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RESUMO 

 
O presente artigo tem por finalidade discutir o papel das 
mulheres inseridas no Programa Bolsa Família. Para tanto, 
realizamos uma pesquisa bibliográfica para compreendermos 
que as políticas sociais brasileiras, com destaque para a 
assistência social, possuem uma centralidade das ações na 
família, com atuação paliativa e responsabilizando-a pela sua 
condição social. Nesse bojo, concluímos que as mulheres são 
responsabilizadas sobremaneira, em especial no Programa 
Bolsa Família, já que as condicionalidades desse programa 
socioassistencial reforçam a divisão de papéis socialmente 
atribuídos às mulheres, como o cuidado do lar e dos filhos, não 
possibilitando, assim, a equidade de gênero.  
 
Palavras-chave: Políticas sociais. Programa Bolsa Família. 
Mulheres. Responsabilização. 
 
 

ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the role of women included in the 
Bolsa Família Program. Thus, we performed a literature search 
to understand that the Brazilian social policies, especially social 
assistance, have a centrality of the shares in the family, with 
palliative actions and blaming her for her social status. In this 
bulge, we conclude that women are blamed greatly, especially 
in the Family Grant Program, as the conditionalities of social 
assistance program reinforce the division of roles socially 
assigned to women, such as the care of home and children, not 
allowing thus the gender equity. 
 
Keywords: Social policies. Family Grant Program. Women'S. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entender que as políticas sociais brasileiras possuem centralidade na família 

explica a relação de tais políticas com as mulheres, já que nessa sociabilidade estas são 

responsáveis pelo equilíbrio do lar, tendo que manter a coesão familiar, enquanto ao homem 

é encarregado do trabalho externo e o conseqüente sustento dos membros. Assim, percebe-

se uma nítida diferenciação de papéis dentro da família, a partir da perspectiva de gênero, 

implicando diretamente no desenho das políticas e programas sociais, em especial da 

assistência social.  

Para a construção deste artigo realizamos uma pesquisa bibliográfica com base 

em livros e artigos científicos de autores como: Boschetti (2003), Mioto (2009; 2010), 

Sitcovsky (2006), Teixeira (2010), dentre outros. Pretendemos realizar uma crítica ao 

modelo das políticas sociais, com destaque na assistência social, que atuam quando a 

família não mais consegue garantir a proteção aos indivíduos, responsabilizando e 

culpabilizando, dessa forma, a família e a mulher pelas condições precárias de vida, sem 

atentar para o fato de a desigualdade social ser inerente ao modo de produção capitalista. 

No segundo item iremos tecer uma breve discussão sobre a centralidade da 

família nas políticas sociais brasileiras, particularizando a política de assistência social. 

Esboçaremos, no terceiro item, como se dá o funcionamento do Programa Bolsa Família e 

como as condicionalidades que as famílias devem cumprir para permanecerem no programa 

responsabilizam ainda mais as mulheres, na medida em que o acompanhamento da saúde 

e frequência dos filhos na escola, por exemplo, são tarefas socialmente e historicamente 

atribuídas a estas. Alguns pontos positivos desse programa serão demonstrados, mas que 

não representam alteração nas condições de vida das mulheres, assim como não 

proporciona equidade de gênero. Na conclusão faremos uma breve síntese da discussão 

realizada neste artigo.  

 

2 A CENTRALIDADE DA FAMÍLIA NAS POLÍTICAS SOCIAIS BRASILEIRAS: A 

PARTICULARIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

As políticas sociais brasileiras, em especial a assistência social, possuem como 

foco de intervenção a família, onde se constata a responsabilização desta no provimento de 

cuidados aos seus membros, sendo tais políticas atuantes na solução daqueles problemas 

que a família não tem como resolver. Dessa forma, as políticas sociais atuam quando a 

família não possui mais meios de garantir aquela proteção aos indivíduos.  



 

 

                  

 

Ter essa compreensão sobre a divisão de responsabilidades da proteção social 
significa conceber a relação entre assistência social e família mediada pela idéia de 
falência. Esta, geralmente, é medida pela sua incapacidade de buscar, gerir e 
otimizar recursos, que implica em grande medida a sua relação com a esfera do 
Trabalho. Incapacidade também em desenvolver adequadas estratégias de 
sobrevivência e convivência, em alterar comportamentos e estilos de vida, além de 
não se articularem em redes de solidariedade. Nesse contexto se estabelece a 
premissa que a assistência social deve ocorrer sob a forma de compensação e ter 
caráter temporário. (MIOTO, 2010, p. 5). 

 

Assim, a família é responsabilizada por manter a subsistência de seus membros, 

encarregadas de suprir tanto as necessidades físicas quanto emocionais, e as políticas 

sociais, principalmente a assistência social, atuam apenas como ações terminais, não 

intervindo na realidade familiar com o devido acompanhamento. O que se constata são 

ações voltadas para a extrema pobreza, além de culpabilização da família pela sua situação 

social, não compreendendo, dessa forma, a totalidade das relações sociais e a estrutura 

desigual que caracteriza o sistema capitalista, impondo condições objetivas que 

impossibilitam a satisfação das necessidades das famílias. 

 Essa culpabilização está vinculada à ideologia neoliberal que além de atuar na 

redução ou supressão de direitos sociais busca inculcar nos sujeitos a noção de 

responsabilidade individual por sua sobrevivência, bem como a ideia de mérito tendo por 

objetivo respaldar a retirada de tais direitos, já que estes são encarados como estimuladores 

da preguiça e podem gerar uma dependência do Estado, comprovando que os pressupostos 

liberais conduzem a vida social e determina a forma como o Estado intervém nas múltiplas 

expressões da questão social2. É nesse terreno que as políticas sociais adquirem um caráter 

familista, havendo, portanto, uma menor provisão de bem-estar por parte do Estado pois nos 

sistemas de proteção social em que o familismo está presente “[...] a política pública 

considera que [...] as unidades familiares devem assumir a principal responsabilidade pelo 

bem-estar de seus membros” (ESPING-ANDERSEN apud MIOTO, 2009, p.136). 

Com relação à assistência social, introduzida pela Constituição Federal de 1988 

e regulamentada pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) de 1993, mesmo 

concebendo essa política como direito e atribuindo ao Estado o dever de garanti-la, “ainda 

não tem consolidada a inserção da família na perspectiva do direito” (MIOTO, 2010, p. 9). 

Depreende-se que além de insuficiente o direcionamento das ações voltadas para a família, 

a política de assistência social tem um duplo desafio: legitimar-se enquanto direito de 
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 Iamamoto (1998) afirma que a questão social deve ser apreendida como “[...] o conjunto das 

expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a 
produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade” (p. 27). 
 



 

 

                  

cidadania3, não como ajuda pública e reforçar a família na sua centralidade, o que torna-se 

difícil, pois 

 

Coexistem perspectivas antagônicas na inclusão da família na política de 
assistência social, e essas perspectivas se expressam tento no texto legal quanto 
nas diretrizes e nos encaminhamentos da gestão, e se materializam nos contextos 
institucionais. Isso coloca como elemento fundamental para orientação de qualquer 
trabalho a identificação dos projetos em disputa desde o texto da Lei, passando 
pelas orientações e normativas para o desenvolvimento do trabalho, chegando até 
as posturas e atitudes de gestores e profissionais no cotidiano dos programas e 
serviços (MIOTO, 2010, p. 9-10). 

 

Boschetti (2003) aponta alguns desafios para a materialização da assistência 

social como direito, tais como:    

 

[...] morosidade na sua regulamentação como direito (a LOAS só foi sancionada em 
1993 e efetivada a partir de 1995); baixa cobertura; redução de recursos em vários 
projetos; e, finalmente, reforço do caráter filantrópico e clientelista na condução da 
política, em detrimento de seu fortalecimento como direito social e política 
integrante da seguridade social (p. 76). 

 

Assim, a assistência social passa por diversos obstáculos para ser 

operacionalizada como direito social, visto que ainda predomina a noção caritativa que 

impregnou a assistência social em sua trajetória histórica. Para romper com essa concepção 

da assistência social vinculada à filantropia, o CFESS (2009) em seus Parâmetros para 

Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social entende que tal política na 

sua proteção básica e especial4 e com atuação na “matricialidade sócio-familiar”5, 

                                                           
3
 “O status de direito social atribuído à assistência lhe confere, assim, obrigatoriedade governamental 

na implementação, amparo legal para sua reclamação pelo cidadão, responsabilidade política dos 
representantes públicos na sua consolidação e ampliação, e possibilidade de o usuário reconhecer-se 
como cidadão portador de direitos” (BOSCHETTI, 2003, p. 79). 
 
4
 De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), implementada no ano de 2004, a 

proteção social básica tem como objetivos prevenir 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 vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação 
(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização 
de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de 
gênero ou por deficiências, dentre outras). Já a proteção social especial é a modalidade de 
atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 
pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso 
de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de 
trabalho infantil, entre outras. 

 
5
 “[...] a centralidade da família é garantida à medida que na Assistência Social, com base em 

indicadores das necessidades familiares, se desenvolva uma política de cunho universalista, que em 
conjunto com as transferências de renda em patamares aceitáveis se desenvolva, prioritariamente, 



 

 

                  

 

Não deve restringir a intervenção profissional, sobretudo a do/a assistente social, às 
abordagens que tratam as necessidades sociais como problemas e 
responsabilidades individuais e grupais. Isso porque todas as situações sociais 
vividas pelos sujeitos que demandam a política de Assistência Social têm a mesma 
estrutural e histórica raiz na desigualdade de classe e suas determinações, que se 
expressam pela ausência e precariedade de um conjunto de direitos como 
emprego, saúde, educação, moradia, transporte, distribuição de renda, entre outras 
formas de expressão da questão social (p. 5). 

 

Torna-se premente, assim, que a políticas sociais, em especial a assistência 

social, apreenda a situação vivida pela família não de forma isolada, ou como incapacidade 

desta manter o bem-estar de seus membros, mas como resultado da própria dinâmica do 

modo de produção capitalista, que aumenta a pobreza na mesma proporção em que 

acumula riquezas nas mãos de uma minoria da sociedade.  

Dessa forma, as precárias condições de vida que assolam a grande maioria das 

famílias são potencializadas com a hegemonia da ideologia neoliberal, que segundo Netto 

(2008) atua através de um gigantesco processo de contra-reforma(s) conduzida pelo grande 

capital, visando, dessa forma, a supressão ou redução de direitos e garantias sociais, além 

da necessidade de um “Estado mínimo” 6. 

De acordo com Behring e Boschetti (2010) no neoliberalismo, instaurado no 

Brasil a partir dos anos 1990, ocorre uma desresponsabilização do Estado com a política 

social, acompanhada do desprezo pelo padrão constitucional de seguridade social. Nessa 

conjuntura as políticas sociais são capturadas por uma lógica de adaptação em um trinômio, 

qual seja: privatização, focalização e descentralização.  

O neoliberalismo promove a redução do escopo de intervenção do Estado, com 

políticas e programas cujo alvo são os comprovadamente pobres dos mais pobres, e nesse 

bojo, selecionam-se as famílias com pobreza crônica. Além disso, nesse contexto neoliberal 

ocorre o deslocamento da responsabilidade dos serviços sociais para o âmbito da sociedade 

e da família, através da “adoção de políticas sociais familistas, focalizadas em segmentos 

populacionais considerados mais vulneráveis ou em risco” (TEIXEIRA, 2010, p. 68). 

Portanto, 

 

A “descoberta” da sociedade civil na provisão de serviços assistenciais joga água 
no moinho dos processos de desresponsabilização do Estado e de socialização dos 

                                                                                                                                                                                     
em redes socioassistenciais que suportem as tarefas cotidianas de cuidado e que valorizem a 
convivência familiar e comunitária” (PNAS, 2004, p. 36).  
 
6
 Segundo Netto (2008), “o que pretendem os monopólios e seus representantes nada mais é que um 

Estado mínimo para o trabalho e máximo para o capital” (p. 227). 
 



 

 

                  

custos e da execução das políticas sociais, que se constituem no novo padrão de 
gestão e reprodução da força de trabalho (SITCOVSKY, 2006, p. 163). 

 
 

Segundo Teixeira (2010), essa transferência das responsabilidades do Estado 

norteia-se, no caso da política social, para a família que é revalorizada, tornando-se sujeito 

ativo e fundamental na provisão do bem-estar. Nesse entendimento Mioto (2009) acrescenta 

que: 

 

[...] o desenvolvimento do voluntariado, das entidades não-governamentais e o 
delineamento de “novas profissões” no interior das políticas sociais, inclusive nas 
públicas, vai favorecer não só a reativação exponencial da idéia liberal da 
responsabilidade da família na provisão de bem estar, como também a reativação 
das práticas disciplinadoras tão comuns nos séculos anteriores, principalmente em 
relação as famílias pobres (p. 141).  
 

 

 Ressalte-se que a responsabilização da família implica, imediatamente, pensar 

a situação das mulheres nessa instituição social. Mioto (2009) explicita que com a 

consolidação da família como instância privada, opera-se uma divisão de papéis entre 

homens e mulheres e do sujeito, enquanto homem e trabalhador assalariado, que acaba por 

ser o responsável pela provisão familiar, o que “[...] instaura o reinado da família como fonte 

de proteção por excelência” (p. 132).  

Como nessa sociabilidade a mulher é vista como a figura central na manutenção 

da coesão familiar, implicitamente a responsabilização da situação vulnerável da família 

recai sobre ela, que tem por obrigação cuidar para que a harmonia reine no meio familiar, 

além de racionalizar os recursos financeiros e materiais conseguidos com o trabalho externo 

realizado pelo homem. É válido enfatizar, ainda, que o trabalho doméstico não-remunerado 

das mulheres “[...] garante a principal mercadoria do modo de produção capitalista: a força 

de trabalho, já que é somente por meio dela que se produz a riqueza” (CISNE, 2014, p. 85).  

Deve-se compreender que essa concepção das políticas sociais 

contemporâneas possui, ainda, a prevalência do caráter neofamilista e maternalista, o que 

significa mais um custo adicional a ser pago pelas mulheres. A partir desse entendimento, 

os estudos feministas problematizam que a política social reforça as “[...] desigualdades e 

hierarquias culturalmente consolidadas, dentre as quais se destacam as de gênero, 

particularmente no âmbito dos programas de transferência de renda destinados à família” 

(PARELA; GOMES apud MIOTO, 2010).  

Discutiremos, no próximo item, a responsabilização das mulheres no interior das 

políticas sociais, mais especificamente no Programa Bolsa Família. 

 



 

 

                  

3 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E A RESPONSABILIZAÇÃO DAS MULHERES 

 

O Programa Bolsa Família foi criado em outubro de 2003 e possui escopo 

nacional, sendo financiado pela União e sua operacionalização está a cargo dos municípios. 

Tal programa consiste na transferência de renda para famílias pobres e extremamente 

pobres. Mas para que sejam beneficiadas, essas famílias devem seguir algumas 

condicionalidades.  

Na área de saúde, 

 

As famílias beneficiárias assumem o compromisso de acompanhar o cartão de 
vacinação e o crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos. As 
mulheres na faixa de 14 a 44 anos também devem fazer o acompanhamento e, se 
gestantes ou nutrizes (lactantes), devem realizar o pré-natal e o acompanhamento 
da sua saúde e do bebê

7
. 

 

  O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome preconiza que na 

educação, todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar devidamente 

matriculados e com frequência escolar mensal mínima de 85% da carga horária. Já os 

estudantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência de, no mínimo, 75%. No âmbito da 

assistência social, as crianças e adolescentes com até 15 anos em risco ou retiradas do 

trabalho infantil pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), devem participar 

dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Peti e obter 

frequência mínima de 85% da carga horária mensal.  

Percebe-se que tais condicionalidades sobrecarregam as mulheres, já que essas 

obrigações historicamente estão sob a responsabilidade delas. Teixeira (2010) problematiza 

tais condicionalidades, pois mesmo que estas sejam pensadas “[...] como estratégias para 

garantir direitos que, por via de regra, não são acessados pela população, elas também se 

tornam um ônus na medida em que o não-cumprimento significa a perda do direito ao 

benefício” (p. 72). 

Depreende-se, assim, que as famílias são extremamente responsabilizadas para 

cumprir as condicionalidades do programa, com ênfase na responsabilidade das mulheres, 

já que nessa sociabilidade cabe à mulher cuidar dos assuntos relacionados à dinâmica do 

lar. Essa culpabilização por não cumprir as condicionalidades descarta a ideia dos direitos 

negados e consequente falta de acesso de inúmeras famílias às políticas sociais, 
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 Disponível em: <http://www.mds.gov.br>. Acesso em: 13 nov. 2014. 

 



 

 

                  

transferindo, assim, uma responsabilidade estatal para estas famílias, rebatendo, 

diretamente, nas mulheres.  

Na grande maioria dos casos, o cartão do Programa Bolsa Família é repassado 

para as mulheres, demonstrando que a responsabilidade pelo dinheiro e a alocação deste 

nas despesas com os filhos é inteiramente da mulher. A culpabilização das mulheres é 

enorme quando elas não conseguem administrar a demanda de despesas que surgem. 

Assim, além do Programa Bolsa Família culpabilizar as mulheres, não consegue abarcar a 

realidade que essas famílias enfrentam, na medida em que o valor do benefício é 

insuficiente para atender as necessidades das famílias, não contemplando as carências 

materiais e espirituais dos sujeitos. 

Uma das críticas tecidas por Teixeira (2010) refere-se ao fato de que o valor do 

benefício é arbitrário, pois não tem vínculo com o salário mínimo ou qualquer indexador. 

Além desse aspecto, ressalta-se o fato do benefício ser assegurado apenas por um decreto 

federal, não se incluindo no universo dos direitos sociais8 de cidadania garantidos por 

legislação constitucional. Essa característica traz algumas repercussões na construção da 

política social, seja na construção da idéia de uma cidadania universal, seja na forma como 

a população o “recebe” dentro de uma tradição clientelista que ainda marca muito 

fortemente a cultura política do país. 

Com essas características, o Programa Bolsa Família apresenta fragilidades no 

combate à extrema pobreza, bem como na forma de ser encarado como um direito social 

garantido em Constituição, já que os beneficiários, na grande maioria dos casos, entendem 

como uma benesse governamental e se sentem “premiados”, concomitante a não 

compreensão quando tal benefício é retirado. 

Para além dos aspectos negativos existentes, é necessário explicitar os pontos 

favoráveis de tal programa. Dentre eles podemos citar: a intersetorialidade (bastante frágil) 

entre a as políticas de saúde, educação e assistência social – que são imprescindíveis para 

que as ações voltadas às famílias possuam além da efetividade, o caráter de totalidade e 

não parcelamento no enfrentamento da pobreza e desigualdades sociais; a garantia dos 

mínimos sociais, já que existem famílias que, por exemplo, não possuem as três refeições 

diárias.  

Outro ponto positivo que o Programa Bolsa Família proporciona é o engajamento 

das mulheres nas ações socioeducativas, que fazem parte das atividades complementares 

do programa, retirando estas da rotina estressante do cotidiano familiar e social. Essas 

                                                           
8
 O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 traz como direitos sociais: a educação, a saúde, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados. 
 



 

 

                  

atividades complementares, sejam as voltadas à formação para o mercado de trabalho, 

sejam as ações socioeducativas direcionadas à capacitação das mulheres para a cidadania, 

tornam-se espaços de socialização para essas mulheres com o intuito não só de trocar 

experiências e conversar sobre o seu cotidiano, mas também de se enxergarem enquanto 

sujeitos potencializadores de transformação nas suas vidas, que são marcadas por restrito 

acesso aos recursos sociais adicionada a relações de gênero tradicionais e opressoras. 

Vale ressaltar que o acesso à renda e ao espaço público promovidos pelo 

Programa Bolsa Família não proporciona mudanças estruturais na condição de vida das 

mulheres, assim como não possibilita equidade de gênero, objetivo proposto pelo programa, 

pois “[...] seu desenho tem privilegiado um viés familista que cristaliza desigualdades entre 

mulheres e homens, revelando-se antes políticas para mulheres9 que políticas de gênero, 

quando não, políticas antiequidade de gênero” (TEIXEIRA, 2010, p. 78). 

As políticas sociais de caráter familista, assim, tendem a reforçar os papéis 

tradicionais atribuídos aos homens e às mulheres no âmbito doméstico como também acaba 

por determinar a posição que homens e mulheres ocupam no mercado de trabalho. Esse 

processo pode ser percebido na “[...] presença “secundária” da mulher nesse mercado, quer 

seja pela forma (tipo de atividade, salário) como se inserem ou ainda pela dupla jornada de 

trabalho que as penalizam com o alto custo emocional” (MIOTO, 2009, p. 140). Dentro da 

perspectiva de totalidade, coadunamos com a reflexão de Cisne (2014) quando esta aponta 

que a exploração do trabalho da mulher na esfera produtiva ou na esfera reprodutiva é uma 

das bases de sustentação do modo de produção capitalista.  

É preciso que os programas implementados pelo Estado, além de 

compreenderem a fundo as necessidades sociais da população, possuam um caráter que 

desconstrua as relações conservadoras de gênero, possibilitando às mulheres que 

participam de tais programas a identificação como sujeitos de direitos e não culpabilizadas, 

seja pelas condições precárias de existência da família, seja pela exigência das 

obrigatoriedades instituídas nas políticas e programas sociais que reforçam as diferenças de 

papéis socialmente atribuídos a homens e mulheres.  

 

4 CONCLUSÃO 
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 Os cursos de geração de renda, por exemplo, proporcionados aos grupos de mulheres na 

assistência social se pautam em atividades tradicionalmente delegadas às mulheres, como: 
confecção de bijuterias, crochê, customização de roupas, dentre outras, não rompendo, assim, com a 
cultura machista e patriarcal que associa à condição de mulher a determinadas atividades que 
exigem delicadeza, cuidado e sensibilidade.  



 

 

                  

Diante do exposto nesse artigo, conclui-se que as políticas sociais brasileiras, 

com destaque para a assistência social, possuem centralidade na família, mas também 

responsabilizam a família no provimento de cuidado de seus membros. Caso a família não 

obtenha êxito no sustento dos seus, as políticas sociais entram em cena, mesmo que de 

forma focalizada e restrita, aspectos estes característicos do avanço neoliberal que prioriza 

a área econômica em detrimento da esfera social. 

A mulher torna-se a figura que carrega tal responsabilidade, devido a uma 

construção histórica da figura feminina como mantenedora da ordem familiar, atuando, 

assim, no cuidado e administração dos problemas do lar, ficando como incumbência do 

homem sustentar financeiramente a família através do trabalho no espaço público. 

Essa relação desigual de gênero está expressa nas políticas e programas 

sociais, como por exemplo, no Programa Bolsa Família, que através das suas 

condicionalidades para a permanência promove uma responsabilização adicional para essas 

mulheres, na medida em que tais condicionalidades, como vacinação das crianças e 

acompanhamento escolar, são realizadas pelas mulheres no rol de suas funções dentro do 

âmbito familiar. 
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