou traços fortes e predominantes de uma tradição 

local clientelista na política da assistência social, foi através desta que se solidificou a 

relação de gerencia da política por parte das primeiras damas, como também a influencia 

destas das presidências dos conselhos de assistência social, principalmente nos municípios 

de pequeno porte. Esses atributos marcaram a política com um aprofundamento no seu 

estatuto de subalternidade, o qual já a referenciava em virtude de seus estigmas 

sociohistoricos4. 

A introdução do modelo da primeira-dama na gestão da 
assistência social é através da criação da LBA, que foi 
articulada em todo o país com presença pontual da 
racionalidade técnica. O modelo persiste até hoje, abolido a 
três anos da esfera federal, presente minoritariamente em 
estados e significativamente em municípios. (SPOSATI, 
2006; p.116) 

 
Contudo, o recorte de gênero da LBA, não se limitou apenas as suas 

implicações gerenciais, mas arraigou-se também em suas protoformas e suas ações. Tendo 
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sido criada com o objetivo de auxiliar as famílias dos pracinhas convocados para a guerra, a 

mesma expande sua atuação em todo país com o foco na família e abarcando todas as 

áreas da assistência social, segundo Iamamoto e Carvalho abrangendo iniciativa privada e 

instituições públicas e ao mesmo tempo tentando suprir a brechas da rede assistencial.  

Essa instituição conta com a afluência das “senhoras da sociedade” para suas 

mobilizações e atuações, o que, segundo Cisne (2007), denota um caráter filantrópico, 

caridoso e benevolente, traço marcante do feminismo cultural5, pois é destinada a mulher o 

papel de responsável pelas causas sociais e a função de estabelecer a harmonia social e 

familiar, como forma de domesticação das classes trabalhadoras em meio a um paradigma 

positivista.   

Além disso, há uma vinculação histórica entre as mulheres e 
a responsabilidade para com os problemas sociais, com a 
prática da caridade e da ajuda, com o “equilíbrio” e 
“harmonia” sociais, enfim, com a reprodução social voltada 
para o controle da classe trabalhadora. Ideologia esta 
fincada em bases positivistas. (CISNE, 2007; p. 03). 

 

Após longos anos de ditadura, o país começa a redesenhar um projeto 

democrático e sua efetivação se produz com a promulgação da Constituição de 19886, a 

qual inaugura uma nova era, principalmente no tocante as políticas que congregam a 

seguridade social7. Tais políticas, agora com um estatuto legal incorporam e personificam as 

atribuições do Estado como obrigação e do individuo como direito, perdendo assim o caráter 

de tutela do Estado, tão enraizado em seu cerne principalmente no tocante as práticas da 

assistência social.   

A constituição de 1988 promoverá a Assistência Social à condição de política 

publica e ,segundo Sposati, deixará de ser política destinada a pobre para tornar-se 

dedicada aos cidadãos, “a quem dele necessitar”. Entretanto, a consolidação de suas 

atribuições só ira se concretizar muito tempo depois, em 2003, na IV Conferência Nacional 

de Assistência Social, quando se comemorou dez anos de normatização da LOAS8 ( Lei 

Orgânica da Assistência Social ) e ao mesmo tempo lamentou-se a não efetivação desse 
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política no cenário nacional.  

Em 2004 é criado o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - 

MDS, o qual veio a institucionalizar ainda mais a política e alocar todas as demandas. Ainda 

neste ano é aprovado pelo CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) a Política 

Nacional da Assistência Social9, a qual apresenta contribuições das diversas esferas 

governamentais e dos diferentes segmentos sociais. Tal política detém-se na afirmação e 

estruturação desse novo modelo de gestão através do SUAS (Sistema Único de Assistência 

Social). 

A política da Assistência trará primeiramente um panorama social da situação 

das famílias vulnerabilizadas, destacando o aumento progressivo da referência feminina 

nessas famílias brasileiras e posteriormente definirá a matricialidade como eixo estruturante 

dessa política. Entretanto, quando se atém a esmiuçar a questão alusiva a esse eixo, o 

discurso fixa-se na importância da família para o desenvolvimento de seus indivíduos. Em 

tal discurso é possível evidenciar claramente a família como sinônimo de mãe, ou seja, a 

“matri” (mãe) é condição preponderante para o desenvolvimento desta família. 

Nessa concepção de família e maternidade atribuída a esta política podemos 

perceber a interiorização cultural do papel da mulher dentro da sociedade. Aqui a mulher é o 

alicerce da família, pois cabe à mesma a garantia da harmonia do lar, a educação dos filhos, 

a afetividade com o marido e filhos e os atributos domésticos, próprios da esfera privada.       

De acordo com SARACENO (1995), a família é o lugar ao mesmo tampo físico, 

simbólico e relacional, onde indivíduos constroem-se socialmente. Por consequência é na 

família onde são divididos os papeis sociais, assim culturalmente e resignado à mulher o 

papel de cuidadora, porém essa função não deve prevalecer em relação à autoridade 

masculina, já que mesmo tendo seu papel na esfera pública, o homem continua sendo o 

chefe da família e não deve perder a sua função de mando.    

As características construídas pela moral cristã e atribuídas 
ao feminino são aquelas necessárias ao cuidado do lar, da 
família e do bom desempenho da maternidade, negando à 
mulher outras possibilidades e reforçando seu enclausu-
ramento no espaço doméstico. (TEDSCHI, 2012; p.74).  

 
Nessa analise o programa Bolsa Família10 vai ao encontro dessas concepções 

relacionadas ao papel da mulher na conjuntura familiar, difundidas pela política da 
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Assistência, podendo inclusive ser o seu maior expoente, pois tal programa transfere uma 

renda fixa e variável às famílias que se encontrem inclusas em critérios pré-estabelecidos de 

renda per capita. Esta transferência se faz através de cartões magnéticos que são 

entregues, preferencialmente, as mulheres após estas terem realizado a sua inscrição 

familiar no Cadastro Único. Com a entrega dos cartões estes mulheres passam a 

receber uma renda mensal e devem comprometer-se em assumir alguns 

compromissos, sob a pena da perca do benefício caso reincidam no não cumprimento 

dessas condicionalidades.  

Nessa perspectiva é possível visualizar que a figura feminina, no papel materno, 

é central na caracterização das famílias atendidas por essa política. Não podemos negar 

que ser a responsável pela administração dessa renda mensal, como também ter a 

titularidade deste cartão trouxe a mulher uma valorização que esta, por vezes, nunca havia 

vivenciado. É certo também, segundo as pesquisas da área, que esse benefício gerido pelas 

mulheres, na maioria das vezes, promove uma qualidade de vida maior para a família, pois 

o mesmo é utilizado em prol da família.   

A gerência do recurso para beneficiar a família, 
principalmente as crianças, tem sido citada por diferentes 
autores e gestores dos programas de combate à pobreza, 
nos diferentes escalões, desde o âmbito federal até o 
municipal e é nesse sentido que tem recaído sobre a mulher 
a preferência pela titularidade do benefício. Essa é uma 
primeira questão, as mulheres, na sua grande maioria, 
realmente utilizam o benefício para melhoria das condições 
de vida da família, em particular, das crianças, nos quesitos 
alimentação, vestuário, compra de material escolar, 
mobiliário para a casa, material de construção para melhoria 
das condições físicas da casa. (CARLOTO e MARIANO, 
2008; p.158).  

 
Entretanto, o viés vinculado à maternidade e as obrigações domésticas 

encontram-se fortemente arraigadas a essa concepção, na medida em que a mulher é dada 

a obrigação pelas condicionalidades do programa relativas à educação e a saúde, o que 

denota o encargo essencial desse papel de cuidadora e educadora destinado a mulher na 

esfera privada. Mesmo não havendo um atrelamento explicito do papel da mulher nos 

documentos oficiais do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), na execução prática da 

política nos CRAS, são as mães que são chamadas a responder pelo comprimento das 

condicionalidades, bem como são ainda a estas conferidas às culpabilidades por “desvios” 

nas questões relativas à afetividade (fortalecimento de vínculos) e deveres familiares.  

Como comenta Saraceno (1995 p. 227), “as mulheres 
correm o risco de aparecer também como cidadãs 

                                                                                                                                                                                     
 



 
 
 

                  

inadequadas e más, quando, por motivos objetivos e 
subjetivos, não têm condições de cobrir necessidades que 
lhes são confiadas, não porque são cidadãs, mas porque 
são mulheres dentro da família e da comunidade”. 
(CARLOTO e MARIANO, 2008; p.161).  

 
Portanto, a ênfase dada, na execução da política, pela responsabilização da 

mulher aos demais segmentos presentes nesta família, como as crianças, os idosos e o 

próprio marido ou companheiro, retirando destes seus encargos domésticos enquanto 

membro da família e realça uma construção histórica brasileira paternalista que confere ao 

homem apenas o papel de provedor e chefe da família, deixando-o radicado a esfera 

pública.   

Segundo TEDSCH (2012) as predicados ligados à maternidade provém também 

de raiz judaico-cristã vinculada a Igreja católica que atrela a figura feminina ao ideário do 

desenho bíblico de Maria, mãe de Jesus, a qual tem um caráter de afetividade, mansidão, 

resignação e santificação. Características essas que promovem a mulher uma naturalização 

do espaço privado, da condição de reprodutora e ao contrario do que lhe confere o discurso 

moral de condição de poder, esta lhe remete a condição de opressão. 

Outro aspecto importante a se destacar na política da Assistência é a formação 

de seus trabalhadores. Mesmo a NOB-RH apresentando um gama de profissionais 

habilitados a trabalhar nos quadros da assistência, é o Assistente Social o profissional que 

tem elencado obrigatoriedade em suas equipes, como também é este o trabalhador por 

excelência que trata em sua formação das questões sociais mediando-as, quase sempre, 

através das políticas sociais.    

Em meio a essas determinações podemos enfocar a presença maciçamente 

feminina que caracteriza este categoria profissional, condição que, segundo Iamamoto, é 

uma dos fatores que confere a profissão um caráter de subalternidade, a qual possivelmente 

seja também uma das características que remete a inferiorizarão da política da Assistência 

em relação às demais políticas públicas como saúde, previdência e educação.   

Vale ressaltar ainda que a formação histórica da profissão traz em seu cerne 

arraigadas ligações com os fundamentos da Igreja Católica e com os aportes positivistas, 

mesmo tendo-os superado por um paradigma de cunho dialético marxista, ainda podem 

reportar a resquícios da tradição conservadora, os quais reproduzem na mulher o papel de 

dona de casa, mãe e cuidadora da família, reservada ao lar como deve se dar a ordem 

estabelecida pela sociedade capitalista, pois, segundo Iamamoto e Carvalho (1982), a 

classe dominante vincula a influência da mulher na família como estratégia de reprodução 

material e ideológica da força de trabalho. 

 



 
 
 

                  

 

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 

Os avanços obtidos pela Política da Assistência Social são inegáveis, 

principalmente no que concerne a sua condição de política pública resguardada por todo um 

arcabouço legal que lhe atribui legitimidade, como também através de um orçamento próprio 

que lhe tira da condição de filantropia por parte da iniciativa privada e benemérito populista 

pelo poder público e conferindo-lhe um estatuto de direito. 

Por essa condição de política pública é que podemos perceber que pouco a 

pouco foi se dando um esvaziamento do primeiro damismo dentro da Assistência, mesmo 

sabendo que essa prática ainda existe em muitas cidades no interior do país, nos estados e 

nas grandes cidades esta situação já foi praticamente extinta. Devido há uma gama de leis, 

decretos, normativas, dentre outros, hoje não é mais possível se gerenciar esta política sem 

uma preparação técnica especializada, sob a pena de se incorrer em crime contra a 

administração pública.  

Dessa forma, cada vez mais a política tem sido destinada a profissionais 

especializados, principalmente os assistentes sociais, os quais devem estar sempre 

aprimorando seus conhecimentos para os desafios que se fazem presentes no cotidiano da 

implementação dos direitos e da consolidação da cidadania. 

Vale ainda frisar que a condição de primeiro damismo não saiu de cena na atual 

conjuntura brasileira, pois uma figura tão característica de nossa história não se perderia no 

vão, este papel simbólico esta sendo cada vez mais desviado para projetos específicos, 

ainda de caráter assistencialista, mas não dentro da política, agindo quase sempre paralelo 

a esta.  

No que concerne à figura feminina, no eixo destinado a matricialidade 

sociofamiliar, torna-se necessário ainda uma desmistificação da condição de mulher com a 

maternidade. Visualizar a mulher em uma esfera maior, como um ser completo e 

desvinculando-a de todas as culpabilidades inerentes aos possíveis “desvios familiares” é o 

requisito imprescindível para se ultrapassar velhos paradigmas. Assim, uma estratégia 

importante seria a busca pela figura e pela presença masculina nos trabalhos realizados nos 

CRAS e no CREAS, como uma tentativa de redefinir os papeis familiares e, assim, quebrar 

tradições de cunho patriarcais tão impregnadas em nossas práticas cotidianas. 

Outro aspecto relevante que merece destaque é a condição predominantemente 

feminina na categoria profissional de assistentes sociais, o que no passado sofreu grandes 

influências da igreja católica, como também por muito tempo teve suas ações atreladas a 



 
 
 

                  

um caráter assistencialista e positivista.  Essa construção tem sido desfeita ao longo dos 

anos, especialmente após o movimento de reconceitualização, quando a categoria passa a 

ser vinculada a um ethos marxista e posiciona-se a favor da classe trabalhadora. 

Dessa forma a profissão tem alcançado muitos ganhos, aumentou 

significativamente sua produção teórica e tem demonstrado socialmente que, mais que um 

técnico, o assistente social é um pesquisador e um intelectual frente às refrações que são 

posta pela questão social. Atualmente, essa classe de trabalhadores sociais tem se 

mostrado um grupo coeso, com atuações a nível federal através de seu conselho Federal 

(CFESS – Conselho Federal de Serviço Social) e regional com seus diversos Conselhos 

Regionais (CRESS – Conselho Regional de Serviço Social). Tais ações tem desmistificado a 

condição subalterna dada a profissão historicamente, como também tem lutado pelo seu 

reconhecimento frete a divisão sociotécnica do trabalho. 

Diante desse panorama podemos observar que a questões de gênero dentro da 

política da Assistência ainda não alcançaram uma condição ideal, mas estão caminhando 

nessa direção e que a luta por essas mudanças e a luta da própria política pela obtenção de 

uma cidadania plena, sem diferenças sexuais.  
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