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Resumo: O presente estudo teve como objetivo averiguar a influência das ações do Centro 
de Referência de Assistência Social na questão de gênero, no município de Jahu – SP. 
Optamos pela pesquisa documental e de campo, com abordagem quali-quantitativa, sendo 
encaminhados questionários aos coordenadores dos CRASs. Os dados coletados foram 
organizados em três eixos: famílias cadastradas e a pessoa de referência, tipos de grupos e 
estratégias utilizadas para acesso de homens e mulheres nas ações individuais e coletivas. 
Tais dados nos permitiram constatar que a maioria dos equipamentos não incluiram em 
suas pautas ações voltadas para a reduçao das disparidades de gênero. 
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Abstract: The objective of this study was to investigate the influence of the actions of the 
Reference Center for Social Assistance on the gender issue, in the municipality of Jahu - SP. 
We opted for documentary and field research, with a qualitative-quantitative approach, and 
questionnaires were sent to the CRAS coordinators. The data collected were organized into 
three axes: registered families and the reference person, types of groups and strategies used 
for access of men and women to individual and collective actions. These data allowed us to 
verify that most of the equipment did not include in their guidelines actions aimed at the 
reduction of the gender disparities 

  

Key-words: Reference Center for Social Assistance; Service of Protection and Integral 
Assistance to the Family; Genre. 
. 

 

 

                                                 
1
 Mestranda do Programa de Pós – Graduação em Serviço Social da Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais, UNESP/Franca; Brasil; Email: renatarochaanjos@hotmail.com 
2
 Doutora. Professora do curso de Serviço Social e do Programa de Pós Graduação em 

Ciências Sociais Aplicadas - UEPG; Brasil; Email: danutaluiz88@gmail.com 



 

2 
 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

1. INTRODUÇÃO 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) executa o Serviço mais 

expressivo da Proteção Social Básica (PSB), o Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

à Família (PAIF). Dada essa importância, realizamos um estudo sobre a influência das 

ações do CRAS na questão de gênero. 

 O presente estudo foi realizado nos quatro Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) do município de Jahu-Sp.  A escolha pelo tema foi resultado da observação 

do cotidiano de trabalho na Política de Assistência Social. Política que historicamente 

desenvolveu ações voltadas para a mulher, com o entendimento de que esta era o sinônimo 

de família, no entanto, se coloca no território em um espaço onde há homens e mulheres, 

crianças, idosos e adolescentes demandando atenção pública. 

Diante desse contexto, buscamos desvendar a influência das ações e/ou projetos 

desenvolvidos pelo CRAS na questão de gênero, e específicos: levantar o número de 

famílias cadastradas no CRAS, tendo como titular sujeitos do sexo feminino e masculino; 

Identificar os tipos de grupos desenvolvidos no CRAS; bem como averiguar as estratégias 

utilizadas pelo CRAS para acesso de homens e mulheres nas ações individuais e coletivas. 

Fizemos ainda as seguintes problematizações: Através de que ações e/ou projetos 

os CRASs contemplaram o atendimento aos homens pertencentes ao seu território de 

abrangência? Em caso afirmativo, que projetos específicos, com quais objetivos? Qual o 

perfil socioeconômico das categorias atendidas?  Por fim, em caso negativo: qual a 

justificativa da equipe para tanto?  

Dessa forma, consideramos relevante a reflexão sobre a temática, haja vista que as 

atuações conservadoras, no que diz respeito à questão de gênero, podem resultar no 

agravamento de um cenário cada vez maior de exclusão social, em detrimento da promoção 

dos sujeitos independente se homens ou mulheres, mas simplesmente como seres 

humanos.  

2. O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONTEXTO DO 

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL E A QUESTÃO DE GÊNERO. 

A atual Política Nacional de Assistência Social (PNAS) expressa as deliberações da 

IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em Brasília em dezembro de 2003. 

Almejando a materialização das diretrizes estabelecidas pela Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS) e dos princípios proclamados na Constituição Federal de 1988. (COUTO ET 

AL, 2010, p. 37 e 38). 

Pouco tempo depois, em julho de 2005 por meio da NOB n.130, o SUAS é 

aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).  Tal Sistema está voltado 



 

3 
 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

para a articulação em todo o território nacional da organização da assistência social. Se 

configura como uma rede de serviços, ações e benefícios de diversas complexidades que 

reorganizam - se por níveis de proteção social, sendo estas: PSB e Proteção Social Especial 

(PSE), de alta e média complexidade.  

Nos cabe ressaltar aqui acerca da PSB, uma vez que é no âmbito desta que se 

materializam as ações do CRAS. A PSB possui caráter preventivo voltado para a inclusão 

social. Destina-se aos sujeitos que vivem em situação de vulnerabilidade social, decorrente 

da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento 

social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras). (PNAS, 

2004). 

Os Serviços desta proteção devem ser executados e/ou coordenados diretamente 

pelo CRAS.  “Sua importância na construção do SUAS reside na sua centralidade em cada 

território, na medida em que aciona e efetiva direitos da Assistência Social.” (CADERNOS 

CRESS-SP 04, 2009, p. 18).  

Nessa perspectiva, o CRAS deve atuar com a compreensão de que todos os 

sujeitos do núcleo familiar demandam atenção. Tal visão pode contribuir para a superação 

de um olhar que responsabiliza a mulher pelas ações do mundo doméstico e o homem pelo 

mundo da produção.  

 

Apesar da fecundidade das críticas já desenvolvidas, perdura em nosso 
meio a compreensão de que a família é o locus de atuação da mulher e o 
mercado de trabalho o locus de atuação do homem – mesmo sabendo que 
homens e mulheres estão presentes em ambos os espaços – essa 
concepção é incorporada pelas intervenções estatais. (CARLOTO e 
MARIANO, 2008, p. 157). 
 

É nesse contexto complexo de papéis pré- estabelecidos, de sobrecarga de 

responsabilidades para a mulher e do entendimento de que ao homem cabem apenas 

“coisas de homem”, que as ações do CRAS podem ter impactos significativos de 

transformação na vida dos sujeitos.  

O CRAS possui as funções exclusivas de oferta pública do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Família (PAIF) e de gestão territorial da rede socioassistencial de 

PSB. No inicio de sua implantação, o número de CRAS financiados pelo Governo Federal, 

através do MDS eram de 496.  De acordo com o Censo SUAS 2015, os CRASs contam com 

8.155 unidades em todo o país, com 91.965 trabalhadores.  

Nessa direção, nos cabe refletir se as ações dos 8.155 CRAS estão realmente 

contribuindo para a redução das disparidades que envolvem homens e mulheres, que 

vivenciam um cotidiano de ausências e privações sociais, se configurando como porta de 

entrada de forma igualitária, para ambos? Ou, se colocam como equipamentos na direção 
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de “acolher” apenas aquela que historicamente foi considerada o “sexo frágil”, mais 

vulnerável?  

 

 (…) o estigma acerca da suposta “incapacidade” feminina, confere às 
mulheres legitimadamente, o pronto encaminhamento para as políticas de 
assistência social, enquanto para os homens (por que são “capazes” e de 
certa forma, “invulneráveis” o encaminhamento é para as políticas de 
trabalho). (BARBOSA E FREITAS, 2013, p. 63). 

 

Esse contexto nos impulsiona a desvendar acerca da relação do homem com o 

PAIF, serviço criado a partir do reconhecimento de que as vulnerabilidades e riscos sociais, 

que atingem as famílias, extrapolam a dimensão econômica, exigindo intervenções que 

trabalhem aspectos objetivos e subjetivos relacionados à função protetiva da família e ao 

direito à convivência familiar. 

Assim a apreensão do conceito de trabalho social com famílias no campo de atuação 

do PAIF é importante, na medida em que eleva a concepção deste trabalho ao patamar de 

procedimentos qualificados, edificados a partir de saberes profissionais, embasados em 

princípios éticos e com finalidades a serem alcançadas. (ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

SOBRE O PAIF, 2012). 

 

Portanto, atuar junto a famílias (...) impõe a necessidade de uma prática 
profissional que não ignore a diversidade e a dinamicidade dos arranjos 
familiares. Desse modo, é imprescindível aos profissionais que formulam e 
implementam a política social superar a naturalização das funções e papéis 
de mulheres e homens no âmbito familiar. (BARBOSA E FREITAS, 2013, p. 
77). 

 

A necessidade de romper com concepções de gênero fortemente enraizadas, se faz 

urgente, uma vez que a construção histórica de papéis pré-definidos para homens e 

mulheres continuam sendo reafirmados cotidianamente na realidade das famílias 

explicitando que [...] ser homem é seguir a risca os „códigos de virilidade‟ secularmente 

construídos e concebidos como verdades absolutas. Nossa representação de família está 

assentada nesta visão e nesta divisão entre as esferas pública e privada.” (MUNIZ, 2011, 

p.67). 

 

Nota-se que a maior parte desses grupos de convivência do CRAS são 
referenciadas às mulheres dessas famílias em situação de vulnerabilidade, 
pois estas se mostram mais participativas e receptivas em relação as 
atividades propostas pelo Centro de Referencia de Assistência Social sendo 
vistas então como meio de intervenção que a equipe encontra para estar 
próxima às demandas dessas famílias. Estes grupos são denominados 
“Maria flor”, “Menina mulher”, “Mulheres em ação”, o “De bem com a vida” e 
“Amor e CIA”. (MAGALHÃES, SILVA E OLIVEIRA, 2011, p. 17). 
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“Para a mulher, o mundo privado, a família, a casa, o afeto, as práticas do cuidado; já 

para os homens, o mundo público, o trabalho, as ruas, a razão.” (BARBOSA E FREITAS, 

2013, p. 67). Logicamente, nesse contexto, os homens não possuem lugar no PAIF, 

contribuindo para o agravamento das expressões da questão social, pois as violações em 

suma, são resultantes das desproteções, e estas podem e devem ser evitadas através das 

ações estatais.  

A questão de gênero aqui refletida não se limita ao entendimento das diferenças entre 

homens e mulheres a partir das características biológicas e anatômicas, mas como questão 

cultural, psicológica e social. “Assim, o papel de gênero pode ser entendido como o conjunto 

de comportamentos sociais que a sociedade espera das pessoas de um determinado sexo.” 

(LEITE, 2013, p.5.). 

 

O movimento feminista teve forte influência para o entendimento de que 
falar/pensar o homem e a mulher, estão para além de suas características 
natas, mas envolvem elementos socioculturais, que padronizam o 
comportamento dos indivíduos, apontando o que vestir como falar, a 
profissão que deve ser seguida, entre outros, que representam a hierarquia 
entre homens e mulheres. (SOUZA E MOURA, 2013, p 5). 

 

“O conceito de gênero emergiu para denunciar a tradicional classificação e distinção 

baseada no sexo, caracterizando assim, de forma mais abrangente a atividade desenvolvida 

por mulheres e homens”. (BORGES, 2009, p. 19). 

 

Essas funções são transmitidas basicamente pela família, que é a principal 
fonte de socialização do ser humano. Cabe à família a transmissão das 
normas e valores da cultura: é ela quem ensina a criança a comer, a se 
vestir, a tomar banho e, também, a ser menino ou menina, isto é, o que 
significa ser masculino ou feminino. (LEITE, 2013, p. 5). 
 

Conforme pontuado anteriormente, a cultura é responsável por estabelecer os 

papéis à que homens e mulheres devem desempenhar. Do homem, foi edificada a imagem 

de provedor familiar, cujo espaço seria caracterizado pela sua competência na assistência 

financeira à família. 

 

A distinção das pessoas, tendo em conta serem do sexo feminino ou 
masculino demonstrou-se como fator de influência nas questões da divisão 
do trabalho e, por consequência, na influência que as mesmas têm no 
estatuto social. Nascer de um sexo ou de outro, poderia predestinar as 
pessoas à concretização de um conjunto bem definido de atividades, 
influenciadas/criadas pela sociedade, incorporando deste modo, formas de 
estar e pensar a nossa vivência na sociedade. [...](BORGES, 2009, p. 17).  
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As desigualdades que envolvem a questão de gênero não são resultados apenas 

das divisões dos papéis e de sobrecarga destes, haja vista que o movimento feminista fez 

uma critica já na década de 70 em relação à política social como produtora e reprodutora de 

relações desiguais e hierárquica de gênero. (BARBOSA E FREITAS, 2013). 

Um exemplo claro de tal desigualdade está nos argumentos de Mariano e Carloto 

(2009) no que tange as transferências condicionadas de renda que priorizam os repasses 

monetários às mulheres, as autoras pontuam que em geral, as envolvem em uma rede de 

obrigações que impedem outras conquistas e, conseqüentemente, sua autonomia e 

empoderamento. Ao serem incluídas no PBF, por exemplo, as mulheres assumem o papel 

de representantes familiares e passam a serem vistas, mais uma vez, em função dos seus 

papéis femininos, particularmente os que vinculam a figura da mulher ao de mãe e de 

cuidadora. 

Nesse panorama, Carloto e Mariano (2009) consideram que é fundamental, portanto, 

estar atento aos riscos da cristalização dos papéis sociais de gênero, que aprisionam as 

mulheres nas tarefas referentes aos cuidados, a maternagem e à reprodução social, 

impedindo-as do acesso a oportunidades.  

2.1 Metodologia e Cenário da pesquisa 

Neste item destacamos os procedimentos metodológicos utilizados para a 

concretização da pesquisa, apresentamos o cenário, elencando particularidades do 

município e especificidades sobre os CRAS pesquisados. 

  O estudo teve como objetivo geral desvendar a influência das ações e/ou projetos 

desenvolvidos pelo CRAS na questão de gênero. Em relação ao problema levantado 

fizemos os seguintes questionamentos: Através de que ações e/ou projetos o CRAS tem 

contemplado o atendimento aos homens que pertencem ao seu território de abrangência? 

Em caso afirmativo, em que projetos específicos, com quais objetivos? Qual o perfil 

socioeconômico das categorias atendidas? Em caso negativo: qual a justificativa da equipe 

para tanto? 

Quanto à tipologia optamos pela pesquisa documental e de campo, com 

abordagem quali-quantitativa. A escolha por um estudo quali-quantitativo nos permitiu 

levantar dados objetivos e subjetivos da realidade, havendo predominância dos dados 

qualitativos. “Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não 

simplesmente com os resultados ou produto.” (GODOY, 1995, p.62). 

O questionário foi eleito como instrumental, contendo perguntas abertas e 

fechadas, visando identificar os tipos de grupos desenvolvidos no equipamento, as 

estratégias utilizadas para acesso de homens e mulheres nas ações individuais e coletivas, 

pessoa de referência como titular dos cadastros, forma de acesso dos homens ao CRAS, o 
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perfil socioeconômico destes, bem como a existência ou não de ações previstas no Plano de 

Trabalho de 2016, visando à inclusão destes no PAIF.    

A pesquisa foi aplicada com as coordenadoras do universo total de CRAS do 

município de Jahu. Encaminhamos via correio eletrônico o questionário e uma carta de 

consentimento e identificação.  A devolutiva das coordenadoras ocorreu no prazo máximo 

de uma semana à pesquisadora. 

Os dados foram organizados em três eixos: famílias cadastradas e a pessoa de 

referência, tipos de grupos desenvolvidos no CRAS e estratégias utilizadas pelo CRAS para 

acesso de homens e mulheres nas ações individuais e coletivas.  

Posteriormente ao recebimento dos questionários, sistematizamos alguns dados 

através de quadro e efetuamos a análise e interpretação das falas, com base na 

fundamentação teórica. Porém, antes da apresentação da análise dos dados destacamos 

informações relevantes sobre o cenário da pesquisa. 

O Município de Jaú, considerado de grande porte, possui uma população 

aproximadamente de 143.283 habitantes. O número de mulheres chefes de familias com 

filhos menores de 15 anos é equivalente a 4.171; a população vulnerável de 15 a 24 anos, 

1.758; a população idosa vulnerável em domicílio, 1.657 e; população ocupada vulnerável à 

pobreza que retorna do trabalho diariamente, 1652. (IPEA- Atlas de Vulnerabilidade Social, 

2010). 

 Consideramos importante ressaltar os dados acima para ampliarmos a visibilidade 

acerca do cenário que os CRAS do municipio estão inseridos. No total os equipamentos 

possuem 7.867 famílias cadastradas, ou seja, 5,5% das famílias do município cadastradas, 

dado expressivo, considerando que há apenas 04 CRAS, ou seja, o mínimo proposto pela 

PNAS à municípios de grande porte. 

Exposto esse breve retrato da realidade social do município, seguimos para a 

apresentação dos resultados da pesquisa no próximo item. Os CRAS serão identificados 

pela numeração de 01 a 04 e não pelos seus respectivos nomes, visando a não exposição 

dos sujeitos da pesquisa. 

2.2 A Questão de Gênero nas Atividades dos CRAS de Jahu 

Inicialmente tratamos das famílias cadastradas e a pessoa de referência, destacando 

quantos são os cadastros contendo titulares mulheres e, quantos são representados pelos 

homens.          
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Quadro 01 - Famílias cadastradas e a pessoa de referência. 

Equipamentos Mulher -pessoa de 

referência - 

Homem - pessoa de 

referência 

Total de famílias 

cadastradas 

CRAS 01  914 87 1001 

CRAS 02  2392 285 2677 

CRAS 03  2480 335 2815 
CRAS 04  1177 197 1374 

Total 6.963 904 7.867 

Fonte: Formulários de pesquisa 
Org.: As autoras 

A média de 9% a 14% dos cadastros possuem o homem na condição de pessoa de 

referência. Os dados elencados acima não diferem da realidade dos equipamentos sociais 

espalhados pelo país, vez que o número de cadastros que possui a mulher como pessoa de 

referência é extremamente superior ao de cadastros contendo o homem nessa mesma 

condição.  

Salientamos que a presença dos homens nos núcleos familiares não deve ser 

entendida apenas pela titularidade dos cadastros. Muitos cadastros que contém a mulher 

como pessoa de referência também há em seu núcleo familiar o (s) homem (s), com 

diversos graus de parentesco ou até mesmo sem laço consanguíneo.  Muniz (2011) ressalta 

que o que se tem observado é a predominância de mulheres-notadamente as mães ou, 

mulheres que venham a ocupar esse lugar – envolvidas nas ações dos CRAS, esteja ou não 

presente na família a figura do homem. 

Apesar da menor representatividade em termos de pessoa de referência, porém 

não menos relevante, nos coube questionar qual o perfil socioeconômico desses sujeitos 

que realizaram cadastro nos CRAS. Em resposta ao referido questionamento todas as 

profissionais ressaltaram que a maior parte dos homens, atendidos no primeiro semestre 

2016, eram idosos. “(…) mesmo vivenciando inovações, nos mais distintos campos, o idoso 

ainda enfrenta problemas sociais graves.” (SCORTEGAGNA E OLIVEIRA, 2010. p. 3). 

Identificamos ainda os tipos de grupos desenvolvidos pelos CRAS no âmbito do 

PAIF e constatamos que todos os CRAS desenvolvem grupos socioeducativos, mensais, 

com famílias beneficiárias dos PTR, com idosos, adolescentes, crianças e famílias 

acompanhadas, em situação de vulnerabilidade social. Na seleção de prioridades, muitas 

unidades acabam segmentando os sujeitos atendidos e acompanhando apenas os 

“inadimplentes das condicionalidades”, outro modo de reforçar também o caráter de controle 

e coerção que deveria já estar superado. (COUTO ET AL, 2010). 

Quanto as demais ações, nos chamou atenção um grupo desenvolvido pela equipe 

do CRAS 01, denominado “grupo de pais”, executado mensalmente. Os principais temas 
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discutidos foram: “prevenção de drogas”, “família”, “comemoração do dia das mães” e “a 

importância da família”. Apesar da denominação, não houve a presença de nenhum homem. 

“A (não) participação dos homens nas ações do PAIF está vinculada ao padrão de relações 

de gênero dominante, que por sua vez é determinado pela divisão sexual do trabalho.” 

(MUNIZ, 2011, p.18).  

Evidenciamos ainda que o CRAS 02 desenvolve oficinas de caráter não continuado, 

trimestralmente, com famílias em acompanhamento, em descumprimento de 

condicionalidades do PBF e pessoas com deficiência e/ou seus familiares, tendo como 

público prioritário deste, os beneficiários do BPC. Os principais assuntos trabalhados no 

primeiro semestre de 2016 foram: “relações familiares” “importância da comunicação”, “o 

CRAS e o território”, “preconceito e exclusão social”, “debates sobre a conjuntura do país”, 

“direitos da P.C.D”, “protagonismo das famílias” e “a participação nos Conselhos.” 

Enquanto que o CRAS 04 desenvolveu um grupo socioeducativo, direcionado para 

“mulheres com filhos pequenos” na condição de beneficiárias do PBF, discutindo assuntos 

acerca de “regras do BF”, “direitos”, “relação e cuidado filhos”, “estimulação vínculo familiar” 

e “trabalho”. 

É recorrente a realização de palestras, orientações padronizadas ou atividades que 

visam ao enquadramento – de fora para dentro- de hábitos e cuidados com a vida cotidiana, 

com a saúde, com os hábitos nutricionais, com o planejamento familiar-sem 

problematização critica das condições e situações coletivas; e também a promoção de 

atividades artesanais, culturais e esportivas, que acabam se pautando na disciplina pessoal 

e grupal, o que pode conduzir a práticas de controle das classes subalternas, sob a égide do 

Estado. (COUTO, ET AL, 2010). 

No que tange ao horário de execução dos grupos e a participação dos homens, 

identificamos que apenas um equipamento desenvolveu ações em horários alternativos 

além do comercial. Porém, houve representatividade de homens nos grupos de 

adolescentes e idosos, em todos os CRAS.  

Notamos ainda que diversos temas trabalhados nas ações coletivas se voltam para 

o “cuidar”, “compromissos com a família”, “respeito as regras do BF” e tantos outros que nos 

aparenta um viés de cobrança para aos participantes, em sua maioria mulheres .  

Nesse contexto, no que tange as estratégias utilizadas para acesso de homens e 

mulheres nas ações individuais e coletivas, identificamos que apenas o CRAS 02 

contemplou em seu Plano de Trabalho de 2016, ações específicas para o atendimento aos 

homens. 

Em relação a forma de acesso dos homens as ações do PAIF, esta se configurou 

majoritariamente via demanda espontânea. No entanto, o CRAS 02 ressalta também que 

além da demanda espontânea, representando 71%, em segundo lugar, 12%  acessaram 
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através de Busca Ativa. “Através da Busca Ativa é possível identificar os indivíduos 

invisíveis às políticas públicas e aqueles que não possuem acesso aos serviços sociais, 

podendo assim produzir um diagnóstico social das principais necessidades.” (BRASIL, 

2009).  

Por fim, acerca das estratégias específicas para aproximação do homem das ações 

desenvolvidas no âmbito do PAIF, apenas dois CRAS declararam desenvolver.  O CRAS 02 

defende a importância de investir em estratégias que contribuam para o atendimento da 

família como um todo, entendendo que incluir o homem nas ações do PAIF é parte 

importante desse processo. 

“A família deve ser entendida como aquela vivida no concreto, com suas diferenças 

internas, de gerações e de gênero, e no seu contexto, econômicas e políticas.” (CRESS, 

2009, p. 22).  

Assim, ingressar na questão de gênero requer analisar os condicionantes que 

limitam a participação masculina e sobrecarregam a mulher e as implicações para o 

desenvolvimento do trabalho social com família. Estas questões tem repercussão no 

trabalho social no âmbito do CRAS, que precisa construir espaços de participação e 

engajamento também da figura masculina. (COUTO ET AL, 2010). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O CRAS é um equipamento fundamental na política da assistência social, suas 

ações tem forte influência na vida das famílias do território. Tal influência pode contribuir 

tanto para a inclusão, quanto para o aprofundamento das desigualdades, quando 

executadas ações conservadoras que não reconhecem as mudanças em curso. 

O que observamos com a pesquisa realizada, é que a maioria dos CRAS ainda não 

incorporaram ações que possibilitem a redução das desigualdades de gênero. Àquelas que 

diferem de tal atuação são isoladas, ocorrendo, de forma sistemática, apenas em um CRAS. 

Essa realidade sinaliza para o entendimento que essa temática não se configura uma 

preocupação da gestão da política de assistência social local, uma vez que se assim fosse, 

todos os equipamentos adotariam ações direcionadas para a inclusão também do homem 

nas ações da PSB.  

Construir metodologias nessa perspectiva, não significa apenas atuar visando a 

equidade de gênero, mas reduzir demandas de risco social, que “impeçam” o homem de ser 

atendido “compulsoriamente” via proteção social especial, sem sequer terem sido 

oportunizado a sua participação nas ações do PAIF, ou seja, a prevenção. 
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Nessa direção, os profissionais que atuam na construção das ações do PAIF, devem 

assumir o compromisso de inclusão dos sujeitos, superando procedimentos que reforçem 

desigualdades de gênero, como aquelas que infelizmente são materializadas por PTR.  

Não queremos negar a necessidade de priorizar ações voltadas para as famílias 

beneficiarias do PBF, haja vista as vulnerabilidades vivenciadas por estas. No entanto, 

acreditamos as sobrecargas impostas para a mulher podem e devem ser reduzidas. 
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