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INTRODUÇÃO 

O Programa Bolsa Família (PBF), foi criado pelo governo federal em 2004, em convergência com 

outros quatro programas existentes (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio 

Gás). Trata-se de um programa de transferência direta de renda que tem por objetivo o combate à 

extrema-pobreza, à pobreza e à fome, bem como a promoção de segurança alimentar e de acesso a 

serviços públicos, em especial, os de saúde, educação e segurança. Os créditos acontecem mediante 

transferência por meio de instituições financeiras em favor do titular do cartão.  

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), 

deste cadastro, 94% são realizados em favor de mulheres. Tal constatação advém como efeito de 

definição da própria legislação do programa, que na sua origem já se inclina à preferência, no programa, 

pela titularidade feminina, tal como já ocorria em outros programas de transferência de renda 

condicionada, tendo como embasamento análises empíricas sobre como são realizados os gastos 

domiciliares, apontando que a mulher usaria o benefício em prol de toda família. 

Desta forma, a pessoa que figura como titular será o responsável não apenas por administrar as 

questões financeiras, de como a renda será gasta, mas também é o responsável por cumprir as 

condicionalidades impostas pelo programa, que tem como objetivo a quebra do ciclo da pobreza através 

do acesso às políticas sociais. No caso do PBF, tais condicionalidades são atribuídas visando 

contrapartidas nas áreas da educação e da saúde, como, por exemplo, frequência mínima das crianças 

e adolescentes nas escolas e manutenção na regularidade das vacinas dos filhos. Caso o titular não as 

cumpra, perderá acesso ao benefício. 

Apesar do PBF não ser um programa que tem a equidade de gênero e a autonomia feminina 

como seus objetivos diretos, por ter condicionalidades impostas às mulheres através da titulação, é um 

programa que tem marcador de gênero (MARIANO, CARLOTO, 2009). Assim, demonstra-se relevante 
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compreender se os consequentes impactos econômicos contribuem com a autonomia. Para isso, é 

preciso entender o conceito associado à pobreza e como esta se relaciona com as questões de gênero. 

A pobreza não pode ser relacionada apenas com a questão da renda, mas sim aliada a múltiplas 

dimensões, sendo muitas subjetivas. Ao tratar dessa associada a questões de gênero, torna-se ainda 

mais complexa sua aferição, já que existem privações que são sofridas especificamente por mulheres, 

relacionadas a questões como a vulnerabilidade e falta de autonomia. (BADEN E MILWARD, 1997). Isso 

passa a ser chamado de “feminização da pobreza”. Ou seja, define-se que existem fatores de gênero 

que influenciam e agravam tanto no nível de escassez, quanto na dificuldade em superá-la. Alguns 

exemplos disso são a desigualdade de oportunidades para tomada de decisões, a desvalorização 

econômica e social das tarefas feitas por mulheres e a desigualdade de acesso a recursos. (COSTA, 

PINHEIRO, MEDEIROS, QUEIROZ, 2005).  

Essas questões de gênero estão diretamente associadas com perspectivas históricas e sociais. 

Portanto, não se pode legitimar justificativas biológicas que naturalizam a subordinação feminina. Como 

aponta Azeredo (2010), a condição de mulher associada à maternidade e aos cuidados domésticos e 

familiares acaba limitando suas oportunidades. Ademais, como salienta Scott (1991), gênero é uma 

forma de expressar as relações de poder. Logo, pela teoria do patriarcado, o homem seria o provedor 

da família e aquele que ocupa o espaço público, enquanto a mulher estaria destinada aos cuidados 

domésticos e maternais. (SKUAL, SILVA, 2017). 

A partir disso, cria-se um debate acerca das consequências econômicas da vinculação ser 

preferencialmente atribuída às mulheres. Por um lado, a mulher passaria a ser agora a provedora e 

administradora de renda no núcleo, o que faria com que houvesse uma maior autonomia econômica em 

sua vida. Além disso, o programa também criaria condições para que estas passassem a ocupar espaço 

públicos. A maior autonomia seria justificada devido ao fato de com o benefício, as titulares passariam 

a criar e ampliar espaços pessoais de maior liberdade. Essa ideia é baseada na concepção do 

economista Amartya Sen (2000), o qual teoriza que “a liberdade das pessoas depende do leque de 

opções concretas que lhes permitem realizar atos ou alcançar estados que consideram valiosos” (SEN, 

2000). Estas opções dependem não só de capacidades individuais, mas também das condições 

materiais vividas pelo indivíduo. Logo, o aumento dessas, possibilitadas as mulheres pelo programa, 

permitiria o aumento do leque de oportunidades e opções, impulsionando sua autonomia. Seria, então, 

pela libertação da “ditadura da miséria” e o fato de serem as provedoras do dinheiro, as mulheres agora 

passariam a ter um mínimo de controle sobre sua própria vida. 

Contudo, de outro lado, uma vertente da crítica feminista, aponta que há um reforço a tradicional 

associação da mulher à maternidade e a tarefas da esfera reprodutiva. Nesse sentido, o Estado não 

apenas estaria utilizando a mulher como ferramenta para que haja uma melhor eficácia do programa, 

mas também acentuando as estruturas patriarcais através da imposição de condicionalidades, que 

reiteram o papel das mulheres no âmbito doméstico e dos cuidados.  

Dessa forma, indica-se que o fato de a mulher ser a detentora do dinheiro não pode ser associado 

diretamente com maior autonomia, visto que há uma série de limitações devido às próprias obrigações 
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impostas pelo próprio programa. Como apontam Ferreira e Mariano (2014), tem-se que, histórica e 

tradicionalmente, o mundo do trabalho e da política esteja associado aos homens. Já o mundo dos 

cuidados da família e do lar, permeado por atividades reprodutivas, encontra-se atrelado às mulheres. 

Essa dicotomia ultrapassa a noção de status e aflige a questões socioeconômicas, visto que, as 

mulheres ao tentarem adentrar a esfera produtiva acabam sendo inferiorizadas. A partir de tais efeitos 

socioeconômicos, pode-se traçar a ideia de que uma parcela da sociedade é fortemente atingida por 

eles: as mulheres em situação de pobreza ou extrema-pobreza que são beneficiárias do PBF. Logo, o 

Estado ao associar a mulher à esfera do privado, estaria reforçando essa dicotomia. Com isso, pontua-

se que um programa que teria potencialidade de proporcionar maior autonomia, estaria acentuando as 

desigualdades (socioeconômicas) de gênero, por meio das condicionalidades associadas à titularidade. 

O trabalho buscou, então, analisar, a partir de uma revisão bibliográfica, os impactos em termos 

de autonomia da preferência pela titulação da mulher no PBF. É importante reforçar que o debate trazido 

é feito de forma complementar e não excludente, pois trata-se de uma questão ambígua. Isso significa 

que é possível entender que, de fato, o programa trouxe uma série de possibilidades às beneficiárias, 

especialmente referentes ao aumento da qualidade de vida delas e de suas famílias, ao mesmo tempo 

que acentuou o papel da mulher como responsável pelos cuidados. 

Entretanto, desde a interrupção do governo Dilma em 2016, o PBF passou a ter uma ameaça 

constante, recebendo diversos ataques. Em abril desse mesmo ano o programa atendia 13,9 milhões 

de famílias, mantendo 36 milhões de indivíduos fora da extrema pobreza com gastos de apenas 0,47% 

do PIB (Napp Desenvolvimento Social, 2022). Em 2018, com o início do governo Bolsonaro, os estigmas 

contra os pobres voltaram a fazer parte dos discursos, visto que o presidente reforçava a ideia de 

meritocracia, em que bastaria um pouco mais de esforço para as pessoas saírem da situação de 

pobreza, desqualificando a importância do programa. Entre 2018 e 2019, os valores do PBF não foram 

corrigidos e o 13º - que foi prometido na campanha presidencial - só foi pago uma única vez.  

Em 2020, a pandemia da Covid-19 que atingiu o Brasil e o mundo foi usada pelo governo 

Bolsonaro como alavanca para o desmonte na área social (Ibidem). Primeiramente, houve a 

implementação do Auxílio Emergencial (AE) desconectado do Sistema Único de Assistência Social 

(Suas), o que dificultou o acesso da população ao programa e o acompanhamento das 

condicionalidades, além de levar ao congelamento do Cadastro Único (CadÚnico), como aponta o 

Núcleo de Políticas Públicas de Desenvolvimento Social da Fundação Perseu Abramo. Em outubro de 

2021, foi oficializada a extinção do PBF e substituição pelo Programa Auxílio Brasil, sem nenhum debate 

com a sociedade, estados, municípios ou com a rede de assistência social. Com a instituição deste, 

houve a maior exclusão de política social da história: 25,9 milhões, sendo 21,4 beneficiários do AE e 4,5 

do PBF (Ibidem). Em relação às questões de gênero, mantém-se a legislação de preferência para a 

transferência feita às mulheres, como previsto no art. 4º da Lei nº 14.284/2021, que institui o Auxílio 

Brasil. Acentua-se, assim, a necessidade da investigação da relevância do PBF na autonomia 

econômica das mulheres, tendo em vista o caráter transformador do programa e como o seu fim foi um 

marco de retrocesso na política social brasileira. 
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METODOLOGIA  
Para a construção do estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, através de leituras 

relacionadas ao assunto, com autoras como Carloto, Mariano, Leão, que tem ampla pesquisa sobre o 

tema, trazendo uma base teórica para fundamentar a discussão. A pesquisa foi inicialmente dividida em 

três etapas: (1) revisão sobre a estrutura do PBF; (2) questões conceituais: gênero e pobreza; (3) debate 

sobre a titulação feminina no PBF. Entretanto, viu-se a necessidade de adicionar uma quarta parte 

relativa à extinção do PBF, em outubro de 2021, e a estrutura do novo programa de transferência de 

renda, o Auxílio Brasil. Apesar da literatura relativa à última parte ainda ser pequena por ser muito 

recente a mudança, é necessário olhar para entender sobre quais justificativas esta se deu e como isso 

irá impactar na vida das beneficiárias, especialmente por ter sido feita por um governo de viés 

conservador. Foi usada como base para a pesquisa o artigo, feito pelo Núcleo de Acompanhamento de 

Políticas Públicas Desenvolvimento Social, "Mais Proteção, Mais Desenvolvimento Social" de abril de 

2022.  

 

RESULTADOS E CONCLUSÃO  
A pesquisa feita através de uma revisão bibliográfica possibilitou trazer conclusões acerca de 

como a política do Programa Bolsa Família (PBF) impacta na autonomia econômica das mulheres 

titulares. Entende-se que o programa possibilitou o acesso a condições mínimas de uma população que 

historicamente foi excluída dos processos. Sendo assim, é importante reforçar o seu potencial 

transformador, promovendo um alívio imediato da pobreza e fome e o acompanhamento de 

atendimentos de serviços de saúde e educação. Além disso, o PBF quebrou paradigmas de uma visão 

estereotipada dos pobres, visto que existia um mito muito grande que estes deixariam de trabalhar para 

viverem apenas da bolsa. Entretanto, "A experiência mostrou, ao contrário, que elas não só compram 

'corretamente' como podem fazer um planejamento financeiro capaz de ampliar suas perspectivas e 

oportunidades." (CAMPELLO, 2013) 

Isso, contudo, não exclui o fato de que a política reforça os papéis de gêneros, o que torna mais 

difícil a superação das desigualdades. Ao atribuir às mulheres a obrigação pelo cumprimento das 

condicionalidades, naturaliza a sua condição como responsável pelos cuidados domésticos-familiares. 

Assim, o PBF se utiliza de uma concepção de família atrelada à mulher, a qual é reduzida a figura 

materna. Dessa forma, apesar de terem condições econômicas que permitem se libertarem do estado 

de miséria, não se pode concluir que houve uma maior autonomia econômica, pois tais beneficiárias 

continuam reféns das tarefas reprodutivas e da subordinação feminina. Logo, o PBF cristaliza os papéis 

de gênero e se utiliza dessa desigualdade para garantir uma maior eficiência.  

Com o fim do PBF e a instituição do Programa Auxílio Brasil, houve uma série de retrocessos, 

visto que o novo desenho é constituído por um conjunto de medidas fragmentadas, dificultando a 

operacionalização (Napp Desenvolvimento Social, 2022). Logo, foram destruídas as bases do PBF, que 

tinha eficiência comprovada e era considerado o melhor programa de transferência de renda. Apesar 
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das críticas aqui trazidas à forma de estruturação das condicionalidades, é inegável o papel do PBF na 

vida de milhões de famílias que puderam sair da situação de extrema pobreza durante os seus 18 anos 

de atuação, enquanto o Auxílio Brasil apresenta uma formatação disfuncional que tem como base a 

visão estigmatizada que culpabiliza os pobres pela sua condição. 
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