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RESUMO 
 
Algumas políticas sociais incidem direta ou indiretamente 
no cotidiano da vida social das mulheres, como políticas 
para as mulheres, mantenedoras da reprodução social ou 
na perspectiva da igualdade de gênero. Nesse sentido, 
buscamos sinalizar se a partir da centralidade do 
Programa Bolsa Família (PBF) nas mulheres é afirmada 
ou desconstruída a equidade de gênero diante dos seus 
significados para as mulheres. Abordam-se neste 
trabalho algumas construções teóricas sobre gênero que 
vem sendo amplamente disseminado desde a década de 
1970, no seio do movimento feminista, a centralidade do 
PBF e algumas abordagens teóricas sobre seus 
significados na vida das mulheres beneficiárias.  
 
Palavras-chave: Programa Bolsa Família (PBF). Gênero. 
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ABSTRACT 
 
Some social policies affect directly or indirectly in the 
social life of women everyday, as policies for women, 
sponsors of social reproduction or from the perspective of 
gender equality. In this sense, we seek to signal whether 
from the centrality of the Bolsa Família Program (BFP) in 
women is affirmed or deconstructed gender equity before 
their meanings for women. Are addressed in this work 
some theoretical constructions of gender that has been 
widespread since the 1970s, within the feminist 
movement, the centrality of the PBF and some theoretical 
approaches to their meaning in the lives of women 
beneficiaries. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As políticas públicas incidem direta ou indiretamente nas relações entre homens e 

mulheres trazendo uma concepção de gênero, mesmo aquelas que não estão 

direcionadas para as mulheres, por determinarem noções de papéis desejáveis para 

as mulheres e homens. Com isso, é possível avaliar as suas contribuições para 

suprimir a vinculação simbológica e material das mulheres ao espaço doméstico, para 

aumento da sua autonomia frente aos homens e para uma igualdade de gênero 

(SORJ, 2008). 

Quando se pretende falar em feminismo como movimento social organizado, se 

torna como referência o Ocidente a partir do século XIX (LOURO, 1997).  

Foi com o feminismo que as manifestações contra a discriminação feminina 

adquirem visibilidade, no Ocidente se dividindo em três fases ou ondas: a primeira em 

luta pela igualdade de direitos, o voto; a segunda onda quando as mulheres estendem 

suas lutas pela busca da igualdade nas leis e costumes, centralizando em discussões 

sobre o acesso ao mercado de trabalho, sexualidade, violência, etc.; foi nessa fase 

que surgiu a categoria gênero que trataremos posteriormente e a terceira onda do 

feminismo que começou em 1990, onde se inserem as lutas pelos direitos sexuais e 

reprodutivos (GOHN, 2007). 

Os estudos de gênero no Brasil consolidaram-se no final dos anos 1970, em 

consonância com o fortalecimento do movimento feminista. Ao referenciarmos a 

discussão de gênero na nossa análise, procuramos demonstrar como a sociedade 

está alicerçada em construções culturais sobre os sexos (FARAH, 2004). 

Nesse sentido, este trabalho busca conjecturar, de forma bibliográfica e as 

reflexões perpassadas na prática do cotidiano vivido em sala de aula com discentes e 

docentes do Programa de Pós-graduação em Serviço Social da Universidade Estadual 

da Paraíba (UEPB), na disciplina Transversalidade de Gênero e Políticas Públicas. 

Desse modo, nosso enfoque central é buscar uma aproximação dos diversos 

significados que o Programa Bolsa Família (PBF) tem para a vida das mulheres.  

Considerando o exposto, o presente artigo divide-se em três momentos de 

reflexão, sendo no primeiro abordado o debate acerca da discussão de gênero, a 

historicidade do Programa Bolsa Família (PBF) ambientada no Serviço Social e no 
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terceiro alguns significados do referido Programa para as mulheres, afirmando ou 

negando a proposta do Estado patriarcal4. 

O interesse em realizar tal reflexão se dá pela articulação do tema com o nosso 

objeto de pesquisa no Mestrado em Serviço Social da Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB).  

O texto redigido não tratará de elencar todos os significados do Programa 

supracitado para as mulheres, mas elencar alguns para os propósitos acima referidos. 

 

 

2 DESENVOVIMENTO 

 

2.1 Discutindo Gênero 

 

 A busca pela origem da opressão e naturalização da subordinação das 

mulheres com a intencionalidade de alcançar uma sociedade sem hierarquia de 

gênero tornou-se enfoque central na literatura sobre mulheres, tanto as feministas 

como as não feministas. Com o objetivo de compreender os arranjos conjugais, as 

experiências entre homens e mulheres, o lugar da sexualidade, a causa universal da 

opressão as mulheres, Gayle Rubin (1993) insere o conceito do sistema sexo/gênero. 

Baseada em Lévi-Strauss, Rubin (1993) afirma que é a partir da divisão sexual do 

trabalho instaurada no casamento que o gênero se cria, pela diferenciação de tarefas 

atribuídas aos sexos, na pré-condição biológica naturalizados, corporificados inerentes 

aos sexos, gerando o confronto entre eles. Rubin (1993) afirma que todas as 

sociedades possuem um sistema sexo/gênero: 

 “Um grupo de arranjos pelo qual a matéria prima biológica do sexo e 
da procriação humanas é moldada pela intervenção social humana e 
satisfeita de maneira convencional (1993,p.4)”. 

 

Além disso, traz a tona articulação entre gênero e sexualidade ao denunciar o 

caráter compulsório da sexualidade presente na constituição do parentesco, 

obrigatoriamente destinada ao sexo oposto.  

Baseada em Engels (1987) que se refere a sexo e procriação como categorias 

que não podem ser compreendidas sem considerar os aspectos econômicos e 

políticos, devendo incluir também o casamento, a sexualidade para explicar a vida 

                                                           
4 O “patriarcado” é um sistema que toma a diferença sexual como base para subordinação e 

opressão das mulheres (PISCITELLLI, 2009). 
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social, Rubin (1993) nos leva a problematizar a emergência da família tradicional 

enquanto instituição que venha a suportar o sistema societário vigente, o capitalismo, 

nos moldes heterossexuais para manutenção econômica e da perpetuação da 

espécie.  

 Ao compreender o sexo como matéria-prima, Rubin (1993) transforma o gênero 

em seu produto. Dessa forma, o sexo como natureza seria visto com um aspecto 

biológico. Gayle Rubin define o sistema sexo/gênero como “o conjunto de acordos 

sobre os quais a sociedade transforma a sexualidade humana biológica em produtos 

da atividade humana, e nos quais essas necessidades sexuais transformadas são 

satisfeitas”. 

Rubin (1993) sistematizou um conceito que contribuiu para desnaturalização da 

opressão e subordinação das mulheres, mas não problematizou o sexo inato a 

“natureza”; manteve o caráter permanente da oposição binária macho/fêmea, 

apontando para um lugar “natural” e fixo para cada sexo e que essa seria a única 

forma de relação entre essas duas categorias, construindo uma análise de que sempre 

haverá o homem e a mulher, mesmo nas relações homoafetivas. Desta forma, não 

obtendo a buscada explicação causal da opressão as mulheres. 

Gênero não é uma categoria que explicará toda desigualdade e opressão, 

porque existem desigualdade e opressão de classe, gênero, sexualidade e raça, com 

significados que variam com o tempo e o lugar. Com isso, Scott (1990) propõe buscar 

identificar como as construções de desigualdades entre homens e mulheres, indo além 

desse binarismo, se constroem para compreender como funcionam nas relações 

sociais e institucionais. Gênero como organização social da diferença sexual mediada 

pelas produções de saberes, de discursos, estes historicamente específicos sobre a 

diferença sexual. Seu interesse é historicizar gênero, enfatizando os significados 

variáveis e contraditórios atribuídos a diferença sexual, buscando significados e não a 

causa universal. 

Scott (1990) acrescenta que o gênero é utilizado recorrentemente pelo poder 

político para se conceber e se legitimar, estabelecendo a oposição binária 

homem/mulher, esta se tornando parte do próprio significado de poder e como as 

relações de gênero podem ser alteradas de acordo com as necessidades do Estado. 

Scott (1990, p.14) conceitua gênero como “um elemento constitutivo de relações 

sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um 

primeiro modo de dar significado às relações de poder”, percebidas (discursos do 

saber que conformam as relações sociais, linguagens que produzimos sobre os 
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corpos, sobre as diferenças sexuais) e não perceber como se os corpos 

determinassem o gênero, contra o determinismo biológico, saber e poder entrelaçado, 

tudo é permeado por determinação do gênero (forma primária de poder). 

Joan Scott (1990, p.09) propõe acabar com a oposição binária do gênero, faz à 

crítica a perspectiva marxista que utilizou o conteúdo de gênero como um subproduto 

das estruturas econômicas, não tendo o seu próprio estatuto de análise; critica o 

patriarcado que não explica em que a desigualdade de gênero tem relação com outras 

desigualdades, propondo a passagem do essencialismo (a eliminação da defesa do 

corpo feminino para reprodução), esta que detém sua análise baseada sobre a 

diferença física entre os sexos, a qual se reveste de um caráter universal e imutável ao 

ser analisada como única variante de toda desigualdade; critica a psicanálise que 

responsabiliza o sujeito, negando a existência do fato social e universalizando o 

antagonismo homem/mulher. 

Desse modo, gênero foi desenvolvido para se opor a sexo, o primeiro 

designando o que é socialmente construído e o segundo o que é biologicamente dado. 

 

2.2 Historicidade do Programa Bolsa Família (PBF) ambientada no Serviço Social 

A Constituição Federal de 1988 institui a Assistência Social como uma política 

não contributiva, direcionada para aqueles que mais necessitam, e como observa 

MOTA (2009) isso vem conduzindo sua transformação num fetiche de enfrentamento 

da desigualdade social, na medida em que se torna no principal mecanismo de 

proteção social no Brasil.  

Ainda de acordo com a autora supracitada, percebe-se nos anos 2000 que a 

demanda da assistência social aumenta, simultaneamente ao crescimento da pobreza 

e o desemprego. Sinalizam-se novas fraturas na seguridade social, através da 

expansão e centralidade da política de assistência social, que deveria ser afirmada 

pela integralidade do seu conjunto e não pela focalização nos segmentos mais pobres. 

A expansão da assistência social se inscreve na esfera das 
transformações econômicas-politicas-sociais em curso, as quais 
realizaram um conjunto de reformas, dotando a seguridade social de 
novas configurações. Isso representou uma das maiores ofensivas, 
por parte da classe dominante, ao Estado Brasileiro, inflexionando 
assim, seu padrão de enfrentamento à “questão social” pela via da 
mercantilização dos serviços sociais, ancorada na necessidade do 
capital de recompor a taxa de lucro (SITCOVSKY, 2009, p. 157).  

 
 Em 1993, com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) foi regularizada a 

política de assistência social, contudo essa lei mostrou-se insuficiente para a gestão a 
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nível nacional, sendo criada, em 2004, a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), uma nova regulação e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) como 

um novo mecanismo de gestão, ambos instituídos pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome (MDS). Em 2006, foi aprovada a Norma Operacional Básica 

de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS), pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS), que estabeleceu os níveis de gestão com o objetivo de viabilizar aos 

municípios o acesso aos recursos federais com o intuito de associar gestão e 

financiamento possibilitando assim definir requisitos para cada nível de gestão. 

A Seguridade Social, em particular a assistência social, focaliza os segmentos 

mais pobres da sociedade, conferindo sua expansão através da centralidade aos 

programas de transferência de renda condicionada, de acordo com MOTA (1995) 

instituindo a política social sob a clivagem de dois polos: a privatização e a 

assistencialização da proteção social, criando o cidadão-consumidor e o cidadão 

pobre, este objeto de intervenção da assistência social. 

 O Estado capitalista e patriarcal busca atender através da política de 

assistência social as necessidades de reprodução de homens e mulheres necessárias 

para o desenvolvimento do modo capitalista de produção, respondendo as pressões e 

reivindicações das classes mais empobrecidas por meio dos serviços e programas 

sociais, que segundo as autoras Behring e Boschetti (2006), são materializados como 

privilégios e não como direitos, deslocando as políticas sociais da esfera universal de 

proteção social para ações focais.  

Instituído em 2003, e implementado em 2004, o Programa Bolsa Família 

constitui atualmente a principal5 ferramenta política do governo federal no 

enfretamento a redução da pobreza, associando transferência de renda condicionada 

às famílias em situação de pobreza e extremamente pobres, em contrapartida imprime 

a obrigatoriedade do cumprimento das condicionalidades6 na área da saúde, 

educação e assistência social (Magalhães et al.,2007b).  

                                                           
5
 O PBF, em setembro de 2009, de acordo com a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania 

alcançou um total de 11.994.309 famílias beneficiárias. 
6
 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. 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%.  Na área de 
assistência social, 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 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades/resolveuid/306121128ecfe5e7f43fa72e03b57956
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 A Política de Assistência Social materializada pelos programas de transferência 

de renda condicionada, dentre os quais o Programa Bolsa Família (PBF), tem atribuído 

lugar central as mulheres-mães-esposas-dona-de-casa, corporificando-as como 

responsável pelo espaço doméstico familiar (MOTA, 2009). De acordo com MOTA 

(2009), é necessário compreender o viés ideopolítico e econômico do Estado ao inserir 

as mulheres como unidade central da política de assistência social, na medida em que 

programas sociais que deveriam ser públicos e universais passam a serem focais, 

temporais e compensatórios, voltados para grupos em situação de risco, sob a 

argumentação de serem programas emergenciais de combate à extrema pobreza.  

A lei 10.836/2004, que regulamenta o Programa Bolsa Família, em seu artigo 

2º § 14 apresenta que “o pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito 

preferencialmente à mulher, na forma do regulamento”. Nesse sentido, aponta-se a 

centralidade das mulheres como titulares dos benefícios, que segundo Texeira (2010), 

não permite identificar, dentre os objetivos do programa, a promoção à equidade de 

gênero.  

Na sua condição de mães ou responsáveis pela família, o PBF coaduna o 

recebimento do benefício ao cumprimento das condicionalidades, sustentando-se nos 

trabalhos reprodutivos das mulheres nas famílias, reforçando suas competências 

como mães, responsabilizadas pelo bem-estar das crianças e pelo recebimento dos 

benefícios, no contexto de limitação da ação do Estado na reprodução social, da 

precariedade dos serviços de educação e saúde (Articulação de Mulheres Brasileiras, 

2011).  

 A prerrogativa da exigência das mulheres como responsáveis pela titularidade 

dos benefícios e pelo cumprimento das condicionalidades reforça seu lugar no 

trabalho reprodutivo, doméstico, afirma a invisibilidade do seu trabalho e as 

responsabilizam pelo enfrentamento do ciclo geracional da pobreza à medida que 

legitima o caráter sexista e patriarcal do Estado.  

Em nenhum momento há menções na regulamentação do PBF no que diz 

respeito ao enfrentamento as desigualdades de gênero. Segundo Joan Scott (1990) 

gênero é uma maneira de indicar as construções sociais e 

A criação inteiramente social das ideias sobre os papéis 
próprios aos homens e mulheres. É uma maneira de se referir 
às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas 
dos homens e mulheres (SCOTT, 1990, p. 75). 
 

                                                                                                                                                                          
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Peti e obter frequência mínima de 
85% da carga horária mensal. 
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O gênero é uma construção social para o papel que homens e mulheres devem 

seguir perante a sociedade, pelo conjunto de “características sociales, culturales, 

políticas, sociológicas, jurídicas, econômicas, asignada al sexo diferencialmente” 

(NEWTON, 2011, p. 20). 

 A partir da segunda metade do século XIX, o movimento feminista espalhou-se 

pelo mundo, sendo visto pelos mais diversos setores sociais e políticos, como um 

movimento questionador da ordem estabelecida, no que tange as relações entre 

homens e mulheres. No Brasil não foi diferente, pois um grande número de mulheres 

aderiu ao movimento e passou a assumir abertamente a luta pela obtenção de seus 

direitos. Organizando-se em associações, buscavam o apoio da imprensa e dos 

parlamentares, visando mudar a opinião pública quanto à posição social das mulheres 

(BRANDÃO et al., 2011). 

 Dessa forma, as mulheres começaram a questionar e protestar contra a 

opressão machista, por uma posição diferente dentro da sociedade pelos mesmos 

direitos dos homens, independência financeira, igualdade salarial e, para isso, 

buscaram ocupar o seu espaço no mercado de trabalho. Apesar disso, os meios de 

comunicação com discurso conservador e moralista fez com que muitas mulheres 

rejeitassem a ideologia feminista, percebida como incompatível com o ideal de beleza 

e resignação (ibidem). 

 Ainda de acordo com Brandão (2011) no Brasil, a partir da década de 60 os 

movimentos feministas se tornaram mais expressivos, mais especificamente com a 

ditadura militar, período de intensificação do processo de modernização e, 

consequentemente, a inserção massiva das mulheres no mercado de trabalho e, por 

isso, passaram, cada vez mais, a reclamar igualdade social, pelo direito à cidadania. 

 Para alguns, foi um período de novos ideais liberais, todavia, outros, veem a 

época como obscura, que ocasionou o desmoronamento na disciplina social. No 

entanto, a atuação das mulheres perante a sociedade nessa época é o que mais 

chama atenção, avançando na emancipação econômica e social. As mulheres por 

conta dos movimentos feministas tiveram ação mais direta, lutando pela igualdade de 

direitos, liberdade sexual e contra toda forma de desigualdade de gênero (BRANDÃO 

et al., 2011). 

 

2.3 Programa Bolsa Família (PBF): Política Pública de Gênero ou Política para as 

Mulheres 
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As Políticas públicas podem ser com perspectiva de gênero ou para as 

mulheres. No Brasil, as políticas públicas são construídas para as mulheres, não 

contemplando necessariamente a perspectiva de gênero. Política pública de gênero 

são as políticas que incorporam analiticamente à perspectiva de equidade de gênero, 

por sua vez, as políticas públicas para as mulheres têm a centralidade na mulher-

família, no essencialismo baseado na imutabilidade do relacionamento entre os sexos, 

perpetuando o direcionamento a responsabilização feminina pela reprodução da vida 

social, já que enfatizam o papel das mulheres na educação dos filhos, os cuidados 

domésticos, com a alimentação, dentre outras, ou seja, com a convivência familiar e 

reprodução social para manutenção do sistema (BRASIL, 2005). 

Com isso, trazem a tona os conflitos das desigualdades reproduzidas 

culturalmente que perpassam as relações entre homens e mulheres com base no 

discurso das diferenças biológicas. É relevante ressaltar que embora a as políticas 

públicas para as mulheres sejam pontuais, restritas, de menor abrangência, podem 

possibilitar ruptura das visões tradicionais do feminino (ibidem). 

A IV Conferência das Mulheres realizada em Beijing (1995) é considerado o 

marco histórico de conquista para as mulheres que chamou a responsabilização do 

Estado sobre as desigualdades de gênero, propondo nas políticas públicas equidade 

de gênero, designada como “gender mainstreaming”, reconhecida como 

transversalidade de gênero (BRASIL, 2005). 

  

 

2.4 Refletindo sobre alguns significados do Programa Bolsa Família (PBF) para as 

mulheres.     

 

 De acordo com Tavares (2008) o benefício proveniente do Programa Bolsa 

Família (PBF), recebido pelas mães, que decidem como serão alocados esses 

recursos com os gastos das famílias. O cumprimento da condicionalidade na área da 

educação possibilita a saídas das mulheres do espaço privado para o espaço público 

favorecendo sua inserção no mercado de trabalho. 

 A veiculação das representações da maternidade a partir das 

condicionalidades, com base nos discursos, representação, gênero e poder com o 

objetivo de analisar as diferentes formas como a maternidade é significada no 

Programa (KLEIN, 2005). 
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 O benefício deve assegurar em contrapartida, o compromisso das mães, que 

devem ser capazes de garantir a frequência escolar dos seus filhos, “naturalmente” as 

mulheres mães, a partir de imperativos da nossa cultura, investindo na mulher-mãe. 

Por outro lado, são acionadas outras representações de gênero quando as mulheres 

são as responsáveis para administrar o benefício destinado para suas crianças. 

Fazendo circular representações conflitantes, pois se por um lado as mulheres 

assumem atividades domésticas e de cuidados, por outro lado desarticulam algumas 

noções de gênero quando as mulheres adquirem maior poder e independência 

(ibidem). 

 As estratégias discursivas aplicadas pelas políticas públicas que buscam tornar 

tomar as mulheres como mães ou família são evidenciadas na colocação das 

mulheres no centro das políticas públicas, em funções específicas. Desse modo, o 

programa imprimi determinado modo de ser membro da estrutura familiar, mãe, pai, 

filho, definindo comportamentos “naturais” indispensáveis. Analisar o Programa com 

aparato cultural não significa apenas visibilizar como se o compõe, mas principalmente 

“discutir como ele foi produzido em nossa cultura e que representações e significados 

para a maternidade foram construídos e fixados as práticas sociais a partir dele” 

(KLEIN, 2005). 

 O Programa atualiza na nossa cultura as funções maternais nele representadas 

e definidas como adequadas para garantia da reprodução social (ibidem). Rego e 

Pizani (2013) acenam que o PBF pelas suas “pequenas fendas abertas” podem 

possibilitar a autonomia das mulheres, todavia essa autonomia é tolhida por raízes 

culturais de submissão das mulheres.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Programa nos proporciona uma importante reflexão sobre gênero, na medida 

em que direciona suas ações para as mulheres corporificando-as como mães, família, 

condicionando-as a naturalização materna, do cuidar do lar, dos filhos, da 

permanência no espaço privado, alijada em um Estado patriarcal que acabam por 

reiterar as desigualdades de gênero. 

 Não se contempla nos objetivos legais do Programa a incorporação da 

perspectiva de gênero, que promova as desigualdades entre homens e mulheres, 

porém algumas mulheres desestabilizam as relações de gênero na medida e que 
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negam as postulações defendidas pelo Estado das hierarquizações de gênero. Nesse 

sentido, destacamos a importância na análise dos significados, das representações do 

Programa para as mulheres. “A perspectiva de gênero exige uma nova postura acerca 

da visão de mundo, dos valores e do modo de vida, ou seja, coloca em crise a 

legitimidade do mundo patriarcal” (LISBOA, 2014). 

 É necessário capacitar as mulheres informando-as sobre suas potencialidades, 

as empoderando para que instrumentalizadas possam modificar suas realidades,  

através de um processo que se inicia primeiro individualmente,  de forma subjetiva, de 

dentro para fora, o ato de se indignarem com a situação de desigualdade, 

descriminação e opressão que são submetidas, segundo de forma grupal, na 

participação de movimentos onde as mulheres percebam que não estão sozinhas, que 

existem mulheres com as mesmas lutas e estrutural, de políticas públicas estruturais 

que imprimam a equidade de gênero (LISBOA, 2005). 

 É no espaço da esfera pública, Conselhos de Direitos das Mulheres, nas 

Conferências, nos movimentos sociais que serão delineadas propostas de políticas 

com perspectiva de gênero.  

 Buscarmos as desconstruções da naturalização da maternidade para as 

mulheres, retirando a visão biologizante que hierarquiza e pauta as relações entre 

homens e mulheres se tornam fundamental na construção das políticas públicas 

objetivando uma equidade de gênero. 
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