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RESUMO

As agendas governamentais estabelecem medidas de apoio familiar dirigidas prioritariamente às crianças e aos pais, conferindo apoio e/ou 
auxílio ao que se refere a redução da pobreza, ao combate à violência e ao uso de drogas; acompanhamento da gravidez; e seguridade com 
relação ao trabalho. Nesse sentido, no Brasil, a família se tornou elemento central da intervenção das políticas de assistência social nas últimas 
décadas. No âmbito governamental brasileiro, através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF), são realizados 
procedimentos com o intuito de contribuir para a convivência e reconhecimento de direitos e responsabilidades, além de possibilitar 
intervenções, quando necessárias no núcleo familiar. Assim sendo, é importante evidenciar que a unidade familiar passou a ser
preponderantemente gerida pelas mulheres, devido a significativa evolução da participação feminina nos espaços sociais como um todo –
avançando na conquista de direitos e, consequentemente, alcançando mais postos de trabalho. Dessa maneira, as políticas públicas e/ou 
programas – como o Bolsa Família, continuam se organizando com base em uma concepção que atribui ao homem e a mulher os papéis 
característicos da família nuclear, atribuindo à mulher a função de principal responsável pela educação, proteção e cuidados dos filhos, além do 
provimento, quando o pai é ausente. Com isso, este estudo objetivou compreender a dinâmica dos papéis que vem sendo atribuídos a mulher 
nas relações estabelecidas pela família contemporânea, tomando como base o programa da assistência social ‘Bolsa Família’. Ao ser responsável 
pela titularidade do PBF, a mulher é colocada como eixo central do âmbito familiar com a responsabilidade sobre a criação e cuidados dos filhos, 
bem como dos demais membros da família e do lar. Quanto à metodologia, o estudo se caracterizou enquanto bibliográfico, com reflexões em 
torno do processo de construção do conceito de família, bem como da trajetória da mulher e sua participação no Programa Bolsa Família. Neste 
sentido, a pesquisa optou pela abordagem qualitativa. A partir do estudo foi possível perceber as modificações ocorridas no que diz respeito ao 
âmbito familiar e, em especial, aos núcleos familiares brasileiros. As mudanças atingiram o modelo tradicional, em que o homem era a figura 
central mantenedora dessa estrutura, baseava apenas em laços consanguíneos e/ou de parentesco, passando a uma nova configuração, em que 
as relações pessoais se estabelecem nos núcleos familiares, por novos modelos permeados por laços afetivos e de solidariedade. Assim, a 
predominância do núcleo familiar tomado como tradicional entra em decadência, abrindo espaço para novas configurações familiares, fruto das 
novas relações impostas pela sociedade urbano industrial em que as mulheres passam a ter acesso ao mercado de trabalho e educação, 
impulsionadas pelos movimentos que lhes impunha a possibilidade de adentrarem em novos âmbitos. Elas passam a ser enxergadas como 
cidadãs de direitos, abalando a estrutura do patriarcado. Assim a mulher passa a se configurar como principal figura no âmbito doméstico, tendo, 
portanto, papel central nos programas sociais que possuem como foco a família. Dessa maneira, é possível perceber que apesar dessa condição 
se configurar de maneira benéfica as mulheres, concedendo a elas a titularidade dos programas e assim o acesso a bens, a alimentação e 
melhores condições de vida subsidiadas pelos programas de assistência – como no caso do Bolsa Família, recai sobre essa mulher a 
responsabilidade de cuidar e manter o núcleo familiar, bem como de cumprir todos os critérios priorizados pelo programa para que o benefício 
seja assegurado. Apesar das inúmeras evoluções transcorridas, a mulher ainda carrega o lugar de mãe, cuidadora, responsável pelo lar, filhos e 
demais membros da família, sendo destinado a ela o âmbito doméstico como seu principal lugar social, consolidando a desigualdade atribuída aos 
gêneros.
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