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Introdução 

Este trabalho é fruto de reflexão desenvolvida a partir dos conhecimentos 

adquiridos ao longo dos anos de estudo no curso de graduação em Serviço Social da 

Universidade de Brasília, da participação no GENPOSS - Grupo de Estudos Gênero, 

Política Social e Serviços Sociais do Departamento de Serviço Social da Universidade 

de Brasília, e da experiência como bolsista de iniciação científica. Este trabalho tem 

como tema a política de assistência social brasileira, no contexto do neoliberalismo e o 

lugar que têm delegado às mulheres. 

O problema de pesquisa se constituiu nas concepções sobre a mulher que 

sustentam o ideário da políticas de assistência social e as repercussões disso no processo 

de enfrentamento das desigualdades de gênero, tendo como objeto de análise o 

Programa Mãezinha Brasiliense – benefício eventual da assistência social referente à 

natalidade executado no DF no período de x a y. Os resultados do trabalho estão 

restritos a essa inicitiva de política social especificamente. 

O tema deste trabalho surgiu em decorrência de discussões no GENPOSS, como 

parte das atividades da pesquisa “Os programas de transferência de renda e as mulheres: 

iniciativas pró ou anti equidade de gênero?”, em realização desde 2009 e na qual a 

autora se inseriu em setembro de 2010. Esta pesquisa analisa a contribuição do 

Programa Bolsa Família para o enfrentamento das desigualdades e para o fortalecimento 

das mulheres enquanto sujeitos autônomos e de direitos, a partir do enfoque da 

transversalidade de gênero. 

Os resultados desta pesquisa tem mostrado que apesar do discurso de 

transversalidade gênero estar presente na agenda pública e em documentos oficiais do 

governo, o que tem se verificado essas iniciativas pouco tem contribuído de maneira 

tímida para promover a autonomia das mulheres. Se de um lado lhes garante acesso à 

renda, direito humano fundamental, de outro, que acabam por aprofundar suas 

responsabilidades com o cuidado com filhos e família (TEIXEIRA, 2008). Como 

observado em relação ao Mãezinha Brasiliense, a execução do Bolsa família, no DF, se 

restrinja quase que exclusivamente ao repasse dos recursos financeiros e ao 

acompanhamento das condicionalidades. Ou seja, o discurso governamental de defesa 

dos direitos de igualdade das mulheres não tem se verificado na prática, como elemento 
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estrutural de ações e programas. Ao contrário o que se observa antes nessas iniciativas é 

para a sobrerresponsabilização antes que para uma emancipação das mulheres. 

De acordo com Dagmar Meyer (2005), hoje a tendência que marca as políticas 

sociais aponta para a revitalização de práticas relacionadas ao cuidado com os corpos 

femininos, em especial quando se tratam de corpos de mulheres mães. Esta tendência se 

insere num cenário de ajuste da economia que, entre outras ações, reduz os 

investimentos financeiros em política social. No caso dessa, as mudanças incluem maior 

responsabilização das mulheres pelo cuidado com os filhos e a família.  

Com a clássica frase “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 

1949, p.9) a autora deu início a tradição feminista de questionamento da divisão binária 

dos sexos e defesa da diferenciação dos corpos ser reflexo, primordialmente, das 

imposições socioculturais a que são submetidos. Nas palavras de Beauvoir:  

Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma 

que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto 

da civilização que elabora esse produto intermediário entre o 

macho e o castrado que qualificam o feminino (Idem, p.9). 

  Esse discurso ampliou e se disseminou e a relevância que alcançou na 

formatação das políticas sociais atuais, constitui uma das motivações para a escolha do 

tema da pesquisa. A conjuntura atual porém é de retração de investimento estatal no 

campo social – com aprofundamento da focalização, descentralização e 

desfinanciamento e de politização da maternidade.  

O objetivo geral do trabalho consistiu em analisar em que medida as concepções 

que embasam o Programa Mãezinha Brasiliense estão, ainda, ancoradas na divisão 

sexual do trabalho tradicional, que tem a maternidade como atributo essencial do ser 

mulher. Dentre os objetivos específicos, pode-se elencar: analisar a articulação entre o 

discurso do programa referente à maternidade e às mulheres e a responsabilização das 

mulheres pelo cuidado com os filhos e a família; verificar a convergência entre o 

Mãezinha Braziliense e as premissas que orientam a política nacional, e; contribuir na 

reflexão acerca da incorporação da transversalidade de gênero pela política social, no 

Distrito Federal. 

A hipótese formulada foi confirmada, ou seja, num contexto de redução de 

gastos sociais, a (re)emergência do discurso essencialista, heteronormativo e 
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maternalista, sobrerresponsabiliza a mulher pelo cuidado com a família e funciona como 

como um modo de equilibrar a ausência do Estado, no que concerne à garantia de 

direitos.  

No que tange ao Programa Mãezinha Brasiliense, essa tendência se traduz na 

transferência de benefício pecuniário (eventual) às mulheres no período gestacional ou 

puérperas e à realização de atividades que garantam o desenvolvimento da gravidez, um 

parto saudável e o repasse de informações consideradas necessárias para que as 

mulheres exerçam a contento seu papel de mãe. Ações que focalizem as mulheres 

enquanto sujeito de direitos constituem a exceção.  

 Para efeitos de apresentação da pesquisa o trabalho está organizado em quatro  

capítulos. O primeiro trata da atual configuração da assistência social brasileira e traz 

discussão conjuntural na qual se destaca o conceito de familismo. No segundo se 

procura apresentar conceitos importantes dentro do feminismo e que serão necessários 

nas avaliações feitas no presente trabalha. Neste mesmo capítulo discute-se o processo 

de politização da maternidade bem como o discurso heteronormativo que coloca o papel 

social das mulheres ligado à reprodução. O terceiro tem como objeto a Política nacional 

de Assistência Social e a materialização das ações assistenciais no DF. No quarto 

apresenta-se o Programa Mãezinha Brasiliense, suas caraterísticas bem como seu marco 

legal. Apresenta-se a seguir as considerações finais acerca do Programa e dos resultados 

alcançados com a realização da pesquisa. 
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Capítulo 1 - Assistência social, gênero e maternidade 

  

 Esta sessão objetiva discutir as peculiaridades históricas que influenciam a 

política de assistência social brasileira e sua conformação, após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 (CF/1988).  

Procuramos em seguida discutir as características que marcam esta política hoje, 

e particularmente o familismo ou a politização da maternidade - conceitos fundamentais 

para a análise do “Programa Mãezinha Braziliense”, proposta neste trabalho. 

 

1.1– Configuração e características da assistência social brasileira no 

contexto neoliberal  

 

 A assistência social foi relegada historicamente à condição de prática 

filantrópica e benemerência embasada por concepções religiosas e/ou liberais 

(Boschetti, 2008, p.179). A relação da assistência social com a filantropia e o 

clientelismo é uma marca histórica, duradoura e permanente. Nas palavras de Maria 

Luiza Mestringer (2008, p.41): “Assistência, filantropia e benemerência têm sido 

tratadas no Brasil como irmãs siamesas, substitutas uma da outra”. A autora quer dizer 

com isso que há dificuldade em distinguir compromissos e competências de cada uma 

das áreas. 

No livro de Mestringer “O Estado entre a filantropia e a assistência social”, a 

autora trata das características da filantropia em sua história desde a década de 1930 

mostrando sua relação de parceria com a assistência em detrimento da execução da 

última como de responsabilidade pública e estatal. Uma das conclusões da autora é de 

que a assistência social brasileira se configura em um sistema de regulação que apesar 

de exercido pelo Estado é fruto de pacto com a Igreja e classes dominantes, ambas 

responsáveis pela manutenção das organizações sociais sem fins lucrativos (2008, 

p.286).  

Quando da promulgação da Carta Magna de 1988 há uma redefinição desta questão 

com a inclusão da assistência social como uma política social não contributiva, que 
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ganha status de direito e passa a integrar o tripé do Sistema de Seguridade Social ao 

lado da saúde e da previdência. 

Decorre disso o reconhecimento da assistência não mais como uma política isolada 

e, sim, parte integrante de um sistema mais amplo de seguridade social. Dessa forma, 

torna-se obrigatória e indispensável a articulação desta com as demais políticas, “sendo 

condicionada, mas também condicionando as políticas sociais governamentais” 

(BOSCHETTI, 2003, p. 77). A assistência agora seria voltada para aqueles que não 

poderiam apenas com o trabalho, pela condição geracional ou por necessidades físicas e 

mentais assegurar suas necessidades materiais, sociais e culturais. (MOTA, 2008, p.15) 

Antes da CF/1988, as características históricas que marcaram a assistência social no 

Brasil, ao menos do ponto de vista legal, foram: descontinuidade, pulverização e 

paralelismo, além de forte subjugação clientelista no âmbito das ações e serviços; 

centralização tecnocrática, fragmentação institucional, ausência de mecanismos de 

participação e controle popular e opacidade entre o público e o privado na esfera da 

gestão governamental e da atuação de entidades assistenciais que recebem recurso 

público (BOSCHETTI, 2003, p. 78). Inspirada em Yazbek, 2003, a autora continua 

problematizando a anterior falta de legislação que amparasse a política de assistência 

social: 

(...) utilizada como moeda clientelista e facilmente apropriada pela 

filantropia voluntarista, a assistência constituiu-se historicamente como 

parente pobre das demais políticas sociais brasileiras, destinando suas ações 

a categorias específicas, configurando-se como política não obrigatória e 

sendo constantemente subalternizada.(p.78) 

Nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal se estabelece a concepção da 

assistência social como direito e diretrizes para o orçamento e a forma de organização 

da gestão.  

A assistência social, a partir daí, será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, tendo por objetivos: – a 

proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; – o amparo às 

crianças e adolescentes carentes; – a promoção da integração ao mercado de trabalho; – 

a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; e, – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal 

à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
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prover à própria manutenção, ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 

lei. (BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, p. 23) 

Do exposto pode-se apreender que a assistência social é entendida como direito 

não contributivo e voltado àqueles que não estão aptos ao trabalho (maternidade, 

velhice, infância, adolescência, deficiência). No caso dos indivíduos que estariam aptos, 

a proposta é reintegração ao mercado de trabalho ao invés de amparo, habilitação, e 

garantia de renda mínima. 

Assim, com o marco legal da CF/1988 e da Lei Orgânica da Assistência Social, 

em 1993, abriu-se caminho para um novo entendimento da política de assistência social 

que, ao menos em seu enunciado legal, apontaria para a universalidade, articulação, 

descentralização e caráter de direito. Enderecemo-nos agora para uma análise da 

contradição que se materializou entre o anuncio legal e a efetivação decorrente da 

conjuntura política e econômica que se conformou a partir da década de 1990. 

De acordo com Stein (1997, p. 23) a década de 90 no Brasil foi marcada por 

mudanças profundas nas relações entre Estado, sociedade e mercado, decorrentes de 

alterações expressivas estruturais e político-ideológicas. Este processo tem provocado 

profundas repercussões na órbita das políticas públicas, em suas conhecidas diretrizes 

de focalização, descentralização, desfinanciamento e regressão do legado dos direitos do 

trabalho. Ele afeta radicalmente as condições de trabalho, de vida, assim como as 

expressões políticas e culturais dos distintos segmentos de trabalhadores, em 

decorrência da radicalização das desigualdades em um contexto de retração das lutas 

sociais ante os dilemas do desemprego, da desregulamentação das relações de trabalho e 

da (re)concentração da propriedade fundiária aberta ao grande capital internacional 

(CFESS e ABEPSS, 2009) 

Boschetti e Behring (2002) analisam essas mudanças, ocorridas a partir da 

década de 1990, nomeadas no governo Collor de reformas, como parte de uma contra 

reforma do Estado
1
. No que tange as políticas sociais neste contexto destaca-se a 

desvinculação destas à efetivação dos direitos sociais, associação que compunha o pacto 

político firmado no período anterior. Dessa forma, a proposta de proteção social pautada 

em padrões universalistas e redistributivos (idem, 2002, p. 155) é substituída por uma 

                                                 
1
 Discussão sobre a utilização do termo reforma de forma pragmática “como se qualquer mudança 

significasse uma reforma, não importando seu sentido suas consequências sociais e sua direção histórica”. 

(BOSCHETTI e BERING, 2010, p. 145) 
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tendência geral de restrição e redução de direitos. Nas palavras de Behring (2010, p 

310):  

(...) trata-se de desuniversalizar e assistencializar as ações, cortando gastos 

sociais e contribuindo para o equilíbrio financeiro do setor público. Uma 

política social que soluciona apenas o que não pode ser enfrentado pela via 

do mercado, da comunidade e da família. O carro chefe dessa proposição é a 

renda-mínima, combinada a solidariedade por meio das organizações na 

sociedade civil. 

Ainda nessa perspectiva, Mota (2007, p. 133) traz o argumento de que as 

políticas sociais que integram a seguridade social brasileira se conformam em uma 

unidade contraditória onde a assistência social se amplia como forma mais adotada para 

o enfrentamento da desigualdade social e transforma-se no principal mecanismo de 

proteção social do Brasil, enquanto as políticas de previdência e saúde avançam no 

processo de mercantilização e privatização. 

As consequências advindas deste novo posicionamento político-econômico, que 

se caracteriza pela minimização do protagonismo estatal e transferência de parte 

expressiva de seu poder regulador ao mercado e ao setor voluntário (BOSCHETTI e 

BEHRING, 2002), atingem a configuração das políticas sociais.  

A partir da década de 1990, criaram-se espaços ministeriais e secretarias voltados à 

execução, gestão e implementação da assistência (Ministério da Ação Social no 

Governo Collor, e o Ministério do Combate à fome e a Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Trabalho no Governo Lula). Longe de configurarem um rompimento com o 

apadrinhamento e clientelismo característico do governo militar, a filantropia e a 

assistência passam a se identificar “com a prática da corrupção e do favorecimento 

patrimonial” (MESTRINGER, 2008, p. 293).  

 

 

1.2 - Tendências atuais da assistência social - o familismo em questão 

No contexto de hegemonia neoliberal, os conceitos solidários inscritos na CF/88 

que previam a construção de políticas sociais comprometidas com a igualdade e a 

equidade e se propunham a satisfazer as necessidades sociais como questão de justiça, 

foram minorizados em consequência da supervalorização dos direitos individuais 

característicos do ideário neoliberal (PEREIRA, 2008).  

O que se percebe como tendência das políticas sociais é a desresponsabilização 

do Estado no setor público no que tange ao social; a seletividade, focalização, 
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descentralização e privatização (BEHRING, 2008, p. 45). A objetivação deste processo 

se materializa na falta de verbas destinadas ao social (fundos reduzidos); privatizações 

que minam os avanços no sentido da universalidade dos serviços públicos (parcela que 

tem maior renda adquire serviços privados e serviços públicos de baixa qualidade para 

os que necessitam); políticas sociais voltadas à gestão da pobreza e desarticuladas a 

outras políticas sociais; e na responsabilização da “sociedade civil” civil e “família” 

pela execução de parte significativa das ações assistenciais (Idem, 2010, p. 318). 

Com a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993) buscou-

se a definição de parâmetros de ação na garantia dos direitos previstos na CF/88 e o 

rompimento “com o assistencialismo apresentado como favor e a assistência como um 

conjunto de ações caritativas” (MORGADO in SOUZA, OLIVEIRA, ALMEIDA, 

CAVALCANTI, 2007, p. 27).  

Potyara Pereira (2008) assinala que a criação da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), em 2004 e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de 2005, 

trouxe modificações à concepção de assistência social. Inicialmente, a legislação avança 

ao reconhecer a assistência como direito e parte da política de seguridade. A partir 

desses dois marcos legais – PNAS e SUAS - o que se destaca é o entendimento da 

política como proteção social. Tal mudança desloca a ênfase anterior no direito à 

assistência como garantia de justiça social, em favor do direito à proteção social em 

situações de risco ou de vulnerabilidade social. 

Potyara Pereira (2010, p. 70) problematiza ainda que a materialização da política 

se divide em níveis de atenção (básico, especial e de alta complexidade), à semelhança 

do que é feito no Sistema Único de Saúde (SUS). A autora questiona a padronização de 

sistemas de ação, posto que são questões diametralmente opostas. No SUS, padronizou-

se os níveis de atenção com base em doenças codificadas internacionalmente, modelo 

que não poderia ser adaptável à assistência.  

Não obstante, orientado pela lógica da proteção e do direito à segurança, a nova 

conformação do sistema deve contemplar três tipos de segurança: sobrevivência, 

acolhida e abrigo. O primeiro sendo materializado por meio do BPC, outras 

transferências de renda e benefícios eventuais; o segundo por meio de serviços de 

provisão básica como alimentação, vestuário e moradia; e o terceiro nos serviços de 

promoção e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
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A assistência social e suas demandas são processos que devem ser 

acompanhados em sua totalidade e movimentação não podendo estes, serem tratados 

como sistemas. Ainda sobre a PNAS vale destacar que o documento prevê que a família 

constitui o núcleo básico e matricial das seguranças assistências previstas: 

sobrevivência, abrigo e acolhida (PEREIRA, 2010, p. 72). 

Mioto (2008) chama a atenção para o recrudescimento, nessa conjuntura 

econômica e política, da ideia da família como ator fundamental na provisão de bem-

estar em detrimento do mercado ou do Estado. “A ação pública tende a ocorrer 

mediante a falência da família na provisão de bem–estar e na sua impossibilidade de 

compra de bens e serviços, no mercado.” (MIOTO, 2008, p. 135) Ou seja, o Estado 

passa a intervir apenas quando a família é considerada incapaz, o que impõe à mulher, 

ícone da responsabilidade e cuidado com a família, maior carga de trabalho. 

(...) além da importância da sobrevivência dos filhos, cabe a mulher também 

tirar o marido das ruas e dos bares para que ele “prefira a previsão da 

poupança à dilapidação das reservas em festas populares” (CAPONI apud 

MIOTO, 2008, p. 87) 

A Política Nacional de Assistência Social, convergindo com esta perspectiva, 

afirma entre suas diretrizes que o foco de suas ações e programas é a família. Posição 

que materializa a tendência percebida no Brasil nas últimas décadas de privatização da 

família ou a privatização da sobrevivência da família, propondo explicitamente a 

transferência de responsabilidades, que deveriam ser assumidas pelo Estado, às 

unidades familiares, com base em uma proposta de pluralismo de bem-estar. 

(CARLOTO et all, 2010) Tratando dos programas focalizados de “desenvolvimento” 

com eixo no combate à pobreza, cujo carro-chefe é o Programa Bolsa Família, a autora 

acrescenta (idem, p.455): 

Há nesses programas uma valorização da família como locus privilegiado de 

superação das sequelas da questão social, diante de um Estado que pouco 

tem priorizado os gastos com a seguridade social e pouco tem 

implementado, em termos de política social, estratégias de superação das 

desigualdades sociais. 

Há que se chamar a atenção para o fato de que a família sempre teve destaque 

dentro da sociedade capitalista, mas foi apenas no pós 1970, com a crise do Welfare 

State, que foi redescoberta, como provedora de bem-estar e recuperadora de uma 

sociabilidade solidária, no âmbito das discussões sobre políticas sociais. Com o 

aprofundamento da questão social o Estado é obrigado a ser o mediador entre demandas 

econômicas e sociais fazendo surgir o Estado de Bem-Estar Social.   
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Neste cenário, há uma supervalorização da família como unidade econômica 

fundamental. Com o avanço do neoliberalismo há o recrudescimento dessa centralidade 

como forma de auxílio à manutenção do processo de reprodução capitalista. Assim 

como as políticas públicas são condição sine qua non para sua reprodução, agora, a 

família entra como co-responsável pelo sucesso dessas políticas.  

O discurso hegemônico na política social, que reconhece a mulher 

exclusivamente por sua condição de mãe e cuidadora articula-se e se imbrica à política 

macroestrutural de orientação neoliberal. Ganha espaço nesse cenário a perspectiva 

familista, que responsabiliza a família pelas demandas relativas à garantia de direitos 

que deveriam ser do Estado. A incorporação dessas premissas nas intervenções estatais 

se dá com forte carga de responsabilidade para as mulheres, caracterizadas por 

cuidadoras natas da família:  

Logo, as chamadas políticas de família dirigem-se preferencialmente às 

mulheres. É a mulher, imbuída do papel feminino que lhe foi 

tradicionalmente atribuído, que incorpora a família diante dessas políticas. 

(CARLOTO et all, 2010, p. 458) 

Dagmar Meyer (2005) acrescenta que um dos efeitos desse processo é o reforço e 

atualização da responsabilidade feminina pela reprodução biológica e social, pela 

erradicação da pobreza, do analfabetismo e das doenças, pela educação dos filhos, pela 

demanda e organização de creches, por saúde e por outras necessidades que garantam a 

sobrevivência da família, em contextos sociais cada vez mais precários. Em seus 

estudos vai nomear de Politização da Maternidade. 

Esse processo se aprofunda nessa conjuntura de retração do Estado no que tange a 

investimentos em proteção social - aprofundamento da focalização, descentralização e 

desfinanciamento na órbita das política social.  

O que a autora chama de politização da maternidade é processo em que o corpo, os 

comportamentos e as habilidades e os sentimentos maternos se tornam alvo de 

vigilância de modo que as mães são atribuídas da responsabilidade de gerar seres 

humanos perfeitos. Essa tendência pode ser verificada pela autora a partir de estudos de 

políticas e programas em saúde e educação no contexto neoliberal. A hipótese 

formulada neste trabalho é que tal tendência pode ser observada em relação ao 

programa Mãezinha Brasiliense - nosso objeto de estudo – o auxílio maternidade, 

benefício eventual da assistência social. 
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Duque-Arrazola (2008, p. 241) destaca que a inserção da família se corporifica 

na figura da mulher e do espaço-doméstico familiar. Fato que coloca as mulheres como 

corresponsáveis dos programas de enfrentamento da pobreza que tem na assistência seu 

locus por excelência. Daí se falar em uma feminização da assistência: 

Ao tomar como sinônimos “centralidade na família” e “matricialidade 

familiar”, a política de assistência social deixa transparecer no subtexto a 

ideia de que seu foco, a bem da verdade, é a “função materna” (CARLOTO 

e MARIANO et all, p.464). 

O discurso hegemônico na política social, que reconhece a mulher 

exclusivamente por sua condição de mãe e cuidadora articula-se e se imbrica à política 

macroestrutural de orientação neoliberal. Ganha espaço nesse cenário a perspectiva 

familista, que responsabiliza a família pelas demandas relativas à garantia de direitos 

que deveriam ser do Estado (MIOTO, 2008, pg.135). 

Ladislau Dowbor (2005) enumera algumas das funções dessa família: dar conta 

de fazer crescer e se emancipar o filho, cuidar dos mais velhos e ter caráter de local de 

abrigo a todos os parentes que estiverem em situação de necessidade. Ou seja, balizada 

em uma busca de enquadramento nos padrões da tradicional família “ideal”, a família 

assume as responsabilidades de cuidados recíprocos se constituindo em viga de 

sustentação central à ordem econômica do capital.  

A discussão apresentada pelos autores acena para uma revitalização da 

centralidade da mulher e seu papel de cuidadora dentro da agenda pública. Nesse 

sentido, qualificar o debate no que se refere ao papel delegado às mulheres dentro das 

famílias, como mães e reafirmar a presença de desigualdades de gênero se apresenta 

como condição fundamental para compreensão e alteração da conformação das atuais 

políticas sociais. 

Ao longo do último século muitas conquistas foram realizadas pelos 

movimentos feministas no que se refere à garantia de direitos, mas muito ainda há que 

se caminhar. Nesse processo, foram criados pelo feminismo alguns conceitos 

importantes do ponto de vista político e teórico-metodológico. No capítulo subsequente 

apresenta-se e discute-se alguns desses conceitos como a categoria gênero, a 

epistemologia feminista, equidade e transversalidade de gênero. Inclui-se também, 

subcapítulo que trata da maternidade e sua re-centralização nos discursos e políticas 

públicas. 
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Capítulo 2 - As Desigualdades de Gênero e sua inserção na agenda pública: 

retorno ao ideal da maternidade  

 

 Nesta seção propõe-se exposição de categorias que cumprem papel 

fundamental no avanço das conquistas feministas no que se refere a busca de 

equidade de gênero. Para tanto são discutidos momentos que marcam os avanços e 

recuos desse processo bem como as construções teóricas e organizativas que os 

permitiram. 

Apresenta-se também a histórica defesa da mulher como naturalmente ligada ao 

papel social de mãe e cuidadora. Problematiza-se tal construção dentro da política 

de assistência social e aponta-se para a centralidade do familismo, na revitalização e 

recrudescimento de tal ideal no contexto conjuntural de neoliberalismo. 

 

2.1 – Contribuições teóricas do feminismo e a o desafio da transversalidade 

de gênero nas políticas públicas  

A categoria gênero surge no interior do feminismo, no último quarto do século 

XX, no bojo das discussões “que queriam insistir na qualidade fundamentalmente 

social das distinções baseadas no sexo” (SCOTT, 1988, pg. 1). A proposta era a 

saída de estudos restritos baseados apenas no olhar sobre as mulheres para uma 

compreensão relacional entre homens e mulheres, posto que as definição de ambos 

se dava em “termos recíprocos”
2
. Em síntese, o modelo analítico de gênero supõe a 

diferenciação entre sexo (natureza) e gênero (social) (DINIZ, 2003). 

A autora destaca, além disso, que o gênero, como uma categoria de análise, 

permite superar o determinismo biológico presente em termos como “sexo” e 

“diferença sexual”. Conforme Bourdieu, (2005, p. 17), a diferenciação entre homens 

e mulheres, feminino e masculino, é fruto de processos históricos e contingentes e 

não resultado de uma essência biológica. Assim, a categoria é, primordialmente, 

                                                 
2
 Outra problematização acerca da categoria gênero surge no debate contemporâneo na voz de Butler 

(1993). Partindo da divisão sexo/gênero (a diferenciação dos sexos é feita no biológico; a diferenciação 

do gênero é cultural) que constitui as bases da teoria feminista, a autora questiona o conceito de mulheres 

como sujeito do feminino (RODRIGUES et all, 2005). A autora faz uma divisão em “gêneros 

inteligíveis” que seriam aqueles nos quais se “mantém relações de coerência e continuidade entre sexo, 

gênero, prática sexual e desejo” (BUTLER, 1993, p. 38). O destaque na continuidade entre essas 

categorias levou-a a ser considerada a fundadora da chamada “queer teory”, reconhecida pela afirmação 

de que “gênero é performance”. 
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relacional, referindo-se às definições normativas que constituem, ou constroem, as 

diferenças entre homens e mulheres. Sendo, assim, uma ferramenta analítica para o 

feminismo
3
 (DINIZ, 2003). 

O núcleo essencial sobre da definição – de gênero – repousa sobre duas 

proposições: o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 

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

primeiro modo de dar significado às relações de poder (SCOTT, 1988, p. 

14). 

A inserção da proposta feminista de outro paradigma teórico para os papéis 

sociais assumidos se inicia na década de 1960 com a inserção das feministas no 

campo da epistemologia
4
. Nesse momento começam a versar sobre “quem detinha o 

conhecimento, quem produzia, para quem e para quê” e lutar pela inserção dessas 

questões na ciência constituindo uma epistemologia feminista e transformando o 

feminismo num campo “tanto político quanto teórico-epistemológico” 

(MONTEIRO, 2010, p. 23).  

Assim, são as feministas que trazem para o interior das academias a necessidade 

de um novo fazer científico que se embasasse em metodologias e processos de 

investigação que rompessem com a lógica das operações binárias de construção 

científica (estudos do cotidiano, registros de experiência, história oral, etc.) criando 

novas categorias de análise, a exemplo, gênero (LOURO, 1996, p.16).  

A inserção da perspectiva de gênero nas teorias científicas associada à luta dos 

movimentos sociais feministas trouxe novos contornos e consequências às situações 

de desigualdade e subordinação que caracterizam o motivo das reivindicações das 

mulheres. Encontros, conferências, seminários em âmbito nacional e internacional 

garantiram o comprometimento do governo com a “adoção de medidas práticas de 

combate às desigualdades de gênero e às discriminações contra as mulheres” 

(Teixeira, 2008). 

Dentre as conferências, destaca-se a IV Conferência Mundial da Mulher 

(Beijing, em 1995) que recomenda duas estratégias a serem adotadas pelos países 

para alcançar a igualdade de gênero: “a transversalidade em todos os processos de 

tomada de decisões e o empoderamento das mulheres, entendido como a 

                                                 
3
 Feminismo entendido como amplo movimento social de mulheres que se deu na segunda metade do 

século XX e que consolidou conjuntos de pensamentos que defendem a igualdade de direitos entre 

homens e mulheres (YANNOULAS, VALLEJOS, LENARDUZZI, 2000). 
4
 Ramo da filosofia que estuda as concepções de conhecimento, sua consistência lógica e suas credenciais 

científicas (GRAYLING, 1997). 
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autoafirmação das capacidades das mulheres para sua participação, em condições de 

igualdade, nos processos de tomada de decisões e de acesso ao poder” (PEREIRA et 

all, 2010, p.425). Assim, e com o reconhecimento pela comunidade internacional de 

que as políticas públicas condicionam assimetrias de gênero, entra na agenda do 

governo a busca da inserção de medidas de combate às desigualdades de gênero via 

políticas sociais. 

No âmbito das políticas sociais decorrentes do exposto, algumas distinções 

devem ser feitas e algumas categorias discutidas. A começar pelas distinções, refere-

se ao fato de políticas para as mulheres não representar a adoção do enfoque de 

gênero, que seria a proposta defendida pelos movimentos feministas, apesar de não 

serem excludentes. De acordo com Melo e Bandeira (2005), as políticas para as 

mulheres tendem a responsabilizar as mulheres pela reprodução social reafirmando 

seu papel central nas famílias e, com isso, reproduzindo o discurso repelido pelas 

feministas da divisão binária dos sexos e papéis sociais.  

Com o enfoque de gênero a perspectiva é desafiar a visão tradicional acerca do 

feminino e representar uma possibilidade de ruptura (COSTA, 2011, p. 18). Como a 

tendência das políticas sociais tem pesado mais para o lado da responsabilização das 

mulheres o enfoque de gênero ainda é um devir o qual as políticas para as mulheres 

deverão assumir com o tempo. 

Dois conceitos que se inserem nessa nova agenda do governo são o de 

transversalidade de gênero e equidade de gênero. O conceito de equidade gênero se 

refere às desvantagens históricas e sociais existentes entre homens e mulheres. Tem 

como premissa que ambos os sexos sejam tratados de forma justa segundo suas 

especificidades, o que poderá se materializar em tratamento diferenciado quanto a 

direitos benefícios, obrigações e oportunidades (COSTA, 2011, p.19). 

O conceito de transversalidade de gênero ganha centralidade em 1995, na IV 

Conferência Mundial das Mulheres e se configura como uma tendência atual das 

proposições feministas no que tange o “como fazer” da constituição das agendas 

públicas. De acordo com COSTA (2011, p. 18) a estratégia da transversalidade de 

gênero  

adota a incorporação da melhoria da situação das mulheres em todas as 

dimensões da sociedade: econômica, política e cultural, incluindo, 

especificamente no mercado de trabalho, aspectos como remuneração, 
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proteção social, educação, compartilhamento de responsabilidades 

profissionais e familiares, e igualdade nos processos de decisão.  

Propõem-se, assim, a incorporação da visão acerca das relações existentes entre 

os sexos em todos os processos de decisão e fazer com que todos os processos de 

decisão sejam voltados ao enfrentamento dessas desigualdades (RODRIGUES 

mimeo, 2008, pg.3). Este tem sido um dos grandes desafios da política social e, em 

especial, da política de assistência social, já que tem sido marcada por uma 

tendência de co-responsabilização das mulheres na sua efetivação. Nas palavras de 

Marlene Teixeira a centralidade atribuída nessa perspectiva: 

tem se revelado ancorada em concepções maternalistas que, antes de 

fomentar a autonomia e a cidadania das mulheres enquanto sujeito de 

direitos, as sobrecarrega de responsabilidades – como no caso do 

cumprimento das condicionalidades – quando não funciona como fonte de 

culpabilização, quando as mulheres não cumprem a contento as tarefas 

associadas ao seu papel de mães (RODRIGUES, 2008, p. 4). 

A problematização e crítica, por parte de estudiosas feministas, dos pressupostos 

das políticas e programas, como o citado acima, remete à reiteração do discurso da 

não divisão biológica dos sexos como forma de enfrentamento. Um exercício que 

impõe capacidade crítica de desvelamento das concepções ideológicas que vem 

embasando a formação política e prática neste campo. Outro ponto que chama a 

atenção no enxerto é a centralidade da maternidade como espaço fundamentalmente 

natural e de responsabilidade das mulheres. 

 

2.2 – O ideal da maternidade e a construção do feminino  

 Apesar de visíveis mudanças quanto à inserção da mulher no mercado de 

trabalho e do avanço conquistado mediante a luta feminista pela igualdade de 

direitos, há ainda uma compreensão arraigada social e culturalmente, da mulher 

ligada ao espaço privado do cuidado da casa e da família e do homem como 

provedor atuando na vida pública.  

A atribuição desse papel ideal do feminino no social ligado ao cuidado com a 

família se funda nas premissas das matrizes institucionais do patriarcado e da 

heterossexualidade. Esta normatização é difundida via instituições sociais, senso 

comum, mídia (televisão, cinema, impressos) e pelos discursos sociais dotados de 

autoridade (religioso, político, médico, jurídico, científico) na interação de um 

discurso construtor de corpos disciplinados. (SWAIN, 2006, p. 203)  
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Há, assim, a reprodução e consolidação de um discurso que prevê um locus ideal 

do feminino no social. Nesse instituem-se papéis a serem desempenhados pelas 

mulheres que irão garantir sua aceitação nas imagens constitutivas do “ser mulher”. 

(Swain, 2007, p. 203) Papéis esses que não são estanques e variam em concordância 

com as necessidades dominantes na sociedade e com os reveses do conflito, muitas 

vezes oculto, da luta dos sexos: “Segundo a sociedade valorize ou deprecie a 

maternidade, a mulher será, em maior ou menor medida, uma boa mãe”. 

(BADINTER, 1985, p. 26) 

De acordo com Tania Swain (2006, p. 203) a capacidade de reprodução das 

mulheres utilizada como justificação e criação da identidade da verdadeira mulher, 

vem moldando as representações do feminino e a auto representação das mulheres 

em torno da figura da mãe desde quatro ou cinco séculos atrás. Dentre todos os 

papéis atribuídos à mulher, a maternidade é o que se destaca por marcar de forma 

contundente o determinismo biológico. 

Desde a negação de um “instinto materno” feita por Simone De Beauvoir (1966, 

p. 324), as reflexões teóricas feministas que se seguiram analisaram este 

determinismo biológico e compreenderam que na construção e apropriação social 

dos corpos das mulheres está o aparatus histórico e social da divisão binária da 

sociedade. (Swain, 2007, p. 209) A negação deste determinismo é ponto fulcral das 

lutas feministas. 

Infere-se disso a centralidade da discussão sobre a maternidade dentro da 

perspectiva feminista. Cabe ressaltar aqui, retomando a discussão feita acerca da 

categoria gênero, outro ponto relativo à importância desta e que aproxima-nos do 

tema que se expõe neste subcapítulo. Trata-se, portanto, de a introdução da 

perspectiva de gênero ter viabilizado uma abordagem da maternidade em suas 

múltiplas facetas, isto é:  

Ela pôde ser abordada tanto como símbolo de um ideal de realização 

feminina, como também, símbolo da opressão das mulheres, ou símbolo de 

poder das mulheres, e assim por diante, evidenciando as inúmeras 

possibilidades de interpretação de um mesmo símbolo. Além disso, ela pôde 

ser compreendida como constituinte de um tipo de organização institucional 

familiar, cujo núcleo central articulador é a família. (SCAVONE et all, 

2006, p. 142 e 143) 

Apesar da naturalização do cuidado materno difundida no imaginário social, há 

um abismo existente entre a quase inexistência de cuidados maternos e a indiferença 
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característica das mulheres quanto à maternidade, que marcaram os séculos 

precedentes ao XVIII, e o papel de “mãezinha coruja” dos séculos XIX e XX. Esta 

compreensão histórica permite uma análise contrária a da ideia generalizada de um 

instinto natural tanto da fêmea como da mulher no que diz respeito aos cuidados 

maternos. 

De acordo com Mary Del Priore, no livro “Ao Sul do Corpo” (1993), que faz um 

resgate documental da história da condição da mulher neste período, o Estado, 

representantes da sociedade ocidental cristã, teólogos, médicos e maridos foram 

delimitando o papel das mulheres e normatizando seus corpos e mentes para 

domesticá-las dentro das famílias como boas mães e esposas. A autora nomeia este 

processo de “a fabricação da santa-mãezinha” e dá destaque especial ao papel da 

igreja:  

A igreja sabia que a mãe representava o elo de transmissão de normas e 

valores ancestrais, como também que o isolamento da faina doméstica 

permitia a gestação de elementos culturais peculiares. Introduzir no mais 

recôndito do lar, do fogo doméstico, o modelo da boa-e-santa-mãe tinha por 

objetivo valorizar o matrimônio, e a Igreja acenava com a ideia 

reconfortante de estabilidade conjugal, respaldada na legislação eclesiástica 

para incentivar mancebas, concubinadas e amasiadas a perseguirem a 

aliança sacramentada. (PRIORE, 1993, p.107) 

A manutenção da compreensão da maternidade enquanto algo sagrado, além de 

reforçar a ideia da necessidade do empenho sobrenatural das mães para que suas 

tarefas sejam realizadas a contento, conforme o modelo de Maria, constitui-se em 

âncora na manutenção das desigualdades de gênero e em foco de resistência às 

transformações nas famílias (Lemos in Souza, 2006). 

Na perspectiva de situar o campo de debate para discussão da hipótese 

formulada em relação ao Mãezinha Braziliense, será apresentada no capítulo que se 

segue, a organização da política de assistência social do DF no que diz respeito a 

serviços e programas oferecidos às mulheres. Este panorama será construído 

fazendo-se um contraponto com as normativas inscritas na PNAS sobre o assunto. 
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Capítulo 3 - A política de assistência social do Distrito Federal à luz da PNAS e o 

lugar da mulher  

Nesta seção se propõe a apresentar a política de assistência social do Distrito Federal 

tendo como parâmetro a Política Nacional de Assistência Social. Parte-se deste 

documento por ser ele o norteador da materialização das ações do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS-, permitindo orientar e balizar o debate que se pretende. 

Ademais se examina as ações (ou a ausência delas) desenvolvidas pela área, voltadas às 

mulheres.  

Nessa perspectiva também se apresenta os serviços oferecidos pela política de 

assistência social do Distrito Federal às mulheres na perspectiva de situar o estado da 

arte das ações desenvolvidas junto a este grupo. Essa caracterização permitirá uma 

avaliação de lógica e do locus em que se insere o programa aqui discutido e também 

uma percepção situacional da promoção da equidade de gênero, via política de 

assistência. 

3.1 A política de assistência social do Distrito Federal  

 

O Distrito Federal se compõe de 29 Regiões Administrativas nas quais a 

distribuição da população mantém relativa correlação com os padrões de renda das 

famílias. As de renda mais alta concentram-se nas áreas centrais do Distrito Federal, em 

espaços estruturados e de qualidade de vida superior. Os mais pobres, por sua vez, 

concentram-se em residências localizadas em áreas periféricas, boa parte carente de 

infra-estrutura e com baixa qualidade de vida. 

Segundo a PED/DF o total de famílias contabilizadas no DF em 2007 atingiu 

694,6 mil famílias, das quais 123,9 mil encontravam-se em situação de pobreza. Dessas, 

103, 3 mil famílias (83% do total de famílias pobres) são beneficiárias dos programas de 

transferência de renda e segurança alimentar. 

No que se refere a organização da rede sócio assistencial a SEDEST conta com 

19 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) distribuídos em diferentes 

Regiões Administrativas do Distrito Federal. Desses 05 são de pequeno na categoria I, 

05 de pequeno porte na categoria II, 02 de médio porte e 07 de grande porte.
5
 Como 

prevê a PNAS, essas unidades socioassistenciais, separadas em atenção básica e 

especial, devem oferecer serviços e desenvolver ações que proporcionem os diferentes 

                                                 
5
 Acesso em 09 de agosto de 2011, as 21hs: http://www.sedest.df.gov.br/sites/300/382/00000627.pdf> 
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níveis de segurança. Vejamos a seguir, quais dessas iniciativas são direcionadas às 

mulheres. 

 

3.2 O lugar da mulher na Política Nacional de Assistência Social 

  Trataremos neste tópico das modificações feitas na concepção da política de 

assistência com enfoque no que diz respeito ao papel das famílias e buscando elucidar 

acerca da presença de eixos que prevejam ações coincidentes com a inclusão da 

transversalidade de gênero. 

 A elaboração da PNAS surge como forma de redesenhar a anterior conformação 

por meio da incorporação de demandas crescentes e diversificadas da população, bem 

como tornar clara a intenção e deveres a serem materializados pelo SUAS (PNAS, 

2004). São incorporadas, assim, mudanças teóricas bem como reordenamentos na 

estrutura organizativa e nos mecanismos de gerenciamento e controle (MOTA, 2008, p. 

191).   

Como apresentado no primeiro capítulo, um dos marcos da PNAS é a 

reordenação do sentido das ações. O ideal universalista previsto na CF/88 da assistência 

como meio de garantia de direitos e justiça social transforma-se em proteção social 

contra situações de risco e vulnerabilidade. A forma de garantia dessa proteção passam 

a ser organizados a partir dos tipos de segurança previstos: sobrevivência, acolhida e 

abrigo, que visam o desenvolvimento humano e social associado à cidadania 

(PEREIRA, 2010, p. 71). 

 Dentro dessa reordenação vale destacar o papel central delegado à família, que 

compõe agora um dos eixos estruturantes do sistema único de assistência social. Nos 

princípios elegidos para orientar a política esta a “centralidade na família para 

concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos” (PNAS, 

2004).  

Esta centralidade familiar está associada ao fato de a PNAS/2004 considerá-la 

espaço insubstituível de proteção e socialização primária dos indivíduos (PEREIRA, 

2008, p. 72). Assim, a família se constitui como o lugar da proteção social por 

excelência no que se refere às ações de seguranças assistenciais. 

Resgatada em seu papel de provedora de bem-estar exercido e de “instância 

primordial da sociedade”, a família  que foi redescoberta após a crise do Estado de Bem 

Estar Social, como possibilidade de “recuperação e sustentação” de uma sociabilidade 
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solidária, deslocou o bem-estar do âmbito político para o doméstico, ou seja, do público 

para o privado. Essa mudança, na visão de Mioto (2008), foi uma espécie de “solução 

familiar” para a proteção social, que acarretou na redução da dependência em relação 

aos serviços públicos, e no fortalecimento da autonomia familiar para resolver seus 

problemas e prover suas necessidades. Ganharam espaço, assim, políticas calcadas no 

familismo, nas quais cabe às famílias assumir a principal responsabilidade pelo bem-

estar de seus membros, exigindo menos do Estado, que só deve atuar mediante o 

fracasso da família ou da impossibilidade de compra de bens e serviços no mercado. Os 

programas de transferência de renda condicionada aí se encaixam e  

voltam-se ao desenvolvimento das famílias mais pobres na tentativa de 

reduzir desigualdades verticais em relação à renda, mas reforçam o caráter 

familista da política social e assim (...) ela continua não atendendo ao 

objetivo de proporcionar a homens e mulheres a possibilidade de escolha 

real de vida. (MIOTO, 2008, p. 141) 

 Esse redescobrimento da família pelo neoliberalismo sob essa 

perspectiva favorece “a reativação das práticas disciplinadoras tão comuns nos séculos 

anteriores, principalmente em relação às famílias pobres” (Ibidem), já que a família é 

espaço de “construção de valores e ideias que permitem a formação e constituição de 

uma sociabilidade, possibilitando ao grupo familiar criar padrões de comportamento e 

cultura” (PADILHA, 2010, p. 206). 

 Atualmente a configuração da família vem sofrendo alterações, sejam em termos 

de composição seja no que tange às responsabilidades assumidas pelas mulheres dentro 

das constituições familiares, como responsáveis principais, quando não únicas, pelo 

grupo familiar. De acordo com Duque-Arrazola: 

“quem realiza predominantemente essa proteção, em nome de uma 

naturalizada divisão sexual do trabalho, proporcionando a atenção, 

socialização e os cuidados da reprodução ou antroprodução, é a 

mulher-mãe-esposa-dona-de-casa”. (2008, p. 240) 

 O autor transparece com isso a relação intrínseca entre o papel social de 

mãe e cuidadora delegado às mulheres e a responsabilidade, resultante disse, com a 

família. Soma-se a isso, o fato de que os domicílios que tem mulheres como a pessoa de 

referencia cresceram significativamente nas ultimas décadas e tem sido considerado um 

dos segmentos mais vulneráveis a pobreza (MELO, 2005) Uma vez que a divisão sexual 

do trabalho confere os piores salários e flexibilização dos direitos trabalhistas para as 

mulheres. 
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A inclusão na agenda pública brasileira da transversalidade de gênero, a partir da 

década de 1990 gerou uma série de programas e iniciativas direcionadas às mulheres. 

Seria de se esperar que a incorporação no campo da assistência social gerasse ações e 

serviços assistenciais que buscassem promover a equidade de gênero. As diretrizes 

do programa Bolsa Família, por exemplo, embora incluam a atribuição preferencial da 

titularidade do benefício às mulheres não revelam, nenhum outra premissa ou proposta 

que vise confrontar a desiguldade de gênero ou reduzir a  sobrecarga atrelada ao 

tradicional papel da mulher no ambiente doméstico.  

No caso da PNAS, é possível identificar dentre as preocupações da política as 

discriminações referidas às relações de gênero: 

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). (PNAS, 2004, pg.27-28) 

Todavia, embora mencione as mulheres e sinalize no sentido da perspectiva de 

gênero, reconhecendo que as desigualdades entre mulheres e homens devem ser objeto 

das ações do SUAS, como se apresenta no trecho acima, essa diretriz não pode ser 

localizada facilmente nas ações sociassistenciais e programas previstos. Embora conste 

do universo de questões a serem objeto da assistência, não se materializa em ações 

concretas, ou melhor se materializam somente na perspectiva da mulher enquanto mãe e 

cuidadora. Essa perspectiva fica explícita ao se analisar as ações que vem sendo 

efetuadas pela Secretaria de Assistência Social do DF com foco nas mulheres, como se 

verá a seguir. 

 

 

3.3 Serviços e programas voltados às mulheres no Distrito Federal: as mulheres-

mães e cuidadoras. 

A apresentação dos programas oferecidos pela assistência social no DF às 

mulheres vem como elemento adicional, porém indispensável, para adensar o debate 

proposto por este projeto. No desenvolvimento da pesquisa percebeu-se a necessidade 

de situar o campo em que se insere o Programa Mãezinha Brasiliense para fundamentar 

de forma mais abrangente a discussão que se pretendia. Nesse sentido foi feita pesquisa 
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em documentos oficiais e reportagens do site da Secretaria de Estado e Transferência de 

Renda  - SEDEST
6
 além da utilização de informações obtidas junto à funcionários dos 

CRAS pesquisados e da própria SEDEST. 

 A primeira constatação nesse caso foi acerca da dificuldade em se obter dados 

precisos sobre os programas e serviços desenvolvidos pela SEDEST. As informações 

disponíveis à população  ou mesmo para as equipes técnicas lotadas nas unidades 

socioassistenciais são fragmentadas e parciais, não tendo sido possível sequer localizar 

o documento de criação do Mãezinha Braziliense ou as instruções normativas para sua 

operacionalização. Dessa forma, o conhecimento sobre o Programa foi obtido mediante 

a articulação e análise dos dados obtidos junto a essas diversas fontes acima citadas. 

Ademais, afim de obter informações adicionais que permitissem melhor conhecimento 

das ações e programas existentes e particularmente do Mãezinha Brasiliense, realizou-se 

uma única entrevista, com funcionária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social e Transferência de Renda, responsável pela gestão dos benefícios envolvendo 

transferência de renda
7
. Nessa oportunidade se procurou aprofundar o conhecimento do 

programa, complementando e esclarecendo informações obtidas na pesquisa 

documental, realizada anteriormente. 

Além dos benefícios de transferência de renda previstos na PNAS e que tem as 

mulher como titular preferencial, a Secretaria de Estado e Transferência de Renda – 

SEDEST, responsável pela ações da política de assistência social do DF, oferece, hoje, 

cinco
8
 serviços voltados exclusivamente para as mulheres.. Os serviços oferecidos são: 

Com Licença Vou à Luta; Promotoras Legais; Mulheres da Paz; Lares de Cuidados 

Diurnos; e Projeto Cidadania Feminina. 

O Serviço de educação socioprofissional e promoção da inclusão produtiva  

Com Licença Vou à Luta
9
 é um serviço continuado que promove a realização de 

projetos de capacitação de mulheres para o desenvolvimento de atividade econômica, 

                                                 
6
 Não se ignora a tendência das reportagens dos sites do governo veicularem discursos auto-

conclamatórios e que as análises aí apresentadas expressem tal perspectiva. A utilização desses dados 

atentou pois para os possíveis vieses. 
7
 Embora a entrevista não tenha sido prevista originalmente no projeto – o que implicou a não submissão 

do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa, sua realização obedeceu a todos os preceitos éticos previstos 

na Resolução 96/96 do MS. 
8
 Devido a dificuldade de acesso ou mesmo inexistência de documentos que informem exatamente os 

serviços oferecidos não se pode afirmar que sejam os únicos, porém após exaustiva pesquisa e 

informações de profissionais da rede este foi o dado encontrado. 
9
 Dados diponíveis no site da SEDEST.  GDF.SEDEST. http://www.sedest.df.gov.br/005/00502001.asp? 

ttCD_CHAVE=14423>. <Acesso em 06 de agosto de 2011, às 16H>. 
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com aquisições relativas à aprendizagem, formação e desenvolvimento de habilidades, 

que potencializem o empreendedorismo, o associativismo e outras iniciativas de 

produção grupal, familiar e individual, facilitando o acesso à qualificação profissional, 

inclusão produtiva, aquisição de instrumento de trabalho e autonomia socioeconômica. 

A oferta do serviço pode ser operacionalizada de forma direta pela SEDEST ou de 

forma indireta por entidade e organizações de assistência social conveniada, ou em 

outros espaços viabilizados nos chamados territórios vulneráveis, que demandam 

articulação e fortalecimento da rede de serviços socioassistenciais. As alunas recebem a 

título de subsídio, uma bolsa mensal no valor de R$ 415,00 durante o período de 

participação nos cursos, que tem duração máxima de 06 meses.  

O Projeto Mulheres da Paz
10

 resulta de uma parceria entre a SEDEST e o 

Ministério da Justiça em que as mulheres participam de uma capacitação de 45 dias que 

engloba temas da justiça, diretos humanos, mediação de conflitos, Lei Maria da Penha, 

apoio psicossocial coletivo e informática. Também são oferecidos esclarecimentos sobre 

as ações do Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania), do 

Ministério da Justiça.  

O objetivo do projeto, que se iniciou em 2009, é colocar as mulheres para atuar 

em suas comunidades mediando conflitos, divulgando e realizando ações que orientem a 

comunidade na prevenção e redução das violências, criando condições para o resgate 

dos jovens expostos à violência doméstica e urbana, identificando, encaminhando e 

acompanhando estes jovens ao núcleo familiar e à rede de proteção social. Em Brasília, 

foram abertas 200 vagas, sendo escolhidas três regiões que possuiam maior “índice de 

vulnerabilidade social”, sendo 90 mulheres para Estrutural, 55 para Arapoanga e 55 para 

Itapoá. Todas elas recebem uma bolsa mensal de R$ 190, para trabalhar doze horas por 

semana. As participantes recebiam também um kit com duas camisetas de identificação, 

boné, crachá, bolsa, folder e cartilhas. 

O Programa Promotoras da Paz
11

 foi idealizado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social – SEDEST e tem como objetivo construir e fortalecer as redes 

sociais de prevenção e enfrentamento às violências domésticas e urbana que envolvem 

                                                 
10

 Dados diponíveis no site da SEDEST.  GDF.SEDEST. <http://www.sedest.df.gov.br/003/00301009. 

asp?ttCD_CHAVE=83607> . Acesso em 06 de agosto de 2011, às 14H: 
11

 Dados diponíveis no site da SEDEST.  GDF.SEDEST. < http://www.sedest.df.gov.br/003/00301009. 

asp?ttCD_CHAVE=97388> . Acesso em 06 de agosto de 2011, às 15H: 
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jovens e adolescentes e suas famílias. O papel das mulheres neste cenário é a atuação na 

comunidade onde moram, informando e fazendo a ligação entre o CRAS e as famílias. 

As promotoras da paz, nome dado às mulheres participantes, foram selecionadas e 

capacitadas para a realização da atividade. Na capacitação foram abordados temas como 

drogas, filhos, condições financeiras e amorosas. Uma das propostas é que as famílias 

tenham espaços coletivos para compartilhar as dificuldades e trocar experiências. 

Segundo informações no site da SEDEST, há Promotoras da Paz em todas as regiões 

administrativas do Distrito Federal onde haja áreas conflagradas de vulnerabilidade 

social. 

O Projeto Cidadania Feminina é desenvolvido junto à mulheres participantes do 

Programa Promotoras da Paz – tendo sido selecionadas até então 3.000 mulheres 

oriundas de três Regiões Administrativas do DF: Itapoã, Arapoanga e Estrutural, para 

participarem dessa iniciativa. O projeto oferta qualificação profissional que assegura 

meios de elevação da escolaridade, conhecimento tecnológico, possível inserção no 

mercado de trabalho e inclusão produtiva com geração de renda sustentável, 

especialmente para mulheres em situação de violência. Esta ação é executada pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social em parceria com o Pronasci. 

Os cursos são gratuitos e visam capacitação profissional, sendo 150 turmas de 20 

alunas com no mínimo 120h/aula cada curso com 200 participantes. As mulheres 

recebem lanche, transporte especial ou passes urbanos. Com a conclusão dos cursos as 

participantes recebem um kit para poder iniciar uma profissão autônoma. Não foram 

encontrados documentos que apresentem o conteúdo dos kits. Vale destacar as áreas de 

atuação em que são oferecido capacitação: artesanato, atendimento telefônico, bordado 

à mão com fitas e pedrarias, cabeleireiro, camareira de hotel, confecção de sandálias 

rasteirinhas, costureira, cozinheira e saladeira, garçonete, manicure, pedicure, depilação 

e massagem, montagem e configuração de micro, noções de mecânica de automóvel e 

frentista, operador de caixa de supermercado, salgadeira e doceira.  Como se pode 

observar todos os cursos oferecidos reiteram o espaço ocupacional tradicionalmente 

atribuído às mulheres, reforçando assim a injusta e tradicional divisão sexual do 

trabalho.  
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As informações obtidas com relação aos Lares de Cuidados Diurnos vêm do 

Edital de Chamamento n° 14 de 16 de abril de 2009 da Secretaria de Estado e 

Transferência de Renda do Distrito Federal
12

. O Serviço Socioeducativo de Convivência 

visa atender crianças de 0 a 06 anos, em Lares de Cuidados Diurno-LCD. Integra o 

Programa de Proteção Social Básica definido na Lei nº 4.176 de 16 de julho de 2008 e 

constante do inciso III do artigo 2º do Decreto n° 29.970 de 22 de janeiro de 2009, e 

segundo informações divulgadas pela SEDEST, encontra-se em funcionamento em 

todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.  

O objetivo, con forme exposto no documento, é a prestação de proteção e 

cuidados básicos inerentes ao primeiro ciclo de vida, com prioridade da faixa de 0 a 3 

anos e que morem nas cidades de menor Índice de Desenvolvimento Humano- IDH, por 

meio da concessão do Benefício Eventual de Proteção Infantil, no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) mensais, por criança assistida, das famílias atendidas no PAIF/CRAS, 

as quais são prioritariamente, beneficiárias dos programas sociais de transferência de 

renda e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou encaminhadas pelo Conselho 

Tutelar. Cada unidade de Lar de Cuidado Diurno-LCD poderá receber até no máximo 

04 (quatro) crianças sendo que, conforme inciso V do artigo 4º da Portaria nº 60 de 17 

de março de 2009, a mãe biológica ou responsável legal como Cuidadora Comunitária, 

só poderá incluir no serviço até 02 (dois) crianças como seus dependentes. 

Percebe-se nos programas a perspectiva de emancipação econômica para as 

mulheres por meio da viabilização de cursos profissionalizantes. Fato que acena para 

um empoderamento das mesmas. Apesar disso, chama a atenção a quantidade de 

alternativas que reiteram a vinculação da mulher ao âmbito privado e a tradicional 

divisão sexual do trabalho. 

Tal tendência se destaca nos programas: Lares de Cuidados Diurnos, Mulheres 

da Paz e Promotoras da Paz. Nos três programas verifica-se que as ações oferecidas tem 

ligação central com o discurso normativo da mulher-mãe cuidadora. No primeiro, as 

mulheres recebem pecúnia para equilibrar a ausência da provisão de creches por parte 

do Estado. Nos dois segundos, prepara-se a mulher para atuar na prevenção e 

remediação de casos de violência, bem como fazer a ponte do CRAS com as famílias e 

comunidade.  

                                                 
12

 Dados diponíveis no site da SEDEST.  GDF.SEDEST. < http://www.sedest.df.gov.br/sites/300/382/ 

00000680.pdf> Acesso em 08 de agosto de 2011, às 17H. 
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Ou seja, os serviços tendem a repassar para o âmbito privado as 

responsabilidades de proteção social. Há assim um reforço do papel feminino em que as 

mulheres são responsáveis por todo o cuidado, inclusive o estabelecimento do vínculo 

entre a comunidade e o CRAS. Fortalece-se assim, no que se refere à assistência social, 

a instrumentalização da mulher como auxiliar do Estado e a divisão sexual do trabalho 

que cristaliza como funções e lugar das mulheres a maternidade. 
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Capítulo 4 - O Programa Mãezinha Braziliense/ Benefício Eventual de Natalidade: 

o fortalecimento do ideal da mulher-mãe 

 

Esta seção tratará da apresentação e análise do Programa Mãezinha Brasiliense, 

objeto da pesquisa aqui relatada. A metodologia poposta inicialmente incluía somente a 

análise dos documentos da SEDEST, referentes à operacionalização do Programa nos 

CRAS, particularmente referentes aos grupos com mulheres, previstos do Programa 

Mãezinha Brasiliense, como condicionalidades ao recebimento do benefício em 

pecúnia. Ao se contatar os CRAS entretanto se constatou que efetivamente a atividade 

relativa aos grupos não aconteciam, optous-e por analisar a os documentos oficiais 

referentes ao programa. Como tais documentos – basicamente duas portarias - 

mostraram-se insuficientes para a realização da análise, decidiu-se por incorporar outros 

outros documentos e informações – como as notícias publicadas no site do governo e 

em meios de comunicação local e informações disponibilizados por integrantes das 

equipes da SEDEST e dos CRAS. Os dados utilizados para a caracterização do 

Programa Mãezinha Brasiliense provem assim, de pesquisas em documentos oficiais e 

de informações coletadas junto à uma funcionária responsável pela gestão de benefícios 

na SEDEST e integrantes das equipes dos CRAS de Taguatinga, Brazlandia, Guará e 

Paranoá – contatados a partir da impossibilidade em se obter documentos oficiais que 

tratassem do programa. 

Considerando que a realização de entrevistas não fora prevista na metodologia 

do projeto e portanto este não haver sido submetido ao CEP, conforme prevê a 

Resolução 96/96 (MS) para pesquisa envolvendo seres humanos, as conversas, 

informais, com integrantes das equipes dos CRAS, orientadas para esclarecer pontos 

obscuros nas informações obtidas no acervo documental analisado, foram precedidas de 

explicações sobre a pesquisa bem como os cuidados éticos tomados no tratamento dos 

dados e informações. Para efeito de sigilo ético quanto aos documentos, os locais foram 

nomeados, aleatoriamente, com as letras A, B, C e D. 

A opção pelos referidos locais se deu devido aos contatos prévios à realização 

dessa pesquisa, travados pela pesquisadora durante trabalho de campo realizado como 

parte da pesquisa de Iniciação Científica, que permitiram retomar o diálogo e voltar às 

unidades em busca de informações que esclarecessem ou complementassem o constane 

nos materiais obtidos até aquele momento.  
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Para efeito de sigilo ético, os locais serão nomeados, aleatoriamente, com as 

letras A, B, C e D. 

 

 

4.1 A materialização do benefício natalidade no DF – o Programa Mãezinha 

Brasiliense versus Benefício Eventual de Natalidade 

O auxílio referente à natalidade se materializava, no DF, no início desta 

pesquisa, por meio do Programa Mãezinha Brasiliense.  Quando foi iniciada a pesquisa 

de campo entretanto, já com o Distrito Federal sob nova administração,  descobriu-se 

que essa denominação havia sido suprimida e o programa voltado a se chamar Benefício 

Eventual de Natalidade. As diferenças entre ambos e outros dados técnicos são o foco 

deste tópico. Preliminarmente, se fará uma breve apresentação dos mecanismos da 

LOAS que propiciaram essas modificações. 

De acordo com a seção II da LOAS, publicada no Diário Oficial da União em 

8/12/1998, os denominados benefícios eventuais visam ao pagamento de auxílio em 

pecúnia à família com renda inferior a ¼ de salário mínimo, em situações de natalidade 

ou morte. No que se refere à concessão desses benefícios, prevê que eles sejam 

regulamentados pelos Conselhos de Assistência Social (dos Estados, do Distrito Federal 

ou dos Municípios), mediante critérios e prazos definidos pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS). 

Depreende-se daí que há autonomia para os municípios e Distrito Federal 

definirem de que forma construirão as particularidades do benefício eventual em seus 

diferentes locais, guardados critérios e prazos que são comuns a todos. Também é 

notório assinalar que a existência do benefício requer regulamentação específica do 

Conselho Municipal de Assistência Social ou, no caso específico do DF, Conselho de 

Assistência Social do Distrito Federal.  

O Programa Mãezinha Brasiliense marcou a primeira regulamentação de um 

benefício eventual no DF, segundo informação de funcionário (a) da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. Sua portaria de 

regulamentação é a n° 107, de 29 de junho de 2009, da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal. Nela 
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regulamenta-se a concessão de benefícios eventuais na modalidade de auxílio 

natalidade, no âmbito da política de assistência social do Distrito Federal.  

A portaria inscreve o Programa Mãezinha Brasiliense, assim, como uma 

modalidade de benefício eventual de assistência social, sendo uma das ações que são 

efetuadas pelo Programa de “Proteção Social Básica” que, juntamente com a “Proteção 

Social Especial” materializam a Política de Assistência Social no Sistema Único de 

Assistência Social do Distrito Federal. 

Art. 1º. A Política de Assistência Social, organizada em 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS do Distrito 

Federal, é composta pelos programas “Proteção Social 

Básica” e “Proteção Social Especial”, ambos definidos na Lei 

n° 4.007, de 20 de agosto de 2007, e vinculada à Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda 

do Distrito Federal - SEDEST. (DECRETO Nº 29.970, DE 

22 DE JANEIRO DE 2009 DODF DE 23.01.2009). 

A “Proteção Social Básica
13

” 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). 

De acordo com a portaria n° 107 de 29 de junho de 2009, que instituiu o 

Mãezinha Brasiliense, o benefício visava garantir proteção social do recém-nascido e da 

mulher, particularmente por sua função enquanto mãe. Como se pode depreender das 

finalidades específicas que o Programa deve alcançar: 

I – atender necessidades do nascituro; 

II - apoiar a mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido; 

III - apoiar a família no caso de morte da mãe; 

IV - fortalecer os vínculos socioafetivos familiares de mulheres gestantes; 

V- despertar a responsabilidade materna e estimular o estabelecimento de um 

vínculo afetivo com o bebê, entre outros aspectos fundamentais para o desenvolvimento 

psicossocial da criança; 

                                                 
13

 GDF. SEDEST. Política Nacional de Assistência Social. 

<http://www.sedest.df.gov.br/sites/300/382/00000877.pdf> Acesso em 25 de julho de 2011 às 15h.  
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VI - orientar as gestantes sobre amamentação, cuidados com o bebê e 

planejamento familiar, por meio de palestras educativas e distribuição de material 

didático; 

VII - estimular a realização do pré-natal desde o início da gravidez; 

VIII - contribuir para a redução da mortalidade infantil; 

IX - acompanhar com atenção especial a gravidez precoce; 

X – conscientizar e incentivar a doação de leite materno; 

XI - contribuir para o aumento de registros civis realizados no Distrito Federal. 

Como se pode observar o termo  recorrente é “mãe”; a mulher, alvo de vários 

dos itens acima elencados, não se nomina todavia. Unica exceção o item IV, onde ela 

aparece por sua condição de “gestante”. Ou seja, mesmo que se considere que este 

benefício se refere ao nascituro, todas as ações de cuidado são explicitamente atribuídas 

às mulheres – “despertar a responsabilidade materna” – diz o item V, não havendo 

qualquer menção à responsabuilidade dos homens e da família – que só aparece no caso 

de falecimento da mãe.  

O programa era ofertado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 

Transferência de Renda, por meio do Serviço de Atenção Integral à Família – 

SAIF/CRAS, e possuía articulação com a área de saúde. De acordo com uma das 

fucnionárias contatadas, tendo a vacinação como uma condicionalidade do Programa, 

cabia às unidades de saúde além de responderem pela vacinação e acompanhamento das 

crianças e realização e controle de pré-natal,  disponibilizavam enxovais.  

Sua operacionalização iniciava-se os CRAS, com o cadastro das gestantes 

interessadas. Após terem sido selecionadas recebiam a Carteira da Gestante, que deveria 

conter os registros de sua frequência nos grupos de gestantes, que aconteceriam nos 

CRAS e no acompanhamento pré-natal, feito nos hospitais. A frequência em ambos era 

condição sine qua non para recebimento do benefício. 

Este benefício era oferecido de duas formas: em pecúnia, de R$200,00 quando 

do nascimento e em número igual ao de crianças nascidas, atendendo ao corte de renda 

de menos de ¼ de salário mínimo e devendo ser encaminhado o pedido até noventa dias 

após o nascimento; e em bens de consumo (kit enxoval) entregues a todas as mulheres 

que davam luz em hospitais da rede pública do DF. Este kit enxoval era composto de 

materiais de higiene e vestuário para uso da criança nos primeiros meses de vida. 
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O Programa Mãezinha Brasiliense, de acordo com reportagem da Agencia 

Brasília
14

, tinha como principal objetivo oferecer apoio material e psicológico às mães 

que dão luz a seus bebês nos hospitais públicos do DF. De acordo com a matéria, seu 

surgimento foi inspirado no Mãe Paulista, da Prefeitura de São Paulo, sendo 

coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e contando com o apoio do 

Instituto Fraterna, que, à época de seu lançamento (maio de 2009), era presidido pela 

ex-primeira dama, Flávia Arruda. 

É relevante notar que a portaria que trata do Mãezinha Brasiliense prevê que a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda poderá 

firmar parceria com entidades sociais não governamentais para operacionalizar a 

distribuição do enxoval de que trata este artigo, bem como realizar o acompanhamento e 

a avaliação social das famílias atendidas. À exemplo do Instituto Fraterna, citado na 

reportagem da agência de Brasília. 

A utilização da matéria da agência de Brasília se faz importante pois foi o único 

documento encontrado que evidencia não só a origem do nome do Programa como da 

ligação da então primeira dama, Flávia Arruda, com o Mãezinha Brasiliense, bem como 

a parceria com uma organização não governamental. Durante o processo de pesquisa, 

funcionários do CRAS e mesmo da Secretaria de Transferência de Renda citavam 

verbalmente esta vinculação, como marca da influência do primeiro damismo no 

Programa, mas os documentos oficiais encontrados pela pesquisadora, não revelaram 

esse fenômeno. 

A figura da primeira dama à frente de um programa assistencial remete ao 

clientelistelismo e ao primeiro-damismo que marcam a história da Política de 

Assistência Social no Brasil. Como exposto no primeiro capítulo, a relação da 

assistência social com a filantropia e o clientelismo sempre foi, uma marca histórica, 

duradoura e permanente, ao lado do primeiro-damismo. 

                                                 
14

 A Agência Brasília é a agência de notícias do Governo do Distrito Federal. Foi criada com o objetivo 

de divulgar informações de interesse público. Atualmente, a equipe responsável pela produção de 

conteúdo jornalístico pertence ao quadro da Subsecretaria de Imprensa, criada em 9 de junho de 2010 por 

meio do Decreto nº 31.779, que também criou a Secretaria de Estado de Comunicação Social do Distrito 

Federal, antes Agência de Comunicação Social do Distrito Federal. Os princípios éticos que norteiam o 

trabalho dos servidores e profissionais do órgão fundamentam-se em premissas constitucionais e 

jornalísticas, como objetividade, imparcialidade, impessoalidade, interesse público, responsabilidade 

social, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência) 

(http://www.agecom.df.gov.br/042/04299003.asp?ttcd_chave=84535  visitado em 13/01/2011 as 16hs 



 36 

 

A Portaria n° 140, publicada no DODF de 24 de novembro de 2010 modifica o 

benefício referente à natalidade descartando a denominação Mãezinha Brasiliense, e 

regulamenta, pela primeira vez no DF, a concessão do conjunto dos benefícios 

eventuais, no âmbito da Política de Assistência Social na SEDEST. A portaria também 

marca a adequação do referido benefício de acordo com as premissas que orientam a 

Política Nacional de Assistência Social. Das modificações efetuadas quanto ao auxílio 

natalidade destacam-se quatro: 

1) supressão do nome “Mãezinha Brasiliense”; 

2) fim da condicionalidade de frequência aos grupos de gestantes e pré-natal; 

3) inclusão de corte de renda tanto para o benefício em pecúnia quanto em bens 

de consumo; 

4) inclusão de direito ao auxílio a pessoas em situação de rua e usuários da 

assistência que, em passagem pelo DF, vierem a nascer no Distrito Federal e aos que 

estiverem em unidades ou entidades de acolhimento sem referência familiar. 

Outro ponto, que não era especificado na Portaria n° 107 mas que aparece na n° 

140 é de que, nos procedimentos para recebimento da pecúnia, é necessária 

apresentação do cartão de vacinação da criança. Vale considerar que apesar do avanço 

da mudança quanto à condicionalidade de participação nos grupos ainda persiste a 

condicionalidade de apresentação do cartão de vacinação da criança. Quanto à supressão 

do nome, não foi possível identificar uma explicação precisa acerca da mesma, a não ser 

comentários sobre a “infantilização” das mães promovidas pelo mesmo.  

Compreende-se a importância da garantia de acesso a saúde às crianças e a 

centralidade da vacinação nesse processo. A intersetorialização que marca esta medida 

também é considerada, porém não se pode deixar de problematizar que agregar a 

dimensão da obrigação, traz para a política de assistência uma dimensão de controle e 

de condicionalidade desnecessárias e ilegítimas. 

Expostos os dados, vale comparar os avanços e recuos das mudanças realizadas 

pela nova portaria bem como os impactos disso na assistência social. As mudanças 

promovidas no benefício marcam avanços no sentido na consolidação da assistência 

social promulgada pela Carta Magna, à exceção de uma. 

 Das quatro modificações destacadas, a única que considera-se aqui como que na 

contramão da garantia de direitos consoantes com o que prevê a CF/1988 é a inclusão 
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de corte de renda tanto para o benefício em pecúnia quanto em bens de consumo. Pela 

CF/1988 a assistência social deve se pautar, entre outras atribuições, pela universalidade 

no acesso, ponto que é impossibilitado quando da inclusão da condicionalidade de corte 

de renda. 

Outra mudança percebida foi a supressão da condicionalidade dos grupos 

voltados às mulheres gestantes. A situação de condicionalidade era incongruente com a 

PNAS, de qualquer forma, os grupos poderiam representar um espaço de discussão 

numa perspectiva emancipatória.  

Outras considerações acerca do benefício ora avaliado tem fundamentação em 

conceitos referentes à categoria gênero e buscam elucidar o significado da 

materialização do objeto exposto para as mulheres. Esta será a discussão apresentada no 

item subsequente.  

 

 

4.2 A politização da maternidade no âmbito da assistência social do DF 

A luta pela autonomia sempre foi ponto fundamental para o movimento 

feminista, especialmente nos campos da sexualidade e da reprodução (CORREIA, 

JANUZZI e ALVES, 2003). O direito de escolha e a liberdade de decisão nos assuntos 

sexuais e reprodutivos bem como a garantia de uma gravidez e parto saudáveis são 

pontos centrais que orientam as ações e demandas do movimento feminista no Brasil e 

no mundo.  

A incorporação na agenda pública de um benefício eventual da assistência social 

voltado às gestantes pode ser entendido como um primeiro passo na garantia dessas 

demandas. Porém há que se afirmar que os direitos sexuais e reprodutivos preveem 

também autonomia no que se refere à decisão de quando aceitar um processo 

gestacional. E em um contexto de avanço de discursos e ações por parte de setores 

contrários ao direito ao aborto, deve-se imprimir um olhar mais atento ao significado de 

uma política como essa.  

Se por um lado pode apontar para a garantia de uma gravidez e parto saudáveis, 

por outro pode representar uma fiscalização por parte do Estado que vise a conclusão 

desse processo dentro dos marcos legais brasileiros. De qualquer forma, seria preciso 
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analisar tal hipótese em profundidade e aqui propõe-se levantar possíveis concepções 

inscritas na política. 

Nos objetivos expostos pelo Programa Mãezinha Brasiliense ficam claras 

garantias e preocupações relativas ao período gestacional e à saúde da criança. Fato que 

transparece intencionalidade da política quanto a uma gravidez e parto saudáveis. 

Também transparecem nesse eixo pontos relativos à defesa e cuidados com os bebês, 

bem como orientações oferecidas às mulheres para a execução destas tarefas. A 

proteção da criança e do adolescente são marcos legais previstos no estatuto da criança e 

do Adolescente, de 1990, e devem ser alvo de políticas específicas. A problematização 

que aqui se levanta é quanto à delegação dessa responsabilidade de forma contundente 

às mulheres.  

O que tem se observado hoje com relação à maternidade é uma super-

responsabilização da mulher com tudo o que diz respeito à criança, desde a gestação até 

a vida adulta. E destaca-se na gestação que o útero tem sido tratado não como uma parte 

do aparelho reprodutor da mulher e sim como um ambiente do feto (MEYER, 2005). 

Como consequência, assiste-se nos meios de comunicação (jornais, televisão, revistas, 

espaços de publicação governamentais, etc.) publicações de enormes listas de riscos 

para a saúde do feto, as quais as mulheres devem atender em nome da saúde do 

puérpero. 

Não se quer com esse questionamento privar o feto de acesso à saúde, o que se 

questiona é que dentro de um quadro tão amplo, que compreende acesso à serviços de 

saúde e assistência bem como situações de privações essenciais, o comportamento da 

mãe se configure como tema tão importante (MEYER, 2005). E cabe ressaltar aqui a 

análise realizada no capitulo do 3 deste trabalho (situação dos serviços e programas 

oferecidos às mulheres no DF),  que aponta para a inexistência de propostas que  

rompam com a sobrecarga delegada ao tradicional locus da mulher no ambiente 

privado. 

Outro ponto que chama a atenção nos objetivos do programa Mãezinha 

Brasiliense  é a ausência do masculino durante toda a explanação dos objetivos. Em 

nenhum momento o benefício traz a figura do pai como co-responsável pelo cuidado 

com a criança e chega a transparecer, no quinto objetivo, o entendimento de que a 
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maternidade seja de responsabilidade natural das mulheres-mães, estando apenas 

“adormecida”: 

V- despertar a responsabilidade materna
15

 e estimular o 

estabelecimento de um vínculo afetivo com o bebê, entre 

outros aspectos fundamentais para o desenvolvimento 

psicossocial da criança (Portaria 107 de 29 de junho de 2009, 

DODF); 

 Compreende-se que a nova conformação das famílias no Brasil se dá em 

monoparentais em que as mulheres são os sujeitos de referência. Contudo, o fato não 

deve ser utilizado como justificativa para uma maior responsabilização destas com o 

cuidado pelo desenvolvimento psicossocial da criança. Reforça-se com isso a noção de 

determinismo biológico tão combatida pelos movimentos feministas.  

Determinismo esse que transparece-se já no nome do programa “Mãezinha 

Brasiliense”. A utilização do termo no diminutivo reforça a idéia da mulher como frágil, 

dócil e boazinha além de generalizar a existência um instinto próprio tanto da fêmea 

como da mulher no que diz respeito aos cuidados maternos. O nome também remete à 

histórica relação clientelista e beneficente que marcara a assistência social que coloca o 

pobre como “coitadinho”. De acordo com funcionário(a) da SEDEST o rompimento 

com este viés foi um dos motivos da mudança no nome da política. 

Esse capítulo tentou mostrar as concepções presentes no documentos utilizado 

como objeto de pesquisa. A análise levou em consideração diferentes possibilidades de 

argumentos mas sempre balizados numa perspectiva de gênero e inseridos no atual 

contexto do modo de produção capitalista. 

   

 

 

                                                 
15

 Grifo meu. 
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Considerações finais 

 O objetivo geral do trabalho consistiu em analisar em que medida as 

concepções que embasam o Programa Mãezinha Brasiliense estão, ainda, ancoradas em 

concepções  biologizantes das relações sociais de gênero, que tem a maternidade como 

atributo essencial do ser mulher. Para tal foram analisadas, primeiramente, a Política 

Nacional de Assistência Social e os serviços voltados às mulheres no Distrito Federal. 

Objetivou-se com isso ter uma percepção abrangente no que concerne à política de 

assistência brasileira e sua materialização no DF. Após esta contextualização foi 

apresentado e discutido o Programa Mãezinha Brasiliense bem como seu sucessor, o 

Benefício Eventual de Natalidade. 

Não se pretendeu com esse trabalho chegar à conclusões irrevogáveis mas sim 

apontar possíveis lacunas no que se refere à materialização na agenda pública brasileira 

da perspectiva da transversalidade gênero. Como forma de organizar o caminho 

metodológico das considerações que ora inicia-se, propõe-se a retomada dos objetivos 

específicos apresentados na introdução do trabalho. 

O primeiro deles era analisar a articulação entre o discurso do programa 

referente à maternidade e às mulheres e a responsabilização das mulheres pelo cuidado 

com os filhos e a família. A respeito deste tema a análise revelou ser ainda vigente a  

responsabilização das mulheres pelo cuidado com os filhos, explicitando-se 

características maternalistas do programa. 

 Acerca da verificação da convergência entre o Mãezinha Braziliense e as 

premissas que orientam a Política Nacional pode-se contatar que as mudanças 

ocasionadas com a Portaria n 140 vieram para corrigir pontos destoantes com a PNAS, 

dentre os quais a atribuição de condicionalidade às mulheres beneficiárias. 

No que se refere à incorporação da transversalidade de gênero pela política 

social, no Distrito Federal a contatação é que, apesar da existência de programas 

voltados às mulheres que visem sua emancipação econômica e de a PNAS tratar do 

tema, o que tende a marcar de forma mais contundente as ações e programas é uma 

perspectiva tradicional sobre a inserção das mulheres no mundo do trabalho e um 

discurso em torno da mulher-mãe-cuidadora. 

De forma geral, a tendência observada durante todo o trabalho foi que as 

concepções sobre a mulher que sustentam o ideário da política de assitência social e o 
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programa analisado ainda se pautam por perpsectivas que retardam o enfrentamento das 

desigualdades de gênero. No que tange ao Programa Mãezinha Brasiliense, essa 

tendência se traduz na transferência de benefício pecuniário (eventual) às mulheres no 

período gestacional ou puérperas e à realização de atividades que garantam o 

desenvolvimento da gravidez, um parto saudável e o repasse de informações 

consideradas necessárias para que as mulheres exerçam a contento seu papel de mãe. 

Ações que focalizem as mulheres enquanto sujeito de direitos constituem a exceção e 

desafiam a política, como elemento importante na promoção da equidade de gênero.  
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