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O presente artigo pretende traçar aproximações entre o Programa Bolsa Família e 

as possibilidades de transformações sociais trazendo as mulheres beneficiárias para o 

centro desse debate.  

No que tange a situação desprovida de milhares de famílias - econômica e 

socialmente - é quase impensável não considerar o Programa Bolsa Família como um 

marco. Implementado em 2004, teve em junho de 2011 aproximadamente 13 milhões
1
 

de famílias pobres beneficiadas pela transferência direta de renda condicionada. Deu 

continuidade a outros programas federais, centralizando em seu escopo os antigos 

programas “Bolsa Escola”, “Auxílio Gás” e o “Cartão Alimentação”, integrando o 

conjunto de políticas Fome Zero, que tem como objetivo: 

“assegurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo a 

segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a conquista da cidadania 

pela população mais vulnerável à fome” 
2
.  

Com a implementação do Programa Bolsa Família tem-se novamente o destaque 

para o enfrentamento das mais arraigadas desigualdades sociais brasileiras, colocando 

em pauta o compromisso do Estado em assegurar aos cidadãos a premissa dos direitos 

humanos: a garantia à vida. Através da transferência direta de renda condicionada, o 

Programa insere-se no atual quadro brasileiro como política pública de proteção social, 

objetivando erradicar a pobreza e a extrema pobreza das famílias que se encontram 

nesta situação.  

A partir do Bolsa Família, novas questões são colocadas em debate no que tange 

seus alcances, desdobramentos, acessos e possíveis potencialidades sociais 

transformadoras. Uma de suas questões que destaco nesse artigo é a centralidade das 

mulheres para o funcionamento do Programa, visto que estas são, em sua grande 

maioria, as responsáveis por receber o benefício. Nesse sentido, duas tensões podem ser 

enunciadas: a primeira aborda as responsabilidades acarretadas a essas mulheres, 

sugerindo uma possível reprodução dos papéis sociais historicamente atrelados a elas, 

aprofundando as desigualdades entre os gêneros. A segunda que cabe destacar, é o 

cenário em que essas mulheres, através do benefício do Programa Bolsa Família, 
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tenham a possibilidade de alcançar outras potencialidades, no que tange negociações 

domiciliares, deslocamentos em suas famílias e outras formas de participação social, 

para além de suas funções reprodutivas. Podendo assim apontar para um possível 

empoderamento dessas mulheres e talvez uma incipiente participação cidadã. 

 

 Centralidade na família e as responsabilidades da mulher 

 

A partir da Lei Orgânica da Assistência Social
3
, há o início de uma nova 

concepção de assistência social, em que, para abarcar os diversos problemas sociais da 

sociedade brasileira, é necessário ter a centralidade na família como forma de atuação, 

onde a instituição passa a trilhar a concepção e implementação dos benefícios, serviços, 

programas e projetos. 

A família como referência central nas políticas sociais fica evidenciada no 

Programa Bolsa Família, que se baseia na unidade familiar para a inserção de famílias 

pobres em políticas sociais, norteando outros programas de transferência de renda. O 

Bolsa Família elege a família como a unidade do programa, o que significa ter todos os 

seus membros como público-alvo, e não mais cada um isoladamente (Fonseca e Cohn, 

2004). Ser eleita como foco para que os programas de combate à pobreza tenham seus 

objetivos alcançados, apresenta-se como fundamental, pois é no âmbito familiar que se 

percebe a reprodução da mesma, segundo Ana Maria de Medeiros Fonseca: 

(...) argumenta-se que a pobreza familiar exerce grande influência sobre o 

ingresso precoce no mercado de trabalho e o custo de oportunidade para 

manter as crianças na escola é muito alto para os pobres. Deste modo, as 

crianças dessas famílias, entrando cedo no mercado, saem cedo da escola e 

tornam-se adultos com alguma experiência de trabalho e baixa escolaridade. 

Assim sendo, é como se a pobreza gerasse os mecanismos de sua reprodução: 

a pobreza de hoje gera a de amanhã (FONSECA, 2001). 

 

Os programas de transferência de renda condicionada surgem com umas das 

políticas de proteção social, disponibilizando para as famílias pobres uma renda básica, 

mas exigindo em contrapartida condicionalidades que envolvem o acompanhamento da 

saúde dos entes – a criança e o idoso em destaque – e o comprometimento em manter os 

filhos em idade escolar nas instituições de ensino público. Ao elencar essas 

condicionalidades a intenção é, através da educação e em longo prazo, que essas 

crianças se tornem capacitadas para obter inserção igualitária no mercado de trabalho, 
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diminuindo assim, de forma gradual, a reprodução da pobreza cíclica nessas famílias, 

além de promover impacto positivo na condição de vida dessas pessoas. As 

condicionalidades se apresentam também como forma de inserir essas famílias nos 

sistemas públicos - tanto na área da educação como da saúde – e como forma de 

acompanhar as famílias que recebem o benefício, a fim de constatar possíveis melhoras 

na qualidade de vida dos beneficiários. 

Em certa medida para a população que se encontra no perfil de beneficiários do 

Programa Bolsa Família não havia a procura e a frequência nos sistemas públicos 

brasileiro em grande parte por desconhecerem o caráter público e gratuito de tais 

instituições, que tem como princípio o direito de todos os cidadãos brasileiros serem 

atendido, independente de quaisquer recortes de classe, gênero e raça/etnia. 

Nesse ponto da análise cabe evocar a discussão de T.H. Marshall, quando esse 

define o conceito de cidadania através de um conjunto imbricado de três elementos: 

civil, político e social. Segundo ele: 

 “O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual – 

liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, de propriedade e 

de concluir contratos válidos, e o direito à justiça. (...) Por elemento político se 

deve entender o direito de participar no exercício do poder político, como um 

membro de um organismo investido da autoridade política ou como eleitor dos 

membros de tal organismo. (...) O elemento social se refere a tudo o que vai 

desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito 

de participar, por completo, na herança social e levar a vida de um ser 

civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade” 

(MARSHALL,1967). 

Quando encontramos no Bolsa Família as condicionalidades específicas 

podemos refletir que a política estatal, articulando diversas frentes de ação, tenta iniciar 

o longo processo de instigar e influir nas populações mais desprovidas um mínimo de 

segurança de vida e sobrevivência, implementando o direito constitucional à saúde 

pública, assim como promovendo a educação pública das futuras gerações, para, quem 

sabe, filhas e filhos de famílias pobres possam fazer parte da herança social brasileira.  

Nesse caso, o despertar para a aplicação do direito social dos sujeitos pode apontar 

como um primeiro passo para que os mesmos consigam conciliar os três elementos 

propostos no esquema marshalliano em relação à obtenção de uma consciência cidadã. 

No caso brasileiro, o Estado elenca a família como central para o início da 

tentativa de romper com os estigmas gerados a partir da pobreza. A primeira 

abordagem é para proporcionar às famílias que tenham um mínimo mensal para a 

sobrevivência, e nesse ponto a alimentação é central. Para tanto a opção de elencar as 



mulheres como preferenciais beneficiárias é uma estratégia política. É depositada nelas 

as expectativas de um melhor direcionamento da renda transferida, de modo que estas 

elenquem a alimentação e uma série de outras necessidades coletivas de sua família 

como forma de utilizarem o benefício do Programa. Mas a partir dessa estratégia, em 

que a mulher seja a principal responsável pela família frente às políticas, têm por 

suposto que esta carrega em si funções atreladas ao âmbito privado, vinculada ao lar e 

ao cuidado – tanto das crianças como dos idosos – e que assumirá a responsabilidade 

em cumprir as condicionalidades exigidas pelos programas, por exemplo. Essas 

características atribuídas às mulheres remetem ao escrito de Stuart Mill, em A sujeição 

das mulheres. Nele o autor traça uma série de argumentos, identificando as diferenças 

sociais atribuídas a homens e mulheres, destacando a dominação masculina sobre as 

mulheres, a ponto de perceber o papel desta dominação nas esferas mais subjetivas, em 

que as mulheres, são educadas de tal modo que não há possibilidade de vislumbrarem 

um mínimo de sentimentos para si, ou seja, a mulher subordinada – subordinação aos 

homens juntamente com poderes, discursos sociais e institucionais – que é nela criada 

desde a primeira infância a função de desejar servir, de desejar cuidar, como afirma 

Mill: 

“Todas as mulheres são criadas, desde muito cedo, na crença de que seu 

caráter ideal é o oposto do caráter masculino: sem vontade própria e 

governadas pelo autocontrole, com submissão e permitindo serem controladas 

pelos outros. Todas as moralidades e sentimentos afirmam que a obrigação da 

mulher é viver para os outros; abnegar-se completamente e viver para aquelas 

a quem está afeiçoada (...) afeiçoadas são as únicas pessoas que elas têm – os 

homens com quem estão casadas ou as crianças (...)” (MILL, 2006).  

A obra de Mill é datada de 1869 e nos revela que sua temática é ainda atual. 

Aproximando o debate lançado por Mill ao Programa Bolsa Família poderíamos refletir 

sobre os encargos sociais e morais atrelados às mulheres no interior do Programa. Ora, 

um programa governamental de política social que se pretende possibilitar o acesso da 

população pobre e marginalizada a uma condição de vida digna, não pode escapar de 

analisar as diferentes opressões que se encontram interiorizadas no âmbito familiar.  Há 

diferentes mecanismos de acesso, não só baseados na renda, como também nos valores 

políticos e morais que ainda situam homens e mulheres em lados opostos. Fundamentar 

uma política estatal, sendo notório quem de fato terá que se responsabilizar por levá-la a 

cabo é ser condizente com as limitações históricas impostas às mulheres. Em outras 

palavras, quando se elenca a família como central para a implementação do Bolsa 

Família sabendo-se que para receber o benefício é necessário cumprir as 



condicionalidades atreladas principalmente às crianças, a responsabilidade moral situa a 

mulher-mãe no centro do debate, reforçando a esta as funções sociais atreladas à 

maternidade.  

Muitas são as justificativas para a titularidade ser feminina, e muitas são as 

possibilidades de inferir, preliminarmente, os impactos nessas mulheres. Por um lado, 

conceber o programa de transferência de renda baseando-se na família, instituição esta 

que não pode estar alheia aos processos existentes em cada momento histórico (Jelin, 

2005), é continuar demarcando terrenos onde as mulheres podem ou não circular. 

Assim, a partir do momento em que o Estado propõe políticas de combate à pobreza e 

às desigualdades centradas nas famílias, subentende-se que a mulher é fundamental para 

o funcionamento dessas políticas, como para a manutenção da própria família. Nesse 

aspecto se faz necessário pensar as mulheres sob a perspectiva de desprivilegiadas 

socialmente por serem relacionadas exclusivamente ao âmbito doméstico, ao cuidado e 

a manutenção social da família. A atribuição do benefício preferencialmente às 

mulheres implica em dar continuidade ao atrelamento das mulheres às suas funções 

reprodutivas, postergando qualquer possibilidade de renegociar a reprodução desigual 

das responsabilidades familiares. Cabe aqui expor algumas questões que permeiam esse 

artigo: até que ponto ter a mulher como titular do cartão Bolsa Família a torna 

independente e dona de si ou o fato dela ser a titular e beneficiária direta sobrecarrega 

suas funções no interior das famílias? A titularidade reafirma e demarca ainda mais sua 

função reprodutiva materna, restringindo-a ao âmbito privado? Algumas justificativas 

para a titularidade serem das mulheres são que elas conhecem melhor as necessidades 

da casa, reconhecem as necessidades dos domicílios e de seus entes, localizando a 

figura masculina como incapaz de realizar gastos condizentes com as necessidades do 

domicílio. Partindo desse discurso, a escolha da mulher como titular do cartão auxilia na 

reprodução de desigualdades de gênero, localizando homens e mulheres em lugares 

opostos no interior das famílias.  

Por outro lado eleger as mulheres preferencialmente como titulares e 

beneficiárias dos programas de transferência de renda propicia que tenham em punho 

um novo trunfo, abrindo possibilidades para negociarem seus desejos e escolhas 

próprias sobre suas vidas.  O acesso a renda através do Bolsa Família pode proporcionar 

a essas mulheres o sentimento de independência (Pochmann, 2004), sem ter suas 

necessidades atreladas a qualquer figura masculina para saciar mínimos desejos de 

consumo. Para além do consumo, o Programa Bolsa Família possibilita, através da 



percepção de renda dada às titulares, ainda que de forma tímida, algumas condições 

mínimas de autonomia, como os casos em que estas mulheres conseguem se 

desvencilhar de um casamento infeliz de se sentirem, em alguma medida, empoderadas 

e independentes em relação ao dinheiro (COSTA, 2009), as decisões familiares e a 

própria vida. 

 

 

 

 

Apontamentos finais 

Por fim, alguns apontamentos se fazem necessários. O primeiro deles reside em 

reconhecer a importância de um programa social como o Bolsa Família. Este possibilita 

reflexões de como uma política pública pode ter diversos desdobramentos e 

possibilidades de análises. No que tange esse artigo, é central reconhecer que a partir do 

Programa Bolsa Família há possibilidade de repensar as relações de gênero, 

principalmente em sua potencialidade de desestabilizar os arranjos e as reproduções 

sociais ancoradas na dicotomia público/privado, permitindo que as mulheres dessas 

famílias beneficiárias circulem por outros lugares além dos já fadados historicamente a 

elas. 

Outro apontamento possível diz respeito ao Programa Bolsa Família e as 

complementariedades necessárias para que as responsabilidades em relação ao 

programa não continuem recaindo somente sobre mulheres. Em outras palavras, mesmo 

que essas mulheres trabalhem tanto quanto seus cônjuges serão elas as responsáveis por 

garantirem o cumprimento das condicionalidades impostas por programas como o Bolsa 

Família e isso implica em dar continuidade ao atrelamento das mulheres às suas funções 

reprodutivas, postergando qualquer possibilidade de renegociar a reprodução desigual 

das responsabilidades familiares.  

Em último, acredito que desejar mudar o rumo da história particular pode ser 

um primeiro passo para que muitas mulheres almejem situações sociais diferentes. 

Concordando com T.H. Marshall, no sentido de que alcançar a cidadania dependa dos 

três direitos se situarem na subjetividade, nesse caso, situar a renda do Bolsa Família 

nas mãos das mulheres pode subsidiar o início do longo processo delas se 

reconhecerem cidadãs e exercerem de forma plena seus direitos e deveres. A renda 



pode ser a alça de acesso a situações nunca antes percebidas por estas, como a escolha 

de novos destinos.  

O projeto em que se insere o Bolsa Família pode proporcionar, em longo prazo, 

que os acessos à educação e saúde públicos, quando de qualidade, possa vir romper 

com as desigualdades ainda existentes no Brasil. Ter a possibilidade de outros acessos, 

como o de informação de qualidade, equiparações salariais, creches públicas, 

restaurantes populares, acesso a diversas formas de entretenimento e artes, também de 

caráter público, em que esses códigos culturais não sejam desagregadores incutidos de 

desigualdade,  possam refinar os sentidos e sentimentos para que os indivíduos 

consigam de fato compartilhar de uma mesma herança social e alcancem o status de 

cidadão. 
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