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Resumo: Este trabalho apresenta uma retrospectiva histórica das ações sociais no Brasil e 
de sua consolidação enquanto política de assistência social. A discussão teórica se baseia 
na ideia da centralidade da família nas politicas sociais, em especial no campo da 
assistência social. Considera a relevância das estratégias direcionadas às famílias pelas 
diferentes instâncias públicas. Reafirma que a família precisa de proteção e apoio para 
poder se responsabilizar pelo cuidado de seus membros e reconhece que um dos maiores 
desafios das políticas a elas direcionadas é o do fortalecimento das redes de serviços 
públicos.        
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Abstract: This work presents an historical retrospective of social actions in Brazil and their 
consolidation as social welfare policy. It’s theoretical reflection follows the idea of the Family 
as central element of social policies, specially in the field of social welfare. It considers the 
relevance of social action focused in the family and reaffirms that protection and support is 
needed in order to ensure that all families are prepared to take appropriate care of each of 
it’s members. It concludes recognizing that one of the largest challenges of public policies 
addressing families is the strengthening of nets of public services. 
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INTRODUÇÃO   

Com o objetivo de refletir sobre a evolução das políticas sociais no Brasil – da 

chegada da família real portuguesa aos dias de hoje - voltadas para os segmentos mais 

pobres, com especial atenção para a centralidade da família, este texto discorre sobre os 

processos históricos de constituição do sistema de Proteção Social brasileiro, os novos 

marcos das Políticas Sociais a partir da Constituição de 1988, em especial, a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS) e os programas de transferência direta de renda. 
                                                
1 Doutoranda em Política Social pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Planejamento para o 
Desenvolvimento pela UFPA e assistente social pela UFPE. Brasil. Email: samosi@uol.com.br  
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Como metodologia utilizamos a análise bibliográfica sobre temas como: a política social, o 

marco regulatório da assistência social no Brasil e a centralidade na família.     

A definição de políticas sociais é dada por Fleury (1994, p. 59) que as 

compreende “como uma relação social que se estabelece entre o Estado e as classes 

sociais, em relação à reprodução das classes dominadas, que se traduz em uma relação de 

cidadania, isto é um conjunto de direitos positivos que vincula o cidadão a seu Estado”.  

Para melhor compreensão deste trabalho, dividimos seu desenvolvimento em 

três subitens. No primeiro discorremos sobre a trajetória histórica da proteção social no 

Brasil, organizados em quatro momentos: i) Omissão; ii) Trabalhismo; iii) Autoritarismo; e, iv) 

Direitos. No segundo, a Constituição Federal de 1988 e o marco regulatório da assistência 

social.  No terceiro, refletimos sobre a centralidade da família na política de assistência 

social brasileira, finalizando com a posição da mulher nos programas de transferência de 

renda.   

 

1 Os Diferentes Momentos da Proteção Social no Brasil   

O primeiro momento da história da proteção social no Brasil se caracterizou pela 

“omissão”, ou seja, pela absoluta ausência de ações sociais governamentais, 

majoritariamente para os segmentos mais pobres2, no período que vai da chegada da 

família real portuguesa ao Brasil (1808) até a instalação do governo provisório de Vargas 

(1930). Trata-se de uma primeira omissão estatal de consequências dramáticas, que se faz 

sentir com virulência até os dias de hoje.  É nessa omissão que autores como Souza, 

identificam as raízes das desigualdades sociais determinantes para o perfil de nossa 

sociedade e, também, consequentemente, as origens dos grandes desafios que devem ser 

enfrentados, na atualidade, pelas políticas públicas. Para Souza (2012a), a cruel 

estratificação social que, até hoje, caracteriza a sociedade brasileira, assim como a 

naturalização das desigualdades sociais no país têm suas raízes no abandono ao qual 

foram relegados escravos e “dependentes” após a abolição da escravidão. O autor recorre 

ao conceito de “habitus precário”3 para caracterizar o segmento social correspondente a 1/3 

da população que, nos dias atuais, vive “uma vida marginal nas dimensões existencial, 

                                                
2 O país influenciado pelos modelos industriais europeus realizou mudanças econômicas por meio de uma 
modernização conservadora, que excluía a participação política das classes populares, e dentre elas os escravos 
libertos. O Estado engendrou uma outra organização familiar, a “família nuclear moderna”, preferencialmente 
branca. As famílias populares de origem africana, sobretudo as que viviam nos centros urbanos do país, 
inferiorizadas, com pouquíssimo acesso às políticas de educação e de inclusão social. (NEDER, 2002). 
3 “(…) Se o ‘habitus primário’ implica um conjunto de predisposições psicossociais (...) na esfera da 
personalidade, a presença da economia emocional e das precondições cognitivas para um desempenho adequado 
ao atendimento das demandas (...) do papel de produtor, com reflexos diretos no papel do cidadão (...). A falta 
dessas precondições em alguma medida, se constitui no que seria “habitus precário”. (SOUZA, 2012 a, p. 171). 
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econômica e política”  e estabelece um vínculo histórico entre este segmento e os escravos 

e “dependentes” abandonados pelo Estado no pós-abolição. Para ele, a mais clara 

materialização do referido abandono cristaliza-se, nos dias de hoje, na configuração e na 

situação das famílias dos segmentos populares mais pobres, marcados não apenas pela 

vulnerabilidade econômica, mas também por falta de auto-estima, por insuficiente capital 

cultural e crônico déficit de reconhecimento social. Por outro lado, somente depois da 

Proclamação da República, identifica-se ações de proteção social públicas, sobretudo, 

direcionadas aos segmentos de funcionários públicos das áreas estratégicas, como os 

marinheiros e ferroviários.  

Consideramos que um segundo momento da história da proteção social no Brasil 
como “trabalhismo”, iniciado no governo autoritário de Vargas e concluído em 1964, quando 

do golpe de estado que instalou uma ditadura militar no país. Foi na década de 1930, no 

contexto de uma intensa transformação econômica alavancada pela indústria do petróleo e 

pela siderurgia que teve início o processo de reconhecimento dos direitos sociais e 

trabalhistas do operariado brasileiro. Com o passar do tempo, na esteira do fortalecimento 

dos movimentos sindicais, os direitos sociais conquistados naquela época, ainda restritos 

aos trabalhadores formais do setor urbano-industrial4, foram, aos poucos, se estendendo a 

outras categorias profissionais5. (KERSTENETZKY, 2012). Para ter uma ideia da 

importância do salto quantitativo que caracterizou esse momento, Kerstenetzky (2012) 

destaca que em 1963 o volume total de recursos movimentados pela seguridade social 

(aposentadorias, pensões, prestações familiares e saúde) alcançava um valor equivalente a 

3% do PIB, percentual que, na Europa, era aceito como marco de nascimento do Estado de 

Bem Estar Social.  

Com relação aos desamparados sem vínculos empregatícios, a primeira 

regulamentação nacional no campo da Assistência Social surgiu em 1938, com a criação do 

Conselho Nacional de Serviço Social – CNSS (Decreto-Lei no 525/1938). Como objetivo 

geral, o CNSS definiu para si “diminuir os sofrimentos causados pela pobreza ou pela 

miséria, ou oriundos de qualquer forma de desajustamento social”, em 1938 (BRASIL, 1938, 

Art. 1o). Com este objetivo, o Estado apoiou um conjunto de entidades privadas prestadoras 

de serviços sociais. Para tal, desenvolveu uma política de subvenção baseada em 

mecanismos de subsídios e concessão de isenções. Manteve-se, afastado das atividades 

de assistência aos segmentos populacionais desamparados, da qual continuaram a 

incumbir-se, as entidades religiosas e filantrópicas. (JACCOUD, HADJAB e CHAIBUB, s/d). 

                                                
4 Para a autora, nesta fase, a maior parte dos trabalhadores brasileiros era informal e rural e que os trabalhadores 
rurais só passaram a ter acesso a benefícios análogos aos dos trabalhadores urbanos no período da ditadura 
militar, em 1964. Souza (2012a) acrescenta que faltou realizar a reforma agrária. 
5 A definição do valor do SM com base no “mínimo social” foi um dos principais avanços da legislação 
trabalhista, em 1940.   
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Com o Estado Novo, foram esboçadas políticas sociais direcionadas as famílias rotuladas 

como “irregulares”, ou seja, as famílias vulnerabilizadas pela precariedade econômica e 

social.  

Historicamente, portanto, a atuação governamental na Assistência Social já 

nasceu residual e suplementar, fragmentada, sem clareza de propósitos e, em grande parte, 

dominada por interesses pessoais, clientelistas e populistas. (SPOSATI, 1991). O que se 

pode perceber que enquanto país da periferia do capitalismo, as políticas sociais brasileiras 

surgem com suas especificidades histórico-econômicas.  

O terceiro momento chamamos de “autoritarismo” refere-se ao período que vai 

do regime militar (1964) até a promulgação da Constituição Cidadã, em 1988. Kerstenetzky 

(2012, p. 8) destaca que, na gestão dos militares, a cobertura da seguridade social se 

expandiu de modo a incluir novos segmentos da população, entre eles os trabalhadores 

rurais, as empregadas domésticas e os autônomos. A autora descreve este fenómeno 

utilizando o conceito de “massificação sem universalização” da proteção social, explicando 

que, em substituição à dinâmica corporativa da gestão Vargas, a “inclusão foi desigual e 

segmentada, com forte segregação dos serviços e diferenciação da seguridade social”. Este 

modelo ofertava uma prestação de serviços insuficiente e inadequada para os pobres e 

privatizada para os não pobres, financiada com dinheiro público. Destaca também que, com 

o crescimento da urbanização houve grande aumento da demanda por políticas 

educacionais. A autora afirma que, neste período, o crescimento dos investimentos públicos 

em proteção social, chegou em 1984, a aproximadamente 10% do PIB. 

O quarto momento, de “Direitos” está relacionado ao processo de 

redemocratização nacional, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, fruto da 

luta pelo restabelecimento de um Estado Democrático, que reconhece os direitos civis, 

políticos, sociais, econômicos e culturais e garante um novo padrão de cidadania. Como 

resultado das pressões dos movimentos sociais, os direitos sociais universais e os deveres 

do Estado relacionados à proteção social, assistência social, saúde, educação, cultura, lazer 

e segurança foram expandidos e ancorados constitucionalmente. (SPOSATI, 1991; 

JACCOUD, HADJAB e CHAIBUB, s/d).  

Portanto, foi num contexto internacional desfavorável, caracterizado pela 

hegemonia do modelo de Estado mínimo, liberal e conservador, na contramão histórica, que 

o Brasil, adotou novas e avançadas políticas sociais. A crise da dívida, a inflação e 

desequilíbrios externos, agravados pelas politicas macroeconômicas vigentes determinavam 

a conjuntura. (JACCOUD, HADJAB e CHAIBUB, s/d).  

Para Kerstenetzky (2012, p. 9), entretanto, as ações públicas de maior 

relevância começaram a ser desenvolvidas a partir de 2005, quando passaram a ser 

implementadas o que chama de “políticas sociais e econômicas orientadas” que se afetam 
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mutuamente, ou seja, “políticas econômicas que tenham bons efeitos sociais e políticas 

sociais que tenham bons efeitos econômicos”. Trata-se de uma lógica denominada pela 

autora de “universalismo estendido”, diferente das opções de gestão feitas por Vargas e 

pelos militares.  O que se adotou, no período, foi uma política de valorização do salário 

mínimo e de expansão das transferências de renda governamentais, incluindo-se a 

previdência rural não-contributiva e os dois programas de assistência social: Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), o Programa Bolsa-Família (PBF), o seguro desemprego e o 

abono salarial. Bem mais de 58 milhões de pessoas foram beneficiadas pela valorização do 

salário mínimo6.  

O que se verifica, considera a autora, é que as políticas de proteção social 

alavancaram um tipo de “crescimento redistributivo”, contribuindo assim para a diminuição 

das desigualdades e da pobreza. Kerstenetzky (2012, p. 11-12) se refere a trabalhos de 

diferentes autores para concluir que essa redução da desigualdade, registrada a partir de 

2004, se deve predominantemente à ampliação do mercado de trabalho. Na sua estimativa, 

“três quartos dos efeitos se devem ao mercado de trabalho e o outro às transferências 

governamentais, especialmente o BCP e Bolsa Família”. A autora refere-se também a um 

conjunto de políticas econômicas socialmente orientadas (fiscais, monetárias, regulatórias, 

incentivo ao crédito, incentivos fiscais, simplificação tributária, desonerações fiscais, 

investimentos em infraestrutura: água, saneamento, transporte urbano, habitação etc.).  

Souza (2012b) corrobora as afirmações de Kerstenetzky (2012). Para ele, o 

segmento que emerge socialmente a partir da redução da pobreza não é uma nova classe 

média, como pretendem alguns autores, mas sim uma “nova classe trabalhadora7”, 

constituída por pessoas pobres, muitas com dois empregos, outras comandando negócios 

próprios, que por conta do grande esforço que fazem para melhorar a qualidade de suas 

vidas, ajudam a reduzir as desigualdades nacionais e a pobreza crônica.  

Todavia, a experiência do “universalismo estendido”, mostra que há muito a ser 

enfrentado. A rede de proteção social previdenciária ou assistencial ainda exclui milhões de 

pessoas, destes, 45% dos mais pobres e 40% da força de trabalho, particularmente os 

trabalhadores rurais e os precarizados da cidade. A saúde e educação ainda carecem de 

                                                
6 Cerca de 40 milhões de pessoas foram afetadas com a valorização do SM, no emprego e na seguridade social; 
no PBF foram cerca de 12 milhões de famílias e 6 milhões de pessoas no seguro desemprego. A cobertura direta 
e indireta da seguridade social chega a 70% da população total. A formalização mais ampliada da contribuição 
social, incluiu novas categorias de segurados: os trabalhadores assalariados sem carteira de trabalho. 
(KERSTENETZKY, 2012).  
7 Para Souza (2012b) nesta nova classe emergente, há um grande número de trabalhadores pobres, vítimas da 
falta de capacitação e de inibições que não se curvam a falta de oportunidades econômicas; oriundos de famílias 
“desestruturadas”, muitas, chefiadas por uma mãe, que combinam o trabalho instável e o cuidado da família. 
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qualidade e dependem de subfinanciamento. A expansão do sistema de proteção, mesmo 

que “universal”, ainda é focalizada nos mais pobres. (KERSTENETZKY, 2012, p. 13).  

2 A Constituição Federal de 1988 e o Novo Marco da Assistência Social  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 reconhece os direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais e culturais e estabelece assim um novo parâmetro de cidadania. Em se 

tratando da assistência social, seu Art. 203, afirma que “será prestada a quem dela 

necessitar independente da contribuição à seguridade social”.  

A Seguridade Social, se apoia, de acordo com a Constituição, no tripé formado 

pela saúde, previdência social e assistência social. Define-se como universal, uniforme e 

equivalente para todas as pessoas, do campo e da cidade, irredutível em seus benefícios, 

de caráter democrático e gestão descentralizada.  Para a Saúde (art.196) a Constituição 

propõe a sua extensiva universalidade; para a Previdência Social (art. 201) confirma o seu 

critério contributivo e, para a Assistência Social (art.203) utiliza o critério do reconhecimento 

social do desamparado e necessitado. (SPOSATI, 1991). O novo marco constitucional 

reconhece à Assistência Social enquanto política pública, que assegura aos segmentos 

mais necessitados o direito de acesso aos serviços assistenciais e garante o recebimento de 

beneficio mensal (um SM) aos desamparados (portadores de deficiência, doentes e idosos) 

desprovidos de renda própria ou familiar. (JACCOUD, HADJAB e CHAIBUB, s/d). 

Sposati (1991) se refere a dois marcos conceituais na seguridade social: i) o 

distributivo de serviços sociais básicos a toda a população e ii) o focalizado, direcionado 

aos necessitados. No formato brasileiro, a seguridade social se faz nos padrões extensivos 

(de um Estado providência, distributivo de serviços sociais básicos a todos) e também nos 

padrões restritos para os desprovidos (focalização) aos quais o Estado deve garantir não 

apenas um benefício mensal substitutivo de salário, mas também acesso a serviços 

públicos sociais e de saúde, que seriam universais por definição.  

Apesar dos avanços constitucionais, no inicio dos anos de 1990, as mudanças 

não aconteceram, urgindo a regulamentação dos artigos da nova Constituição. É a vez da 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) e da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

(NOB/SUAS).  

Em 1993, as novas determinações da CF foram regulamentadas com a LOAS 

(Lei nº 8.742), definindo o formato da nova política social: descentralizada com distintas e 

complementares responsabilidades das três esferas de governo (municipal, estadual e 

federal) e as funções dos órgãos gestores, das esferas deliberativas colegiadas e das 

entidades privadas, o comando único da política por esfera de governo e os mecanismos de 
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planejamento, gestão, financiamento e controle social, incluindo-se a criação de fundos 

específicos, em cada esfera. Também se estabeleceram as bases para o acesso ao BCP e 

o funcionamento das organizações de assistência. Apesar dos avanços da LOAS, com 

relação às questões de planejamento, cobertura e financiamento, quase não foram 

implementadas, especialmente nos municípios, mudanças em relação ao modelo anterior. 

(JACCOUD, HADJAB e CHAIBUB, s/d).  

Assim, no ano de 2004, como resultado de um grande debate nacional que 

culminou na IV Conferência Nacional de Assistência Social, foi criada a PNAS parâmetro de 

implementação do novo modelo de Assistência Social, a ser estruturado através do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). A PNAS reafirmou as bases para os serviços 

socioassistenciais: de responsabilidade pública; gestão integrada e descentralizada; 

padronização da proteção; proteção por território e complexidade; integralidade do 

atendimento e; entidades privadas inseridas na rede pública de serviços. Estabeleceu um 

sistema de financiamento baseado no “repasse fundo a fundo e o cofinanciamento dos três 

níveis de governo” (PNAS, 2004, p. 28-29). Criou, além disso, a obrigatoriedade de um 

equipamento público cuja função é a de “porta de entrada única” para o usuário. 

A partir de 2005, o SUAS passa a ser regulamentado pela Norma Operacional 

Básica (NOB), que define as responsabilidades de cada instância federativa, em particular, a 

gestão e ao financiamento e à concretização da rede integrada de serviços. O novo contexto 

institucional, marcado pela NOB traz mudanças fundamentais para implementação da 

política social de Assistência Social. (JACCOUD, HADJAB e CHAIBUB, s/d).  

 

3.  A Família e a Política de Assistência Social Brasileira  

O reconhecimento da importância da família na vida social se explícita nos 

artigos 203, 226, 227,229 e 230 da CF, que versam sobre o benefício não contributivo a que 

têm direito os desamparados; sobre a proteção que o Estado deve às famílias; sobre os 

direitos das crianças e dos adolescentes e; sobre a proteção aos idosos, respectivamente. 

A centralidade da família na política de Assistência Social também foi 

estabelecida pela PNAS (2004, p. 33), que numa de suas quatro diretrizes, determina a 

centralidade na família para criação e implementação dos benefícios, serviços, programas e 

projetos. E, e entre seus quatro objetivos, o de “Assegurar que as ações no âmbito da 

assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e 

comunitária”.  

Reconhecendo as diferentes configurações assumidas pelos grupos familiares 

na atualidade, a PNAS, nem por isso, deixa de privilegiar a centralidade das famílias no 
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campo das ações de assistência social. Reafirma que na condição de unidade “cuidadora”, 

a família também precisa ser cuidada e protegida (NOB/SUAS, 2005, p. 40 e 41). Da NOB 

consta, entre outros que “A família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, 

autonomia, sustentabilidade e protagonismo social”.   

Consolida-se a partir da nova regulação um maior interesse nas contribuições 

que a família pode dar para potencializar o impacto das ações públicas. Mas como 

responsabilizar famílias fragilizadas e destituídas, sem enfraquecê-las ainda mais, pelo 

contrário, fortalecendo-as?  Para Campos e Mioto (2003), deve se perseguir o “equilíbrio” 

entre as obrigações impostas à família e as condições sociais mínimas que lhe devem ser 

garantidas para que possam assumir suas obrigações no processo de reprodução social.  

Para ilustrar a discussão, buscamos em Campos e Mioto (2003) três trajetórias de 

atuação junto à família: i) a do provedor masculino, ii) o “familismo” e iii) a família nos 

sistemas de proteção social, de base social democrata.  

i) A família de provedor masculino caracteriza-se pelo seguro social público, 

concessão direta ao trabalhador enquanto provedor do grupo familiar. Inspira-se nos tempos 

de empregos estáveis e busca cobrir riscos como acidentes de trabalho, doença, velhice e 

invalidez, desemprego. Neste modelo, segundo Balbo (1984) a família desempenha duplo 

papel, tanto de unidade econômica (pai) quanto de unidade "doadora de cuidados" (mãe) 

dependente economicamente. A divisão de responsabilidade e trabalho na família, baseada 

em distinções de gênero e geração e em assimetrias e interdependências seria 

imprescindível ao Welfare State. (apud SARACENO, 1994 apud CAMPOS e MIOTO, 2003).  

ii) O "familismo" é compreendido como uma opção na qual a política pública 

transfere para a família grande responsabilidade pelo bem-estar social, sem lhe assegurar a 

ajuda necessária e suficiente. As autoras citam exemplos de países da Europa Continental, 

que progrediram de forma distinta rumo à seguridade social; sistemas que compartilham a 

centralidade de um seguro social obrigatório, mas, por conta de especificidades históricas, 

divergem na execução da política de família. Na França, em resposta ao forte risco de 

regressão demográfica, no final do século XIX até os dias de hoje o país desenvolveu uma 

política nacional de fortalecimento familiar, com destaque para a proteção às crianças. O 

adulto que reduz sua jornada de trabalho para cuidar dos infantes, recebe ajuda monetária 

(LENOIR, 1991 apud CAMPOS e MIOTO, 2003). Por outro lado, o sistema italiano se 

diferencia do francês. Na Itália apesar do grande alcance do “familismo”, não existe uma 

política específica para as famílias. As ações públicas que as fortalecem resultam de efeitos 

das políticas setoriais (educação, saúde e pensões). Também não existem benefícios que 

deem suporte aos “cuidadores” (SARRACENO, 1998 apud CAMPOS e MIOTO, 2003). 

iii) Os sistemas de proteção social, de base social democrata se distinguem, 
pela ação de um Estado repassa transferências financeiras diretas a família, evitando que 
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esta chegue aos seus limites. Mesmo que os adultos sejam titulares destas transferências, 

seu objetivo é garantir bem-estar aos filhos, idosos e pessoas portadoras de deficiência, 

independente dos demais serviços públicos sociais ofertados. Destaca-se que é da 

articulação entre transferências financeiras e acesso a serviços públicos que resulta efetiva 

contribuição para a autonomia das mulheres, que, com este apoio, podem disputar vagas no 

mercado de trabalho, uma conquista relacionada as lutas feministas dos anos 1960.  

Referindo-se a Esping-Andersen (1990), Campos e Mioto (2003) apresentam as 

caraterísticas principais desse sistema. O autor lembra que foi facilitando o acesso das 

mulheres no mercado de trabalho, desde a década de 1970 que os países como Dinamarca, 

Finlândia, Suécia e Noruega superaram o modelo baseado no homem provedor. 

Estabeleceram impostos e licenças de trabalho para cada um dos conjugues 

individualmente e normatizaram o modelo da família com dois provedores (LEWIS, 2000 

apud CAMPOS e MIOTO, 2003). Neste contexto, as políticas de apoio às famílias 

concretizam-se como políticas (serviços e assistência) que atendem às necessidades de 

todos e de cada um dos indivíduos de um grupo familiar. 

 

3.1 A Posição da Mulher nos Programas de Transferência de Renda para as Famílias e a 
Política de Assistência  

No Brasil atual, as leis que orientam a atuação do Estado junto às famílias 

parecem referir-se a lógica dos sistemas de proteção social sociais-democratas, que 

integram transferências financeiras diretas às famílias e serviços públicos universais. Longe 

conseguir se igualar a estes sistemas, o sistema brasileiro assemelha-se mais à trajetória 

apresentada pelo “familismo”.  Na prática, mesmo que a base jurídica tenha sido construída 

de modo participativo, operacionalmente, tem sido mais fácil e barato para o Estado optar 

pela focalização e garantir às famílias mais pobres a transferência de um benefício 

financeiro direto, do que que operacionalizar uma rede de serviços que tenha a necessária 

qualidade e e dê conta da demanda. Comentando a incipiência da rede de serviços 

existente, Sposati (1991, p. 11-12) cita Coimbra (1984) que fala em um modelo dual de 

“definição social de cidadania”, que se expressa tanto na insuficiência de quantidade e 

qualidade (...)”. Para o autor, o conceito de dualidade se refere às disparidades de qualidade 

e capacidade de resolução das redes de serviços públicos, na cidade e no campo ou nos 

bairros centrais e periféricos das cidades. Trata-se de disparidades de acesso a direitos que 

seriam universais que produzem distinções e reforçam desigualdades, ao invés de reduzi-

las. Um exemplo é o impacto que tem a incipiência das redes de serviços públicos no Brasil 

sobre as famílias mais pobres, é interessante falar rapidamente da situação das mulheres 
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que, no contexto de programas de transferência direta de renda como o PBF, atuam como 

interlocutoras8 do Estado e têm funções chave para o sucesso do programa. 

Mariano e Carloto (2009, p. 906) afirmam que, com o objetivo de otimizar seus 

resultados, o PBF se apropriou de discursos sobre a feminilidade e a maternagem que 

fortalecem estereótipos de gênero sobre as funções da mulher no lar. Para as autoras se faz 

urgente que o programa repense sobre o peso de cada uma dessas categorias para a 

subordinação e a autonomia das mulheres”. 

A crítica ao PBF feita por Lavinas e Nicoll (2006), vai no mesmo sentido e faz ver 

que, internacionalmente, o conceito de feminização da pobreza, veio legitimar programas 

sociais focalizados, que identificam as mulheres pobres, como principais beneficiadas e/ou 

como titulares formais, como acontece com as “redes de segurança” - associadas à 

comprovação de renda incipiente e contrapartidas. A responsabilização pela utilização mais 

eficiente de escassos recursos públicos, transferida para as mulheres, não tem sido 

acompanhada de ações públicas que promovam o trabalho assalariado e a implantação de 

serviços que reduzam o tempo que dedicam ao trabalho doméstico. Para a autora, assim 

como para Mariano e Carloto (2009), isso relega as mulheres aos papéis que 

tradicionalmente exercem na família. 

Lavinas, Cobo e Veiga (2012, p.51) destacam que “(...) não existe efeito “BF” na 

construção de uma percepção valorizante do trabalho remunerado feminino”. Para as 

autoras o essencial a autonomia feminina, na esfera das relações desiguais de gênero. 

Suas conclusões assemelham-se aos estudos de Chant (2006, 2007) em três países em 

desenvolvimento. Para autora somente a “renda não é suficiente para operar o 

empoderamento das mulheres”. As mulheres precisam mais do que renda, necessitam de 

“meios” que as liberem das “funções domésticas e reprodutivas, no âmbito das relações 

sociais de gênero. Segundo a própria Chant (2007 apud LAVINAS, COBO e VEIGA, 2012, 

p.51, tradução nossa),“‘a pobreza baseada em gênero vai muito além da questão dos 

rendimentos’.”  

O que se depreende destas três citações é que, para garantir ao PBF um 

impacto sustentável sobre o bem-estar das famílias por ele beneficiadas seria necessário 

poder, além da garantia de transferência de renda, oferecer às mulheres beneficiárias 

serviços como creches, escolas de tempo integral, abrigos do tipo day-care para os idosos e 

doentes, de modo a permitir, facilitar e estimular seu acesso ao mercado de trabalho. Na 

ausência ou falta de qualidade desses serviços, a perspectiva de sustentabilidade – a curto 

                                                
8 93% dos titulares do cartão do programa são mulheres e 68% são negras. Disponível 
em:<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2013/09/mulheres-representarm-93-da-titularidade-do-bolsa-
familia> . Acessado em: 20 abr. de 2016.  
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e médio prazo -  dos impactos positivos do programa sobre as famílias parece ficar bastante 

enfraquecida. O tema ganha em pertinência e gravidade diante do forte aumento, registrado 

nas últimas décadas, do número (40% do total) de famílias que têm mulheres como pessoas 

de referência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que só é possível entender as ações de política social quando 

elas se destacam contra o pano de fundo da estrutura produtiva capitalista e da dinâmica 

histórica de transformações sociais desta mesma estrutura, dando visibilidade à relação 

entre o Estado e o processo de acumulação do capital.  Ao longo da história das ações 

públicas no campo da assistência social, elas sempre se limitaram, no Brasil, a uma ação 

focalizada, dirigida, aos segmentos mais pauperizados. Na CF de 1988 os movimentos 

sociais conseguiram impor a concepção da assistência social como direito a ser garantido a 

todo cidadão em situação de desamparo social. Diferente do modelo anterior, que submetia 

as “famílias carentes” à tutela do Estado, a nova doutrina inova, estrategicamente, pela 

família como sujeito social. Acreditamos, contudo, que a esta família que necessita de 

cuidados sociais, foram impostas obrigações legais que, frequentemente, vão além de suas 

possibilidades materiais e psicossociais. 

Apesar do significativo avanço com a CF de 1988, só vinte anos mais tarde foi 

concluído o processo de regulamentação jurídica que criou o PNAS e o SUAS. Não foi à toa, 

que esta consolidação jurídica e o início da implementação de ações dela decorrentes, 

tenha acontecido durante as gestões dos governos nacionais mais comprometidos com os 

anseios das classes populares.  A centralidade da família, reafirmada pelos PNAS e SUAS, 

confirma-se também no desenho das ações sociais de redução da pobreza, uma opção 

estratégica pela mediação feminina. O PBF, que em 2012 atendia a cerca de 12 milhões de 

famílias, reservou às mulheres, funções quantitativamente e qualitativamente determinantes 

para seu sucesso. Na atualidade, permanece em aberto – como historicamente sempre 

esteve - o desafio do fortalecimento das redes de serviços públicos, que garantam às 

famílias o respaldo necessário à assunção das responsabilidades que lhes são impostas 

pela lei e sugeridas pelos programas sociais. Por outro lado, impõem-se, para a garantia da 

sustentabilidade dos programas, o desenvolvimento de novas estratégias de 

empoderamento das mulheres.       
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