
os rincões miseráveis do Brasil 
emergiram as vozes de mais de 
uma centena de mulheres. Be-
neficiárias do Bolsa Família, es-

sas brasileiras abriram as portas 
de seus casebres e, não raro, a pró-

pria alma, para contar suas vivências e apren-
dizados com os recursos transferidos regu-
larmente pelo governo federal no âmbito de 
seus mais extenso programa destinado a mi-
tigar a pobreza. Os densos e francos relatos, 
que em muitas ocasiões adquiriram contor-
nos de pungentes confidências, permitiram 
trazer à luz resultados muito mais abrangen-
tes na vida dessas mulheres que a subsistên-
cia proporcionada pelo auxílio financeiro. O 
recebimento da renda monetária e o controle 
exercido por elas sobre o dinheiro – pois são 
as titulares do cartão que permite sacar o be-
nefício na boca do caixa – modificaram subs-
tancialmente a percepção que tinham sobre 
a própria vida. Houve ganho de autonomia e 
liberdade de escolha, de dignidade e respei-
tabilidade na vida local. Em suma, passaram 
a ter voz em regiões secularmente identifica-
das com a submissão feminina.

As profundas mudanças comportamen-
tais no universo feminino do Bolsa Família 
constituem os achados de um estudo de fôle-
go desenvolvido a quatro mãos pela socióloga 
Walquiria Gertrudes Domingues Leão Rêgo, 
professora titular do Departamento de Ciên-
cia Política do Instituto de Filosofia e Ciên-
cias Humanas (IFCH) da Unicamp, e pelo fi-
lósofo italiano Alessandro Pinzani, professor 
adjunto de Ética e Filosofia Política da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Concebida com a finalidade de averiguar se, 
como e em que medida a nova renda e sua 
regularidade incidiam sobre a vida cotidiana 
das famílias e, em particular, das mulheres, a 
pesquisa completa estará disponível em bre-
ve no livro Vozes do Bolsa Família, a ser lançado 
pela Editora Unesp.

Walquiria chama a atenção para o fato de 
a pesquisa ter sido conduzida por autores 
provenientes de formações intelectuais dis-
tintas (filosofia e ciências sociais), além de 
provir de diferentes países (Itália e Brasil). 
Um dos motivos principais da cooperação foi 
a tentativa, por um lado, de aproximar a filo-
sofia política da análise empírica da realidade 
social e, por outro, de fortalecer o diálogo in-
terdisciplinar existente desde a fundação da 
sociologia. De acordo com ela, a simbiose re-
sultou em uma diferença de olhar e de pers-
pectiva teórica que proporcionaram ênfases e 
tons diversos ao tema abordado.

“Consideramos o estudo como um ex-
perimento interpretativo, no qual estive-
ram presentes o diálogo entre várias teorias 
contemporâneas normativas de cidadania, 
de democracia e de autonomia e seu con-
fronto com a realidade das mulheres em 
estado de extrema pobreza, alvos do Bolsa 
Família”, enfatiza.

IMPACTOS DO DINHEIRO 
Foi de Walquiria a iniciativa da empreita-

da, a partir de sua percepção de que o progra-
ma teria impactos na subjetividade das mu-
lheres, pelo fato de o Bolsa Família conceder 
benefícios monetários. Segundo a “Sociolo-
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gia do Dinheiro” – uma das várias teorias que 
ofereceram respaldo conceitual e analítico na 
avaliação do material empírico recolhido pe-
los docentes na pesquisa – o dinheiro é uma 
instituição diferente, capaz de transformar os 
indivíduos. Desse modo, argumenta a cien-
tista, a destinação de um valor financeiro é 
completamente diferente da entrega de uma 
cesta básica, porque possibilita o desenvolvi-
mento de determinadas capacidades e com-
petências que o dinheiro, em sua função co-
municativa e simbólica, acaba estimulando, 
como a liberdade de escolher minimamente 
a forma de utilizar o recurso.

A investigação requereu viagens de pes-
quisa ao longo de cinco anos, desde 2006, que 
Walquiria empreendeu a princípio sozinha e 
mais tarde acompanhada de Alessandro, nas 
quais foram entrevistadas 150 mulheres que 
recebem o Bolsa Família em regiões tradicio-
nalmente consideradas as mais desassistidas 
do país: sertão nordestino (Alagoas), zona 
litorânea de Alagoas, Vale do Jequitinhonha 
(MG), periferia da cidade do Recife, interior 
do Piauí, interior do Maranhão e periferia de 
São Luís (MA). São lugares onde a população 
é em sua maioria semianalfabeta, os níveis de 
escolaridade são baixíssimos, não existem op-
ções de emprego e o Estado é pouco atuante.

“Escolhemos entrevistar beneficiárias que 
moram em áreas rurais ou em pequenas ci-
dades do interior, por entender que sua situ-
ação se diferencia muito da dos pobres urba-
nos, objeto já de inúmeros estudos. É muito 
diferente ser pobre em algumas daquelas re-
giões e ser pobre na periferia de São Paulo, 
por exemplo, onde bem ou mal existem al-
ternativas. Os pobres rurais se deparam com 
problemas diferentes, começando pelo isola-
mento geográfico que resulta, quase sempre, 
na impossibilidade de ter acesso a serviços 
públicos básicos, como escolas e postos de 
saúde”, justifica a professora.

Importante no processo de seleção e loca-
lização das entrevistadas, segundo ela, foi o 
apoio de contatos locais (pessoas diretamen-
te responsáveis pela aplicação do programa, 
como assistentes sociais, gestores, prefeitos, 
ou ainda integrantes de movimentos sociais 
e intelectuais), que intermediaram encontros 
com muitas das famílias ouvidas. Mas na 
maioria das vezes as beneficiárias foram pro-
curadas livremente, a fim de evitar direcio-
namentos de qualquer natureza. Conforme 
observa ainda a socióloga, não procederam 
a uma pesquisa estatística ou quantitativa, 
mas fundamentalmente qualitativa.

“Aplicamos em nosso trabalho de coleta 
de dados a técnica da entrevista aberta, e não 
a do questionário fechado, pois julgamos ser 
a única possível nesse tipo de investigação, 
exatamente porque pretendíamos alcançar 
alguns níveis da estrutura subjetiva dos en-
trevistados, buscando apreender mudanças 
mais profundas, morais e políticas, propor-
cionadas pelo benefício. Realizamos então 
longas entrevistas, munidos apenas de um 
roteiro de questões e na audição atenta da 
fala mais livre possível dos entrevistados”, 
esclarece a pesquisadora.

O método impôs a necessidade da reali-
zação de repetidas conversas e do estabele-
cimento de uma relação de confiança com os 
entrevistados, o que significou a dedicação 
de tempos longos tanto na coleta dos depoi-
mentos, com o retorno ao campo ao menos 
mais de uma vez – o propósito era o de acom-
panhar a adaptação das famílias e, em parti-
cular, das mulheres à nova situação econômi-
ca proporcionada pelo programa –, quanto na 
reflexão sobre o material recolhido. Walqui-
ria frustrou-se por não ter recebido apoio fi-
nanceiro da Universidade e decidiu custear a 
pesquisa com recursos próprios, agendando 
as viagens em períodos de férias.

ECONOMIA DOMÉSTICA
Conforme observam os autores do estu-

do, a pobreza é um problema complexo e, 
como tal, não admite uma solução fácil. Por-
tanto, não pode ser resolvida simplesmente 
por meio de um programa de transferência 
direta de renda. Do mesmo modo, é um equí-
voco pensar que o Bolsa Família se limita a 
garantir a sobrevivência material de famílias 
destituídas e extremamente pobres, embo-
ra, salientam, a medida governamental tem 
o mérito de enfrentar importantes questões 
ligadas à pobreza. Uma delas é o início da 
superação da cultura da resignação, ou seja, 
da espera resignada pela morte por fome e 
doenças relacionadas à miséria: com o valor 
recebido, podiam comprar comida para a fa-
mília e já não passavam tanta “necessidade” 
(termo este muito usado pelas entrevistadas 
para falar de carências e privações).

“Pudemos constatar nas entrevistas a im-
prescindibilidade da bolsa para continuarem 
vivendo”, apontam os docentes. “Na grande 
maioria das famílias pesquisadas, o repasse 
representa o único rendimento monetário 
percebido e, em vários casos, constitui a pri-
meira experiência regular de obtenção de 
rendimento. Antes disso, a vida se resumia à 
luta diária para obter comida, que poderia vir 
desde a sua caça como da ajuda de familiares. 
Todas reconheceram que, se suas vidas eram 
duras, sem a bolsa o seriam ainda mais.”

Dona Amélia que o diga. Moradora de 
Pasmadinho (MG), 41 anos, mãe de dez 
filhos, com marido desempregado que faz 
bicos quando estes aparecem, ela salienta 
que agora a família já não passa fome, pois 
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