
 

1 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

 

A CHEFIA FAMILIAR MONOPARENTAL FEMININA:  

Análise do Serviço Social no Núcleo de Benefícios de Niterói 

Flávia Franco Salgado1 

Kamila Delfino S. Corgozinho2 

 

RESUMO 

Estudo sobre as mulheres pertencentes a famílias 
monoparentais femininas, beneficiárias do Programa Bolsa 
Família - PBF e cadastradas no Núcleo de Benefícios de 
Niterói com o intuito de analisar os papeis e encargos 
atribuídos à chefia feminina. Constata-se que nos últimos anos 
cresceu o número de famílias cujo principal provedor e 
responsável é a mulher. Carecemos, portanto, de um 
aperfeiçoamento do sistema de proteção social voltado para 
essas famílias que não seja de caráter emergencial e 
descontínuo, de melhoria nas políticas de educação e trabalho.  

 

Palavras-chave: Família; Família Monoparental Feminina; Programa Bolsa Família.  

 

ABSTRACT  

Study about women belonging to single parents female 
beneficiaries of the Bolsa Família Program - PBF and enrolled 
in Núcleo de Benefícios of Niterói in order to analyze the roles 
and charges allocated to female headship. It appears that in 
recent years increased the number of families whose main 
breadwinner and responsible is the woman. Therefore, we lack 
an improvement of the social protection system facing these 
families than emergency and discontinuous character, 
improvement in education policy and labor. 

 

Keywords: Family; One-Parent Family Women; Bolsa Família Program. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A família é entendida como a primeira instituição social na vida de um indivíduo, 

propicia afetividade, transmite valores e regras3. Ao abordar a família, Aun, Vasconcelos e 

Coelho destacam que “a família como instituição implica a consideração das regras de 

funcionamento entre os elementos constitutivos da interação, perpassada por ideais, 

valores, preconceitos, por uma ideologia” (2006, p.154).  

O modelo hegemônico de família é constituído por pai, mãe e filhos4. No entanto, as 

sociedades estão em constante transformação, e, com elas, as famílias vem sofrendo 

numerosas mudanças. Como resultado dessas transformações percebe-se que as 

chamadas famílias nucleares, compostas por pai, mãe e filhos, aos poucos estão perdendo 

sua hegemonia. Durante muitos séculos esse “modelo burguês” se perpetuou em diversas 

sociedades e foi considerado ideal, dentro dos padrões morais capitalistas. Porém, as 

transformações ocorridas nas sociedades contemporâneas levaram ao surgimento de novos 

arranjos familiares, o que faz com que não seja mais possível considerar a existência de 

apenas um modo de organização familiar, apesar do modelo burguês ainda se manter 

ideologicamente no imaginário de muitos indivíduos. 

Este artigo pretende discutir alguns aspectos de uma organização específica dos 

diferentes arranjos: a família monoparental chefiada por mulher. O processo de estudo se 

deu através da pesquisa bibliográfica sobre assuntos pertinentes ao tema e da atuação 

direta no atendimento social a essas mulheres e famílias no Núcleo de Benefícios de Niterói, 

no qual evidenciamos as dificuldades, os limites, a sobrecarga emocional e social, as 

estratégias de sobrevivência e a baixa oferta de serviços públicos de suporte a essas 

mulheres e suas famílias. Ora, não se trata apenas de propiciar vagas em creches, mas 

muitas outras demandas estreitamente relacionadas à segurança pública e outras políticas 

estatais, independente destas famílias residirem em comunidade, na periferia ou em áreas 

urbanas.   

Para demonstrar a relevância deste estudo, baseamos-nos na determinação do 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS, onde prioriza a inserção 

das mulheres no Cadastro Único do Governo Federal – CadÚnico5, como Responsável 

Familiar (RF) de modo a garantir o gerenciamento feminino dos recursos, destinados pelos 

                                                 
3 O termo família origina-se do latim famulus que significa: conjunto de servos e dependentes de um chefe ou 
senhor. 
4 Modelo de família nuclear burguesa que surgiu no século XIX com a ascensão da burguesia industrial. 
5 O cadastro único para programas sociais do Governo Federal é um instrumento que identifica as famílias de 
baixa renda, entendidas como aquelas que têm: renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; ou renda 
mensal total de até três salários mínimos. Trata-se de porta de uma entrada para os programas sociais. A 
atualização cadastral deverá ser de 2 em dois anos. 
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diversos programas acessados pelas famílias, por meio desta base nacional de dados. 

Neste sentido, evita-se uma maior vulnerabilidade econômica diante da fragilidade dos 

vínculos relacionais/familiares observados, o que também se coloca em concordância com 

as prerrogativas da Secretária de Políticas para as Mulheres da Presidência da República – 

SPM-PR, criada em 2003. 

Confirma ainda, por meio dos dados do MDS, 93% das famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (PBF) são chefiadas por mulheres, conforme publicação da sala de 

imprensa do Ministério de 11 de março de 20146. 

2 - CONTEXTUALIZANDO O NÚCLEO DE BENEFÍCIOS DE NITERÓI 

O Programa Bolsa Família em Niterói foi implantado junto ao Núcleo de Benefícios, 

no dia 26 de outubro de 2005, batizado como Núcleo de Benefícios e Renda de Cidadania, 

sendo resultado da integração dos diversos programas de transferência de renda e 

benefícios, entre eles o PBF, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, 

Benefício de Prestação Continuada – BPC e Passe Livre7. Sua implantação foi norteada 

pela diretriz da Política Nacional de Assistência Social – PNAS.  

O Núcleo ocupa, atualmente, centralidade no Sistema de Proteção Social do 

município e, articula suas ações junto aos 08 Centros de Referência da Assistência Social – 

CRAS. Um grande desafio que se colocou à instituição desta política foi o de se efetivar 

como uma política de assistência social, fazendo a interface com outras políticas e serviços 

intersetoriais, particularmente, com a saúde e educação. Neste sentido, visou o 

monitoramento das condicionalidades, no sentido amplo da articulação entre as políticas, 

entre os técnicos que deverão ser facilitadores do fluxo da atenção e do atendimento das 

famílias nos respectivos serviços.  

O seu objetivo é articular os programas de transferência de renda e benefícios da 

Secretaria Municipal da Assistência Social e Direitos Humanos – SMASDH democratizando 

o acesso de toda a população usuária a esses programas e serviços. Os programas que 

compõem o Núcleo são operacionalizados de maneira unificada nos territórios, obedecendo 

aos critérios de seleção, elegibilidade e desligamento de cada um. Os dois principais 

instrumentos regulatórios do serviço são a PNAS e a Norma Operacional Básica da 

Assistência Social – NOB-SUAS.  

                                                 
6 http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/marco/mulheres-chefiam-93-das-familias-atendidas-pelo-bolsa-

familia Acesso em 05 de julho de 2014 
7 As informações foram coletadas por meio de uma análise documental e também concedidas por uma 
funcionária do Núcleo de Benefícios de Niterói.  

http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/marco/mulheres-chefiam-93-das-familias-atendidas-pelo-bolsa-familia
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/marco/mulheres-chefiam-93-das-familias-atendidas-pelo-bolsa-familia
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O Núcleo opera com o CadÚnico, e, uma vez por ano, ocorre o processo de revisão 

cadastral dos beneficiários do PBF inscritos neste cadastro, principalmente, de beneficiários 

cujos cadastros estejam desatualizados há mais de dois anos. Apresentamos sinteticamente 

alguns dados extraídos do Relatório de Informações Sociais, onde se trata de uma fonte de 

dados pública de acesso irrestrito, elaborado pela Secretaria de Avaliação e Gestão da 

Informação – SAGI, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS. No 

município, de acordo com os dados da Secretaria, o total de famílias inscritas no Cadastro 

Único em abril de 2014 era de 32.158, compreendidas em: 

 17.126 com renda per capita familiar de até R$70,00; 

 24.475 com renda per capita familiar de até R$ 140,00; 

 29.642 com renda per capita até meio salário mínimo. 

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência condicionada de renda 

que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF 

beneficiou em Niterói, no mês de maio de 2014, 16.035 famílias, representando uma 

cobertura de 103,9 % da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem 

benefícios com valor médio de R$ 145,20 e o valor total transferido pelo governo federal às 

mesmas alcançou R$ 2.328.342 no mês8. 

3 -  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA FAMÍLIA MONOPARENTAL FEMININA 

A família não é mais compreendida e definida apenas por laços consanguíneos. 

Ferrari e Kaloustian (2008) afirmam que é o espaço indispensável para garantia da 

sobrevivência de desenvolvimento e da proteção integral dos filhos e demais membros, 

independentemente do arranjo familiar ou da forma como vem se estruturando. Neste 

sentido, e em virtude das modificações e transformações no cenário econômico, político e 

social, a família sofreu e sofre adaptações em sua estrutura e organização.  

Esse contexto de mudança é marcado pela ampliação da participação da mulher no 

mercado de trabalho, alterando padrões de hierarquia no interior das famílias. Nota-se que 

ocorreu uma redução do número de filhos nas famílias, diminuição de matrimônios, aumento 

de separações e, o aumento de famílias chefiadas por mulheres. Sobre esse aspecto, um 

censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010)9 apontou 

que em dez anos houve um aumento de 22% para 37,3% no número de famílias que têm a 

mulher como responsável, inclusive com a presença de cônjuge – de 19,5% para 46,4%. Os 

                                                 
8 http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/marco/mulheres-chefiam-93-das-familias-atendidas-pelo-bolsa-

familia Acesso em 05 de julho de 2014 
9 www.ibge.gov.br Acesso em 15 de fevereiro de 2013  

http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/marco/mulheres-chefiam-93-das-familias-atendidas-pelo-bolsa-familia
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/marco/mulheres-chefiam-93-das-familias-atendidas-pelo-bolsa-familia
http://www.ibge.gov.br/
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motivos podem ser atribuídos a mudança de valores relativas ao papel da mulher na 

sociedade e a fatores como o ingresso no mercado de trabalho.  

Dentro dos conceitos e bases de organização do Sistema Único da Assistência 

Social - SUAS é preconizado a matricialidade familiar que de acordo com a Política Nacional 

da Assistência Social – PNAS: 

A família, independentemente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora 
das relações entre sujeitos e coletividade, delimitando, continuamente os 
deslocamentos entre o público e privado, bem como geradora de modalidades 
comunitárias de vida. (PNAS, 2004, p.41).  

Nessa perspectiva, a matricialidade familiar significa que o foco da proteção social 

está na família, afirmando a centralidade e o protagonismo da mesma (CORGOZINHO, 

2013). Nota-se que algumas mudanças constitucionais trazem uma nova perspectiva, 

igualitária e menos discriminatória, propagada pela já citada SPM-PR, como por exemplo, a 

referência a “pessoa” e não mais ao “homem”. Diante disso, percebe-se uma preocupação, 

ainda que incipiente, com a igualdade de gênero10.  

Por isso a SPM vem trabalhando em prol de um Brasil sem discriminação de gênero 

em todas as áreas sociais e econômicas, nos três níveis de governo. Além das instâncias 

governamentais, a Secretaria busca a cooperação contínua da sociedade civil e a 

comunidade internacional. 

Conforme os dados do seu portal, a atuação da SPM desdobra-se em três linhas 

principais de ação:  

(a) Políticas do Trabalho e da Autonomia Econômica das Mulheres;  

(b) Enfrentamento à Violência contra as Mulheres;  

(c) Programas e Ações nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Participação 

Política, Igualdade de Gênero e Diversidade.  

A estrutura básica da SPM é composta pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher (órgão colegiado), o Gabinete da Ministra de Estado Chefe, a Secretaria-Executiva e 

de três outras Secretarias11.  

Estas mudanças no cenário de gênero têm por base o crescimento também, nos 

últimos anos, do número de famílias cujo principal provedor é a mulher. Nos estudos sobre 

este assunto aparecem termos como chefia familiar feminina, domicílios chefiados por 

                                                 
10 O uso da categoria de análise “gênero” na narrativa histórica passou a permitir que as pesquisadoras e os 

pesquisadores focalizassem as relações entre homens e mulheres, mas também as relações entre homens e 
entre mulheres, analisando como, em diferentes momentos do passado, as tensões, os acontecimentos foram 
produtores do gênero. (PEDRO, J.M, 2005, P.88).  
11 Informações extraídas no portal http://www.spm.gov.br/sobre Acesso em 05 de julho de 2014 

http://www.spm.gov.br/sobre
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mulheres ou mulheres chefes de família para designar essa forma de arranjo familiar. A 

chefia feminina pode ser aplicada às situações onde a família é liderada por mulheres 

sozinhas, na ausência de seus parceiros ou com filhos dependentes. Neste contexto, o 

aumento das famílias monoparentais chefiadas por mulheres indica uma crescente 

matrifocalidade que deixa com a mulher as maiores responsabilidades para sustentar e 

educar os filhos, devendo administrar a casa e ter, de fato, dupla jornada de trabalho. 

A esse respeito, Jablonski apud Petrini, afirma 

 Essa disparidade é vivenciada pelas mulheres de forma bastante dolorosa, uma vez 
que há uma promessa no ar de igualdade de funções (...). Um respeitável 
contingente de mulheres urbanas de classe média sente-se traído e iludido por estas 
promessas não cumpridas. (JABLONKI apud PETRINI, 2003,p.64).  

Para um melhor entendimento acerca das famílias monoparentais chefiadas por 

mulheres, Pereira et al. (2008) contribui:   

Família em que apenas a mãe está presente no domicílio, vivendo com seus filhos, 
mas também, eventualmente, com outros menores sob sua responsabilidade. Não 
há nenhuma outra pessoa maior de 18 anos, que não seja filho, morando no 
domicílio. (PEREIRA, et al. 2008, p.11,12).  

Nota-se que este tipo de arranjo tem crescido principalmente entre as famílias de 

baixa renda, onde a presença dos companheiros/maridos, na maioria dos casos, é 

inexpressiva. E no Núcleo de Benefícios não é diferente.  

Historicamente, na família patriarcal, a principal função atribuída à mulher era a de 

ser mãe e esposa dona do lar. Nos estudos de Freyre (1977) “a mulher sempre foi vista 

como a responsável pela harmonia e o zelo para com o senhor, marido e responsável único 

pela família, além de cuidar da casa e dos filhos”. Podemos perceber, ainda, no pensamento 

de Rousseau a ideia da mulher submissa e dependente ao homem, quando ele afirma que  

A mulher e o homem foram feitos um para o outro, mas sua mútua dependência não 
é igual; os homens dependem das mulheres por seus desejos, enquanto as 
mulheres dependem dos homens tanto por seus desejos quanto por suas 
necessidades; subsistiríamos melhor sem elas do que elas sem nós. Para que 
disponham do necessário, para que estejam bem, é preciso que o demos a elas, que 
queiramos dá-los a elas, que consideremos que são seus méritos, da importância 
que prestamos a seus encantos e suas virtudes. (FREURE, 1999, p. 501, 502).   

A afirmação desse autor está condizente com o lugar e situação econômico-

financeira da mulher naquele momento, ou seja, a Europa do séc. XVIII. Entretanto, na 

atualidade, esse lugar e situação alteraram-se profundamente, não sendo mais pertinente 

essa forma de perceber a mulher, apesar dos resquícios ainda existentes. 

Com o advento das inovações tecnológicas, foi possível introduzir novos valores e 

novos comportamentos no quotidiano das pessoas, principalmente com a descoberta e a 

difusão da contracepção química (a pílula). A sexualidade foi separada do amor e da 
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procriação e isso alterou substantivamente a percepção da sexualidade e das relações de 

intimidade. Estas deixaram de ser a premissa para que um homem e uma mulher que se 

amam elaborassem um projeto comum de vida, destinado a durar no tempo, como espaço 

de responsabilidade recíproca e para com os eventuais filhos (PETRINI, s/d). E, conforme 

observa o próprio autor, os meios contraceptivos provocaram uma mudança ainda mais 

significativa para a mulher, que deixou de ter a sua vida e a sexualidade atadas à 

maternidade, recriando um mundo subjetivo feminino e, aliado à expansão do feminismo, 

ampliando a possibilidade de atuação da mulher no mundo social. 

A instabilidade conjugal e a mudança na estrutura familiar, segundo Lavinas (1998) 

tem ocorrido nos setores mais empobrecidos da população, nos quais a mulher passa a 

acumular sozinha, as funções de provedora e de responsável exclusiva dos filhos, no caso, 

as famílias monoparentais femininas. Tal fenômeno está relacionado também à menor 

capacidade de ganho das mulheres, provocada por diversos fatores cujo principal vetor é a 

condição de gênero articulado à classe e etnia. Sustentando tais afirmações citamos o 

estudo de Carloto e Procópio (2004) que demonstram em uma pesquisa feita pelo Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico – IPARDES que 46% das famílias pobres do 

estado do Paraná são chefiadas por mulheres jovens entre 10 e 25 anos.  

Diante destas evidências, constata-se que a baixa escolaridade das mulheres e sua 

baixa capacidade de remuneração, associado ainda à inexpressiva rede de proteção social, 

impendem às mesmas de sair dessa condição, gerando assim uma dependência em relação 

aos benefícios sociais, neste sentido, do Programa Bolsa Família. Observa-se que nesta 

variedade de situações familiares, a mulher se vê responsável pela manutenção da família 

assumindo uma dupla jornada de trabalho, na tentativa de suprir as necessidades do lar, 

visto que é comum a ausência afetiva e financeira do pai de seus filhos. Carece-se muito de 

políticas sociais públicas voltadas para essas famílias que não sejam de caráter emergencial 

e fragmentadas, evitando assim a dependência das mesmas em relação aos benefícios 

advindos das políticas de assistência social. 

4 - O OLHAR DO SERVIÇO SOCIAL NO NÚCLEO: O PBF E A MULHER CHEFE DE 

FAMÍLIA 

O Serviço Social no Núcleo de Benefícios de Niterói é composto por 04 Assistentes 

Sociais, sendo 03 responsáveis pelo atendimento direto aos beneficiários e suas demandas 

e 01 pelo gerenciamento do acompanhamento social das famílias em descumprimento de 

condicionalidades, numa interlocução constante com a rede de Proteção Social Básica e 

Especial, mais especificamente com os CRAS (Centros de Referência da Assistência 
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Social), que são considerados a porta de entrada para as políticas públicas e, conforme a 

PNAS (2004):  

Na proteção básica, o trabalho com famílias deve considerar novas referências para 
a compreensão dos diferentes arranjos familiares, superando o reconhecimento de 
um modelo único baseado na família nuclear, e partindo do suposto 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; de identidade 
grupal, além de ser mediadora das relações dos seus membros com outras 
instituições sociais e com o Estado. (PNAS, 2004, p.19,20).  

Esses equipamentos são colocados estrategicamente nas áreas de maior 

vulnerabilidade social que representam seu território de abrangência e cobertura. 

Através dos atendimentos diretos aos beneficiários do PBF nos deparamos com 

vários relatos que remetem as dificuldades relacionadas à responsabilidade parental 

solitária dessas mulheres no sustento, no cuidado, no acompanhamento e educação da 

prole. São apresentadas dificuldades quanto à manutenção da família, ao cuidado integral 

dos filhos, a garantia de frequência escolar, no acompanhamento das situações problema 

relacionadas ao uso de drogas ilícitas e adoção de suas crianças e adolescentes pelos que 

representam o tráfico. Este último que se utiliza da sedução/ilusão de um poder, representa 

para este extrato da população - inserido na sociedade capitalista, uma “nova perspectiva” 

de vida.  

Além disso, no caso das famílias nucleares, temos ainda as raízes socioculturais 

patriarcais que se fazem mais presentes nas famílias de poder aquisitivo e cultural mais 

baixo, e que na maioria das vezes, condiciona essas mulheres a uma postura 

subalternizada e dependente, o que degrada seu empoderamento e autonomia. Esse 

condicionante é discutido, sem perder de vista os ganhos obtidos com o PBF, pelos 

pesquisadores Walquíria Domingues Leão Rego, da Unicamp e Alessandro Pinzani, da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no livro Vozes do Bolsa Família (2013), 

que foi apresentado, inclusive, durante o seminário Mulher e Bolsa Família, realizado, em 

Brasília, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), MDS e SPM12. Essas 

questões vêm sendo debatidas também por outros pesquisadores.  

No nosso cotidiano de trabalho, observamos uma enorme dificuldade por parte das 

mulheres chefes de família e beneficiárias do PBF no cumprimento das responsabilidades 

familiar e parental que sua condição de chefe de família impõe e representa socialmente. 

Essa questão tem sido exaustivamente trabalhada pela equipe do Serviço Social no Núcleo 

de Benefícios de Niterói, numa perspectiva de não perder de vista o Estatuto da Criança e 

                                                 
12 http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=17192 acesso em 05 de julho de 

2014 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=17192
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do Adolescente – ECA (1990 e sua atualização) e de reforçar a base ideológica da PNAS, 

ou seja, trabalhar o aspecto emancipatório e de autonomia das famílias e comunidades.  

Percebemos, portanto, uma grande resistência ao trabalho socioeducativo que 

tentamos desenvolver junto a essas mulheres, como se em atendimentos anteriores 

realizados pelos serviços da rede socioassistencial não tivessem sido trabalhados 

perspectivas e encaminhamentos para auxiliar na condução de suas dificuldades. Diante de 

todas as dificuldades vivenciadas por elas, e a urgência para resolver os problemas mais 

básicos, como o sustento de sua prole; muitas apresentam em seus discursos a 

preocupação exclusiva de não deixar de receber o benefício, muitas vezes querendo excluir 

de seu cadastro o filho que vem sendo o foco do não cumprimento de condicionalidades do 

programa, tornando-se o impedidor do recebimento do PBF pela familia. O que para nós 

traduz um sentimento de solidão e desamparo destas mulheres em relação ao suporte que 

as Politicas Públicas deveriam representar, e vem se mostrando cada vez mais falhas no 

atual contexto político-econômico neoliberal. 

Nesse ponto, nosso posicionamento profissional e ético enquanto agentes de direitos 

é muitas vezes posto em cheque diante de algumas regras do programa, como o fato de 

para exclusão de membros não haver discricionariedade quanto a idade, bastando 

preencher um termo de exclusão, e a responsabilidade familiar poder ser transferida a 

adolescentes a partir de 16 anos de idade, fatos que entram em contradição com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente - ECA e outras políticas de proteção. E quando encaminhamos 

para setores que deveriam amparar tais situações, o que observamos é a morosidade, 

negligência e até abandono estatal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na sociedade atual desenvolveram-se diferentes tipos de arranjos familiares em 

consonância com as mudanças nas relações sociais e econômicas ocorridas no mundo do 

trabalho e, mudanças culturais e ideológicas, produzindo novas mentalidades. Porérm, tais 

mudanças ainda não garantem a legitimidade social e aceitação para determinados grupos 

e extratos sociais, como é o caso das mulheres que atendemos diariamente no Núcleo de 

Benefícios. 

Apesar das transformações ocorridas, a família continua sendo vista como a grande 

instituição agregadora, capaz de formar o indivíduo nos seus primeiros anos de vida e ser 

responsável pela manutenção e segurança dos seus membros, o que representa para as 



 

10 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

mulheres uma cobrança extenuante diante de seu percurso solitário, traduzindo-se numa 

postura, observada em nossos atendimentos sociais no Núcleo, de desistência e 

desresponsabilização para com os membros problemáticos do grupo familiar e que 

podemos traduzir em “abandono parental” em vários aspectos: emocionais, sociais, do 

cuidado, entre outros, o que pode agravar pela ausência das políticas que deveriam, 

conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988, apoiar tais famílias. 

Buscamos a ampliação de acesso aos programas e políticas numa perspectiva de 

garantia de direitos e cidadania, no entanto, percebemos uma necessidade premente de 

reavaliação e revitalização de investimento qualificado nesta política, que se traduza em real 

atenção integral às famílias, tais como investimentos na rede de serviços públicos, entre 

outros. 

Como a chefia familiar feminina é um fenômeno crescente, principalmente em 

famílias de baixa renda, a responsabilidade com os filhos e os cuidados domésticos sem 

uma rede de proteção social, as impedem de sair dessa condição de vulnerabilidade social. 

Embora seja importante o reconhecimento da matricialidade sócio familiar preconizado pelo 

SUAS, ainda carecemos de políticas sociais públicas que sejam preocupadas com a 

emancipação e autonomia das mulheres, evitando, portanto, de que as mesmas se tornem 

dependentes dos programas sociais existentes.  
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