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RESUMO 
 

FUKUDA, Carolina Hiroce. Mulheres beneficiárias de programas de transferência 
de renda de Cornélio Procópio/PR e o mundo do trabalho. 2022. 50 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2022. 
 

O presente trabalho tem como centralidade compreender a inserção das mulheres 

beneficiárias do Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil do município de Cornélio 

Procópio/PR no mundo do trabalho. A pesquisa prezou pela abordagem qualitativa. 

Enquanto procedimentos metodológicos se adotou a revisão de literatura, a qual 

subsidiou a construção dos capítulos e pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi 

realizada com beneficiárias do Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil que 

participavam do grupo de Serviço de Convivência e Fortalecimento do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Cornélio Procópio/PR. 

Optou-se por entrevistas semiestruturadas, tendo sido realizadas quatro entrevistas. 

Verificou-se com a pesquisa o predomínio do trabalho doméstico de cuidados na 

rotina das entrevistadas e inserção informal no mundo do trabalho. 

 

Palavras-chave: mundo do trabalho; divisão sexual do trabalho; Programa Bolsa 

Família; Programa Auxílio Brasil; Cornélio Procópio/PR.   

 



 
 

ABSTRACT 
 

FUKUDA, Carolina Hiroce. Women beneficiaries of cash transfer programs in 
Cornélio Procópio/PR and the world of work. 2022. 50 p. Graduation Final Paper 
(Graduation in Social Service) –State University of Londrina, Londrina, 2022. 
 

This paper focused on understanding the insertion of women beneficiaries of the Bolsa 

Família Program/Auxílio Brasil in the town of Cornélio Procópio/PR. The research was 

based on a qualitative approach. As methodological procedures we adopted the 

literature review, which subsidized the construction of the chapters, and the field 

research. The field research was developed with beneficiaries of the Bolsa Família 

Program/Brazil Stipend, who participated in the Coexistence and Strengthening 

Service of the Social Assistance Reference Center (CRAS) in the city of Cornélio 

Procópio/PR. We chose to use semi-structured interviews, and four interviews were 

carried out. The research revealed the predominance of domestic care work in the 

interviewees' routines and informal insertion in world of work. 

 

Key-words: world of work; sexual division of labor; Bolsa Família Program; Auxílio 

Brasil Program; Cornélio Procópio/PR. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa trata sobre a inserção das beneficiárias do Programa 

Bolsa Família/Auxílio Brasil no mundo do trabalho. A inserção das mulheres no mundo 

do trabalho é uma realidade e tem sido cada vez mais crescente. O Programa Bolsa 

Família/Auxílio Brasil possui majoritariamente a titularidade feminina. Então a 

discussão é: como é a relação entre o trabalho no âmbito público e no privado? 

A relação entre o trabalho no âmbito público e no âmbito privado é 

complexa. As mulheres quando adentram os postos de trabalho precisam conciliar o 

trabalho doméstico e o trabalho remunerado. Isso acarreta uma dupla jornada de 

trabalho.  

Além da relevância da temática, as motivações para a realização da 

pesquisa foram a participação no Grupo de Pesquisa “Gênero, Família e Políticas 

Públicas”, coordenado pela Profa. Dra. Cássia Maria Carloto, e a realização de estágio 

supervisionado na Secretaria Municipal de Assistência Social no município de 

Cornélio Procópio/PR. 

Assim, o objetivo principal deste trabalho foi compreender a inserção 

das mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil do município de 

Cornélio Procópio/PR no mundo do trabalho. Tendo como objetivos específicos 

caracterizar as mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil do 

município de Cornélio Procópio/PR; verificar se essas mulheres do possuem uma 

dupla jornada de trabalho e por fim, identificar limites vivenciados por elas para a 

inserção no mundo do trabalho. 

A pesquisa possui uma abordagem qualitativa, portanto, tem a 

centralidade em analisar a historicidade de determinado fenômeno. Enquanto 

procedimentos metodológicos se adotou a revisão de literatura, a qual subsidiou a 

construção dos capítulos e pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi realizada 

com beneficiárias do Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil que participavam do grupo 

de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) do município de Cornélio Procópio/PR. Optou-se por 

entrevistas semiestruturadas, tendo sido realizadas quatro entrevistas.  

O trabalho está dividido em três capítulos, o primeiro tematiza a 

divisão sexual do trabalho, tratando do trabalho no interior do capitalismo e como isso 

impacta a inserção da mulher no mundo do trabalho. O segundo versa sobre o 
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Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil, apresentando reflexões sobre o familismo e os 

programas de transferência de renda e por fim, o terceiro capítulo apresenta a análise 

das entrevistas a partir dos eixos aproximações acerca da rotina e trabalho doméstico, 

inserção no mundo do trabalho e percepções acerca do Programa Bolsa 

Família/Auxílio Brasil e suas condicionalidades.  
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2 A INSERÇÃO DA MULHER NO MUNDO DO TRABALHO: APROXIMAÇÕES AO 

TRABALHO E À DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO NO CAPITALISMO 

2.1 O TRABALHO DO CAPITALISMO 

Para entender o trabalho na sociabilidade capitalista, é necessário 

compreender o que é o capitalismo. Primeiramente, o capitalismo é um modo de 

produção que, se desenvolve ao longo dos séculos XV e XVIII, com a emersão dos 

burgos (cidades) e do comércio inter-regional, transformando assim, as relações 

sociais, econômicas e políticas (PRONI, 1997, p. 4). 

O capitalismo forma a sua ideologia na igualdade e na liberdade, além 

de estar pautado no ideal do direito positivo. No entanto, na prática, a acumulação de 

alguns em detrimento à escassez de outros é o principal pano de fundo para a sua 

manutenção.   

Ainda, nesta ideia de liberdade, o capitalismo se pauta em uma nova 

ideologia não mais em uma ótica religiosa e militar, mas sim, em trabalho livre e 

progresso material (PRONI, 1997, p. 5).  

É importante salientar que a exploração da força de trabalho de uma 

determinada classe social é inerente ao capitalismo e a venda da força de trabalho se 

torna um elemento essencial para a manutenção do trabalhador.  

Neste sentido, antes de tudo, o trabalho, segundo Marx (2013), é o 

fruto da mediação entre homem e natureza com uma certa finalidade. 

 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, 
processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e 
controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria 
natural como com uma potência natural. A fim de se apropriar da matéria 
natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em movimento as 
forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, 
cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio 
desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele 
desenvolve as potências que nela jazem latentes e submete o jogo de suas 
forças a seu próprio domínio. (MARX, 2013, p. 326-327). 

 

O trabalho, assim, pode ser considerado como algo natural e inerente 

ao ser social. Então, enquanto ele transforma a natureza utilizando de propriedades 

mecânicas, físicas e químicas, ele modifica o seu próprio ser. Segundo Marx (2013), 

o trabalho é um processo e nesse desenvolvimento, o produto e a atividade orientada 
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a um fim se unem, isto é, um se incorpora ao outro. 

No capitalismo, a classe trabalhadora necessita vender sua força de 

trabalho para a própria sobrevivência, transformando-se assim em uma mercadoria 

(MARX, 2013).  

Como classe trabalhadora, entende-se por aqueles indivíduos que 

são despossuídos de meios de produção e que dependem da venda da sua força de 

trabalho para a própria sobrevivência. No entanto, ao longo do tempo, de acordo com 

os elementos políticos, econômicos e sociais, a classe trabalhadora e o trabalho se 

modificam.  

 

Desse modo, para se compreender a nova forma de ser do trabalho, a classe 
trabalhadora hoje, é preciso partir de uma concepção ampliada de trabalho. 
Ela compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem 
da venda da sua força de trabalho, não se restringindo aos trabalhadores 
manuais diretos, incorporando também a totalidade do trabalho social, a 
totalidade do trabalho coletivo que vende sua força de trabalho como 
mercadoria em troca de salário. (ANTUNES; ALVES, 2004, p. 342). 

 

Então, de acordo com Antunes e Alves (2004), na atualidade, não 

estão somente nas fábricas, mas também em outros níveis.  

 

A classe trabalhadora, hoje, também incorpora o proletariado rural, que vende 
a sua força de trabalho para o capital, de que são exemplos os assalariados 
das regiões agroindustriais, e incorpora também o proletariado precarizado, 
o proletariado moderno, fabril e de serviços, part-time, que se caracteriza pelo 
vínculo de trabalho temporário, pelo trabalho precarizado, em expansão na 
totalidade do mundo produtivo. Inclui, ainda, em nosso entendimento, a 
totalidade dos trabalhadores desempregados. (ANTUNES; ALVES, 2004, p. 
342).  

  

A concepção de trabalho é ampliada e amplamente discutida na 

atualidade e a participação das mulheres no mundo do trabalho começa a ser 

debatida. Então, compreender a atuação das mulheres dentro do mundo do trabalho 

e seu papel na divisão sexual do trabalho são importantes. 

2.2 A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO 

A divisão social do trabalho, existe e existiu em todas as sociedades. 

No entanto, cada sociedade possui sua própria forma, dependendo da sua 

historicidade e processualidade. No entanto, é a partir do capitalismo, em suas 

relações sociais, que o trabalho se materializa de forma hierarquizada. 
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O termo divisão sexual do trabalho é objeto de análise e apesar de 

ser amplamente estudado em diversos países, a França, na década de 1970, foi a 

precursora em sua sistematização.  

Nas ciências sociais, estudava-se e analisava-se o termo a partir de 

uma concepção marxista. No entanto, Marx não analisa a divisão sexual do trabalho 

e assim, pouco a pouco as feministas ampliaram o debate. Caminhando, para um 

ensaio, o qual analisava não somente a esfera profissional, mas também a doméstica. 

A divisão sexual do trabalho no capitalismo, segundo Kergoat (2003), 

é a forma em que mulheres estão no trabalho do âmbito privado e os homens, no 

âmbito público. 

 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social 
decorrente das relações sociais de sexo; essa forma é adaptada 
historicamente e a cada sociedade. Ela tem por características a destinação 
prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva 
e, simultaneamente, a apreensão pelos homens das funções de forte valor 
social agregado (políticas, religiosas, militares etc.). (KERGOAT, 2003, p. 55-
56). 

 

Além disso, existem dois princípios para a divisão sexual do trabalho, 

o que Kergoat (2003) chama de princípio da separação e princípio da hierarquia. O 

princípio da separação é justamente a ideia de segmentação do trabalho entre 

homens e mulheres. O princípio da hierarquia é a ideia de que um trabalho possui 

maior valor em relação outro, neste caso, o trabalho produtivo tem mais utilidade que 

o reprodutivo, portanto, mais valor na sociedade capitalista. 

Segundo Bengoa (2018), o capitalismo separa os trabalhadores em 

duas partes, sendo, um assalariado e o outro não assalariado. Esse trabalho não 

assalariado é o trabalho doméstico, dos cuidados e ele é propagado como algo 

realizado por amor, já que o capitalismo se vale desse trabalho invisível para sua 

manutenção. 

As mulheres contemporâneas, se dividem entre o trabalho 

remunerado e trabalho doméstico e acabam tendo uma dupla jornada de trabalho, já 

que com a dupla função que as mulheres exercem, elas encontram limites para a 

realização do trabalho remunerado e doméstico.  

Existe ainda, a ideia de que as mulheres se dedicam e se desdobram 

inteiramente nas atividades que realizam no cotidiano e isso é imposto pela sociedade 

capitalista. A naturalização dos cuidados recai sempre às mulheres, com a concepção 
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do “dom natural” que elas possuem. 

 

Histórica e culturalmente, especialmente dentro da sociedade capitalista, 
sempre coube à mulher a responsabilidade pelos cuidados com a casa e com 
a família, independentemente de sua idade, condição de ocupação e nível de 
renda. O trabalho doméstico recaía sobre as mulheres com base no discurso, 
vivo até hoje, da naturalidade feminina para o cuidado. Essa atribuição social 
do cuidado ao feminino, primeiramente, limitou a vida das mulheres ao 
espaço privado, e posteriormente, com as transformações socioeconômicas 
e a busca de independência feminina, marcou desvantagens em relação aos 
homens na atuação econômica e social. (SOUSA; GUEDES, 2016, p. 125). 

 

Essa ideia de que as mulheres naturalmente são determinadas para 

a esfera doméstica tem rebatimentos na inserção no mundo do trabalho, já que 

configura uma maior desigualdade de gênero. Elas assumem, muitas vezes, sozinhas 

a posição de cuidados e ainda precisam dedicar tempo para o trabalho na esfera 

pública.  

2.3 INSERÇÃO DA MULHER NO MUNDO DO TRABALHO NA CONTEMPORANEIDADE 

É um fato que a inserção da mulher no mundo do trabalho tem sido 

cada vez mais crescente. Inicialmente, após a Revolução Industrial, as mulheres eram 

requisitadas para o trabalho no âmbito público somente para a complementação de 

renda familiar. Este cenário começa a se transformar nas últimas décadas, a partir de 

uma “expansão do mundo do trabalho, transformações culturais e a redução na taxa 

de fecundidade” (FONTOURA; GONZALEZ, 2009, p. 21).  

Após a Segunda Guerra Mundial, ocorrem profundas transformações 

no mundo do trabalho, surge assim o fordismo/taylorismo, “caracterizado pelo 

emprego de máquinas que diminuíam o tempo ocioso do trabalhador e intensificavam 

o ritmo do trabalho” (DANIEL, 2011, p. 327). 

Após a década de 1960, o cenário começa a se modificar e entra em 

cena o Toyotismo, o qual tem como característica a flexibilização e a multitarefa do 

trabalho. Nas décadas seguintes, o avanço da tecnologia, trouxe ainda mais 

mudanças ao mundo do trabalho.  

 

O informacionalismo na esfera do trabalho, baseado no emprego intensivo de 
tecnologia no processo produtivo, trouxe como resultado uma reestruturação 
do trabalho, com o aumento da subcontratação, do trabalho flexível, do 
trabalho em tempo parcial. (DANIEL, 2011, p. 327). 
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Com o advento do neoliberalismo1, na década de 1970, a dinâmica de 

geração de renda se transforma. Essa modificação impacta diretamente na dinâmica 

do trabalho, gerando principalmente uma invisibilidade para a classe trabalhadora.  

Essa invisibilidade, se materializa justamente porque os trabalhadores 

são afetados pela precarização e exploração do trabalho, além da contínua 

terceirização típica do neoliberalismo. 

As mudanças no mundo do trabalho impactam diretamente a vida do 

trabalhador, mas quando se discute a vida das mulheres dentro dos postos de 

trabalho, não há uma melhora significativa. Elas continuam em um lugar de 

exploração. 

A globalização2 impacta de forma mais aguda a divisão sexual do 

trabalho. Desta forma, segundo Hirata (2015, p. 16-17 apud LAPA, 2018, p. 256) 

existem quatro tipos de consequências: 

  

1) a de que a globalização criou mais empregos femininos que são, contudo, 
empregos mais precários e vulneráveis; 2) a abertura de mercados e a política 
de desregulamentação implicaram em condições de trabalho desfavoráveis 
para as mulheres, aumentando a carga de trabalho remunerado e não 
remunerado; 3) parte do trabalho de reprodução social assegurada antes pelo 
Estado passa a ser remetida à esfera familiar e ao mercado de trabalho 
precário (trabalho feminino pouco remunerado para assegurar o trabalho de 
reprodução social); 4) há aumento das desigualdades de sexo, de classe, de 
raça, pela reorganização da divisão mundial do trabalho e de acesso aos 
recursos, mas também há processos de inovação política, como a aparição 
de movimentos sociais de mulheres contra a globalização neoliberal, a 
exemplo da Marcha Mundial de Mulheres. 

 

A globalização criou mais postos de trabalho, no entanto mais 

precários e aumentou a carga de trabalho exercida pelas mulheres, sendo que elas 

precisam realizar o trabalho remunerado e o não remunerado. O neoliberalismo traz 

uma maior responsabilização familiar para o âmbito dos cuidados (sabendo que essa 

responsabilidade recaí sobre as mulheres) e isso acarreta maior desigualdade de 

 
1 O neoliberalismo é uma revisão do liberalismo clássico. Tem como característica principal, segundo 
Ianni (1988, p. 28) “a liberação crescente e generalizada das atividades econômicas, englobando 
produção, distribuição, troca e consumo” e a privatização de empresas e produtos estatais, 
organizações e instituições governamentais: habitação, transportes, educação, saúde e previdência. 
2 O termo globalização é algo amplamente discutido e não possui uma determinação clara. Por isso, 
os autores Luís Campos e Sara Canavezes (2007, p. 10) colocam alguns aspectos comuns da 
literatura: em primeiro lugar, se trata de um processo em escala mundial; em segundo, é a interligação 
e a interdependência dos Estados; em terceiro, caracteriza-se a desterritorialização, ou seja, a natureza 
econômica, social e política se desvinculam e em último, o desenvolvimento tecnológico é um 
importante elemento. 
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classe, raça/etnia e gênero.  

A ideia de autonomia para as mulheres através do trabalho está 

presente nos ideais do neoliberalismo. Entretanto, é necessário se “empoderar” sem 

perder de vista a “feminilidade” da mulher. Para o capitalismo, é interessante que a 

mulher seja um indivíduo conformado com a diferença sexual e que esteja em 

obediência, tolerância e de acordo com o trabalho remunerado de forma explorada 

(PUN, 2006, p. 15 apud LAPA, 2018, p. 263). 

2.4 A DUPLA JORNADA DE TRABALHO  

A inserção das mulheres no mundo do trabalho, se dá de forma dupla: 

no âmbito privado e no âmbito público. Esta condição é imposta pela sociedade 

capitalista, devendo conciliar e mediar os trabalhos nos dois âmbitos de forma 

excepcional. 

  

A ausência ou pouca presença de mecanismos conciliadores das tarefas 
domésticas e o trabalho remunerado leva a uma sobrecarga laboral que pode 
ser considerada injusta para as mulheres, uma vez que por conta própria elas 
precisam mediar o trabalho pago com o não pago. (SOUSA; GUEDES, 2016, 
p. 128). 

 

Homens e mulheres possuem uma inserção diferenciada no mundo 

do trabalho. As mulheres, historicamente dentro do capitalismo, são naturalizadas a 

realizarem os cuidados da casa e a maternidade.  

Conforme Duarte e Spinelli (2019), o capitalismo, em seu 

desenvolvimento tecnológico e industrializado, tem capacidade de retirar as 

responsabilidades domésticas das mulheres. No entanto, isso não possui caráter de 

lucratividade para o capital, portanto a remodelação desse contexto não é possível no 

capitalismo.  

Quando na Revolução Industrial, as mulheres se inseriram nos postos 

de trabalho de forma precarizada. 

 

   O mercado de trabalho procurava marginalizar e desqualificar sua atuação, 
sofriam forte exploração e desvalorização em relação à mão de obra 
masculina, que, de certa forma, garantia o lucro dos empregadores (quanto 
mais discriminada fosse a mulher, maior seria sua sujeição em um trabalho 
sub-humano e por baixos salários). (DUARTE; SPINELLI, 2019, p. 135). 
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A desvalorização dos postos de trabalho para as mulheres se dá pela 

discriminação desse grupo. No patriarcalismo, existe, conforme Duarte e Spinelli 

(2019, 140), uma solidariedade entre os homens para manter a dominação estrutural 

sobre as mulheres, não tendo, assim, uma busca pela superação da opressão. 

  

   Manter a mulher como grupo social discriminado propicia para que ela realize 
o trabalho mais degradante e invisível, denominado como “reprodutivo” pelo 
capitalismo, e ainda legitima suas más condições de trabalho e desigualdade 
salarial no âmbito do trabalho produtivo. (DUARTE; SPINELLI, 2019, p. 138-
139). 

 

O trabalho doméstico está diretamente relacionado com os cuidados. 

Segundo Passos (2016), este conceito tem sido pauta de discussões acadêmicas, 

principalmente a partir da década de 2000, com estudos realizados por autores como 

Joan Tronto (1997), Hirata (2010, 2016), Thomas (2011), Orozco e Gil (2011), Pascale 

Molinier (2012) e, por fim, Carol Gilligan (2013). 

Carrasco (2012) afirma que os cuidados podem ser considerados um 

bem relacional, isto é, são inerentes à vida humana. Além disso, os bens e serviços 

advindos dos cuidados são necessários para a manutenção do modo de produção 

capitalista. 

Neste sentido, existem duas características principais dos cuidados: 

o primeiro se relaciona justamente com essa vulnerabilidade física e psíquica do ser 

humano, que fica à mercê dos cuidados. O ser humano necessita de cuidados desde 

sua concepção. Vale ressaltar que esses cuidados são mútuos, ou seja, os indivíduos 

são dependentes uns dos outros para sobreviver. 

Em segundo, os aspectos afetivos construídos pelos cuidados, são 

banalizados pelo capital. Os cuidados respondem a uma necessidade concreta dos 

indivíduos e o mercado os despersonaliza. Eles se diferenciam do trabalho do 

mercado e se relacionam com os aspectos invisibilizados.  

Com isso, apesar de serem invisibilizados na sociedade capitalista, os 

cuidados são essenciais para a manutenção dela, já que cada indivíduo necessita de 

cuidados e atenção desde o nascimento. Assim cria-se uma ideologia que esses 

cuidados devem ser realizados “por amor”. 

A mulheres possuem, pela divisão sexual do trabalho, obrigação de 

estar à frente destes cuidados e desta atenção. E quando não conseguem realizá-lo, 

além de se sentirem culpadas, são também culpabilizadas.  
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Nesta pesquisa, entende-se por cuidados, aqueles atos pequenos e 

sutis quase sempre imperceptíveis realizado nos lares, além do ato de cuidar do outro.  

Há um estabelecimento de vínculo emocional mútuo entre as partes envolvidas. 

“Assim, o cuidado é resultado de inúmeros atos pequenos e sutis, conscientes ou 

inconscientes que não se pode considerar que sejam realizados de forma natural ou 

sem esforços” (CARLOTO, 2015, p. 192).         

Esses cuidados, segundo Bengoa (2018, p. 38), são indispensáveis 

para a vida humana, isto é 

  

A existência de uma sociedade depende das possibilidades que tenha de 
reproduzir sua população, os bens e serviços necessários para sua 
manutenção e os inputs necessários para reiniciar continuamente os 
processos de produção. 

 

O capitalismo depende dessa produção de bens e serviços 

domésticos para a reprodução da força de trabalho. Assim, o que a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019, caracteriza por afazeres domésticos nos 

domicílios, possui uma lógica. 

 

1) preparar ou servir alimentos, arrumar a mesa ou lavar louça; 2) cuidar da 
limpeza ou manutenção de roupas e sapatos; 3) fazer pequenos reparos ou 
manutenção do domicílio, do automóvel, de eletrodomésticos ou outros 
equipamentos; 4) limpar ou arrumar o domicílio, a garagem, o quintal ou o 
jardim; 5) cuidar da organização do domicílio (pagar contas, contratar 
serviços, orientar empregados); 6) fazer compras ou pesquisar preços de 
bens para o domicílio; 7) cuidar dos animais domésticos; e 8) outras tarefas 
domésticas. (IBGE, 2019, p. 1). 

 

Ainda segundo a pesquisa, os afazeres domésticos em 92,1% são 

realizados por mulheres. As atividades ligadas à alimentação, limpeza e arrumação 

dos lares, em sua maioria, são de responsabilidade das mulheres, sendo os homens 

responsáveis por pequenos reparos do lar (IBGE, 2019, p. 1-3).  

Além disso,  

 

A análise do tipo de afazer por condição no domicílio mostra que a realização 
de afazeres pelos homens só se equipara à pelas mulheres quando este vive 
sozinho. Quando está em coabitação, seja na condição de responsável pelo 
domicílio ou de cônjuge, a realização de afazeres domésticos dos homens se 
reduz sensivelmente em certas atividades, exceto para a realização de 
pequenos reparos no domicílio. Por outro lado, para as mulheres não existem 
grandes diferenças na realização de certas atividades domésticas conforme 
sua condição no domicílio e o fato de viver sozinha ou em coabitação. (IBGE, 
2019, p. 4). 
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Os homens, não são responsabilizados pelos afazeres domésticos, 

realizando-as somente quando vivem sozinhos, já quando moram com outras 

mulheres, os afazeres se reduzem. Para as mulheres, a responsabilidade com 

afazeres domésticos independe se elas vivem sozinhas ou não. 

Conforme a pesquisa, é possível perceber que as mulheres dedicam 

cerca de oito horas a mais nos afazeres domésticos e cuidados do que os homens. 

 

[...] observou-se que a mulher não ocupada dedicou, em média, 24 horas 
semanais a afazeres e/ou cuidados, enquanto o homem não ocupado 
dedicou a metade (12,1 horas) em 2019. Essa diferença entre mulheres e 
homens se manteve elevada mesmo quando consideramos apenas as 
pessoas ocupadas: as mulheres ocupadas dedicaram em média 8,1 horas a 
mais às atividades de afazeres e/ou cuidados. (IBGE, 2019, p. 7). 

  

Então, de acordo com a pesquisa, é possível observar que as 

mulheres além de terem maior responsabilidade, dedicam maior tempo aos afazeres 

domésticos do que os homens. Neste sentido, pode-se analisar que impacta 

diretamente no desempenho das atividades de trabalho remunerado, já que gera uma 

sobrecarga de trabalho.  

2.5 A SOBRECARGA DE TRABALHO 

O tempo é algo importante na sociabilidade capitalista, todas as ações 

e atividades que os indivíduos dispõem, custam tempo. 

   

As pessoas desenvolvem suas atividades de acordo com o tempo de que 
dispõem. Toda atividade custa tempo. Há um tempo objetivo, que permite 
classificar e medir temporalmente os acontecimentos, porém pouco sabemos 
sobre a experiência subjetiva do tempo. Todas as pessoas, homens e 
mulheres, têm noções diferentes de tempo e, por isso, tendem a dispor de 
seu tempo de maneira distinta. (ARRIAGADA, 2005 apud MOREIRA; 
MOSER, 2019, p. 68). 

 

A disposição do tempo, é diferente para cada indivíduo e cada um o 

subjetiva de acordo com sua concepção. No entanto, no capitalismo, a classe 

trabalhadora, necessita vender sua força de trabalho e assim, dedicam maior parte do 

tempo ao trabalho remunerado.  

Conforme Deddeca (2004), o uso do tempo no capitalismo, se 

centraliza no trabalho em três momentos: a compulsoriedade do trabalho; o processo 
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de alocação do trabalho e por fim, diz respeito a apropriação do trabalho e do tempo 

pelo capital. 

Em primeiro, a compulsoriedade, na sociedade capitalista, está 

diretamente relacionada à submissão ao consumo. Para consumir, a classe 

trabalhadora vende sua força de trabalho, ao contrário da classe dominante. 

O segundo, do processo de alocação do trabalho, há cada vez mais 

aumento da produtividade e rendimento do trabalho, já que o capital consegue se 

reinventar.  

Por último, a apropriação do trabalho e do tempo pelo capital, é a 

utilização da reprodução física, mental e social.  

 

Apesar da grande capacidade do capitalismo em revolucionar as condições 
de trabalho, ele não foi, e continua não sendo, capaz de eliminar a 
necessidade de um tempo necessário para a reprodução social, física e 
mental dos homens e mulheres. O aumento da intensidade e da extensão da 
jornada de trabalho esbarra na exigência de um período de descanso, a ser 
realizado dentro das 24 horas de duração do dia. Aqui também aparece uma 
outra limitação da capacidade de transformação do capitalismo. (DEDDECA, 
2004, p. 24). 

 

Neste sentido, a classe trabalhadora dispõe de um “tempo para uso 

pessoal”, tempo que não estão em jornada de trabalho remunerado. Conforme 

Deddeca (2004), este tempo é quando os trabalhadores não se encontram na jornada 

de trabalho remunerada e é utilizado para a organização familiar.  

A organização familiar envolve o trabalho na área não remunerada, 

como os afazeres domésticos, caracterizados anteriormente. Segundo Moreira e 

Moser (2019), no capitalismo, a divisão sexual do trabalho deixou as mulheres 

designadas a esse trabalho. No entanto, quando as mulheres adentram a jornada do 

trabalho remunerado, essa configuração é colocada em xeque. 

  

Essa configuração, no entanto, vem sendo colocada em xeque à medida que 
as mulheres ocupam, a cada dia, mais espaço no mercado de trabalho. A 
tradicional divisão sexual do trabalho, com um homem provedor encarregado 
do trabalho para o mercado e uma mulher cuidadora, responsável pelo 
trabalho reprodutivo, dá lugar a um arranjo no qual homens e mulheres 
realizam o trabalho no mercado, enquanto o trabalho reprodutivo continua, 
em sua grande maioria, a cargo das mulheres. (MOREIRA; MOSER, 2019, p. 
69). 

 

No entanto, mesmo com as mulheres ocupando os postos de trabalho 

remunerado, os homens, em sua maioria, não assumem os afazeres domésticos. 
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No cuidado da casa e da família, as mulheres assumem uma dupla jornada, 
intensificando seu tempo de trabalho. Enquanto isso, os homens não 
assumiram da mesma forma a sua parte na responsabilidade das tarefas 
domésticas. A diferença de gênero no uso do tempo se aprofunda nos grupos 
socioeconômicos mais pobres, onde as mulheres pobres são as que gastam 
mais tempo com as tarefas do domicílio. (MOREIRA; MOSER, 2019, p. 69). 

 

A idealização que a mulher deve ser responsável pelos afazeres 

domésticos está internalizada na sociedade capitalista. Assim, as políticas sociais 

também introjetam esse ideal de mulheres cuidadoras. 

Neste sentido, o questionamento principal que fica é será que ao ter 

as mulheres como responsáveis familiares, os programas de transferência de renda 

contribuem no reforço a responsabilidade destas pelos cuidados? 
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3 A RELAÇÃO DAS FAMÍLIAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/AUXÍLIO 

BRASIL: AS MULHERES COMO RESPONSÁVEIS FAMILIARES 

3.1 O FAMILISMO 

A necessidade de um debate ampliado a respeito do papel que as famílias 

desempenam no âmbito das políticas sociais é de extrema importância, já que os 

ideais pré-determinados pela sociedade capitalista do que se considera família pode 

vir a dar espaço a preconceitos e ideais moralistas nas formas de execução e de 

proposta das políticas sociais (MIOTO, 2003). 

Neste sentido, a compreensão da contradição e da complicação das relações 

familiares se faz necessário. Ainda que na agenda das políticas sociais brasileiras 

como na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 1990), Lei Orgânica da Assistência Social (BRASIL, 1993) e Estatuto do 

Idoso (BRASIL, 2003) se aborde o tema família, a temática carece de ampliação e 

discussão. 

Existem diversas composições e arranjos familiares que passam por 

transformações recorrentes. Neste sentido, é preciso colocar o termo família no plural. 

Assim, ampliam-se os debates e “enfatiza a necessidade de abrir mão de uma imagem 

consagrada ou ideal de família” (OLIVEIRA; MIOTO, 2019, p. 11). 

 

A utilização do plural na grafia da palavra família reafirma a admissão da 
existência de uma diversidade de arranjos como significativo contraponto à 
prática recorrente de evocação de uma única imagem idealizada de família 
como referência e parâmetro para se conceber e pensar pesquisas, 
intervenções e políticas. (OLIVEIRA; MIOTO, 2019, p. 10). 

 

Desta forma, as famílias nas políticas públicas, segundo Mioto (2003, p. 3), 

possuem duas principais perspectivas: 

 

Uma que defende a centralidade da família, apostando na sua capacidade 
imanente de cuidado e proteção. Portanto, uma vê a família como o centro 
do cuidado e da proteção por excelência. A outra entende que a capacidade 
de cuidado e proteção da família está diretamente relacionada ao cuidado e 
à proteção que lhe são garantidos através das políticas sociais, 
especialmente das políticas públicas. 

 

 A primeira perspectiva, ainda segundo Mioto (2003), é o que se chama de 

perspectiva familista, ou seja, o mercado e a família devem ser responsáveis pelos 
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cuidados e pela proteção dos indivíduos. Assim, o Estado só intervém quando estes 

dois elementos não conseguem garantir a proteção e os cuidados. A segunda 

perspectiva, “de que a centralidade da família, no âmbito da política social, e a 

superação da focalização, repousam no pressuposto de que para a família proteger é 

necessário, em primeiro lugar, garantir condições de sustentabilidade para a proteção” 

(MIOTO, 2003, p. 5). Assim, se faz uma análise da totalidade.  

Nos sistemas de proteção social nos quais há a centralidade na ação pública, 

a família, não é mais o público-alvo das ações, mas sim o direito dos indivíduos. A 

responsabilidade fica a cargo do Estado, com necessidade de universalizar os 

serviços. 

 O avanço neoliberal trouxe para as políticas sociais um caráter focalizado e a 

desresponsabilização do Estado em relação a proteção e a provisão ficou mais 

evidente.  

 

No Brasil, segundo a legislação e os programas sociais atualmente vigentes, 
as políticas de proteção social têm como diretriz a matricialidade familiar e o 
reconhecimento do direito fundamental dos indivíduos à convivência familiar 
e comunitária. (ZOLA, 2015, p. 56). 

 

 Então, segundo Moser e Mulinari (2017), a falta de políticas sociais ampliadas 

e universalizadas sobrecarrega e responsabiliza os membros das famílias, já que 

quando inseridas nas políticas sociais, não há a realização de um trabalho social. 

As políticas públicas possuem uma tendência de colocar as mulheres como 

responsáveis ou titulares dos programas, serviços, benefícios e projetos. No 

Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil, a maior parte das beneficiárias são mulheres. 

As mulheres, como discutido anteriormente, são constantemente 

responsabilizadas pela sociedade capitalista e os afazeres domésticos e cuidados 

ficam a cargo delas.  

 

Na família, as mulheres tradicionalmente se ocupam dos afazeres 
domésticos, o que limita sobremaneira o tempo que podem dedicar ao 
mercado de trabalho e impõe um grande esforço de conciliação das jornadas, 
que tende a reiterar uma situação de desvantagem da inserção feminina no 
mercado de trabalho. (DEDECCA; RIBEIRO; ISHII, 2009, p. 79).  

 

 O ideal de família nuclear coloca os homens como os provedores de renda, ou 

seja, os que redistribuem a renda e as mulheres, em um lugar de provedoras de 

cuidados. Gerando assim uma dependência financeira da mulher e dos filhos ao 
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homem. 

 Quando há uma tentativa de questionamento dessa realidade de modelo 

familiar, resulta em uma implicação: as mulheres precisam se dedicar aos afazeres 

domésticos e ao trabalho remunerado. 

 

Um descompasso colocado em evidência, destacadamente quando são 
observadas as dificuldades da família, em especial da mulher, em conciliar o 
trabalho familiar com o trabalho remunerado e manter o equilíbrio da base 
relacional e a proteção social dos membros familiares. (ZOLA, 2015, p. 52). 

 

As mulheres que se inserem nos postos de trabalho, possuem uma dupla 

jornada de trabalho, já que precisam realizar os afazeres domésticos e os afazeres 

que o trabalho remunerado lhes impõe. Além disso, as que estão inseridas em 

programas como o Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil, precisam cumprir as 

condições impostas por esses programas.  

3.2 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  

As políticas públicas são intervenções estatais. Essas intervenções 

surgem através das necessidades sociais, que estão vinculadas diretamente às 

relações econômicas e políticas. 

As reformas neoliberais começam em torno da metade da década de 

1970. A ala conservadora acusa o Estado de ser a principal fonte da crise fiscal, ocorre 

uma transferência dos serviços essenciais para a iniciativa privada.  

Ao longo das décadas seguintes, o neoliberalismo teve um avanço 

significativo e isso impacta diretamente na esfera econômica dos trabalhadores 

 

O avanço da hegemonia neoliberal com a globalização potencializou o 
desemprego e a concentração da riqueza, refletidos em pobreza e 
desigualdade crescentes. Com isso, o crescimento exponencial das 
disparidades, tanto entre países como dentro de cada país, num processo 
contraditório, essa onda forçou a retração nos regimes de proteção social, e 
sua reorientação face as demandas nas áreas de prestação de serviços 
sociais essenciais por parte da esfera estatal. (MARTINS, 2008, p. 33). 

 

Neste sentido, as políticas sociais passam por transformações e o 

ideal focalizado e restritivo passa a fazer parte da agenda das políticas sociais. 

 

Os investimentos nas políticas sociais públicas, nesse contexto sofrem uma 
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refração no que concerne à garantia de direitos, especialmente os universais, 
surgindo daí pacotes reformadores dos sistemas de seguridade social. Nesse 
contexto, novas estratégias para as políticas sociais passam a permear o 
ideário dos ajustes estruturais no que tange a um novo perfil para a política 
social focalizada e restritiva a determinadas demandas subalternas, 
agravando com isso o quadro social. (MARTINS, 2008, p. 36). 

 

No Brasil, o tema da desigualdade de renda e pobreza é colocado em 

pauta a partir da década de 1980 em um contexto de efervescência dos movimentos 

sociais e o processo de redemocratização. A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988), apesar de ainda conter traços marcantes do conservadorismo, ilustra os 

direitos sociais sendo reconhecidos na agenda política brasileira.  

Foi a partir dos anos 1990 que as políticas neoliberais foram sendo 

introduzidas no Brasil. A posição que existia uma crise fiscal e a necessidade de uma 

superação desta foi essencial para a reforma do Estado. Além disso, a dívida externa 

e a hiperinflação foram elementos para a concretização de “programas prescritos e 

ajuste estrutural” do Fundo Monetário Internacional (FMI) (MARTINS, 2008).  

O setor empresarial e o terceiro setor, receberam novas demandas: a 

responsabilidade de gerir as políticas sociais. Assim, há uma redução significativa dos 

gastos públicos e os “problemas sociais” seriam enfrentados de forma isolada 

(MARTINS, 2008). 

Desta forma, emergem os programas de transferência de renda, que 

possuem um caráter de “focalização nos segmentos vulneráveis” (MARTINS, 2008, p. 

37). 

De acordo com Silva e Lima (2016), programas de transferência de 

renda no Brasil se dividem em quatro grandes momentos. O primeiro grande momento 

é a aprovação do Programa de Renda Mínima, de autoria do então deputado federal 

Eduardo Suplicy.  O segundo momento, é marcado por uma nova agenda política, que 

ganha impulso em 1991, com a proposta de uma transferência de renda para as 

famílias com objetivo de escolarização dos filhos e dependentes. Essa dialogava com 

o Programa de Renda Mínima de Suplicy e influenciou as experiências municipais. 

Em terceiro, pode se considerar a intensificação do debate sobre as experiências 

municipais. Ocorre uma grande expansão de iniciativas de programas municipais e 

estaduais, com centralidade na família e a obrigatoriedade de crianças com frequência 

escolar. E por último, a partir de 2001, a criação de programas de transferência de 

renda pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso: Bolsa Escola, Bolsa 
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Alimentação, Bolsa Renda, Vale Gás, Benefício de Prestação Continuada, Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil. 

O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado em 2003 pela Medida 

Provisória de número 132, como fruto da unificação de quatro programas distintos: 

Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás.   

Então, 

 

O PBF inova desde as experiências municipais e federais similares anteriores 
ao unificar todos os programas sociais de envergadura nacional do governo 
federal. É um programa gerido pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS) em parceria com estados e municípios, e à Caixa 
Econômica Federal cabendo a esta o papel de operar o cadastro e efetuar o 
pagamento dos benefícios. (MARTINS, 2008, p. 74). 

 

O PBF, destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema 

pobreza, procurava relacionar os direitos básicos como educação, saúde, assistência 

social e alimentação aos objetivos centrais de combater a miséria e a exclusão social, 

objetivando a emancipação das famílias (WEISSHEIMER, 2006, p. 25). 

  

1ª) promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da transferência direta 
de renda à família; 2ª) reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas 
áreas de Saúde e Educação, por meio do cumprimento das 
condicionalidades, o que contribui para que as famílias consigam romper o 
ciclo da pobreza entre gerações; 3ª) coordenação de programas 
complementares, que têm por objetivo o desenvolvimento das famílias, de 
modo que os beneficiários do PBF consigam superar a situação de 
vulnerabilidade e pobreza. (BRASIL, 2007). 

 

Diversas análises a respeito do PBF foram realizadas ao longo de sua 

existência e elas se dividem em dois grupos. O primeiro consiste no ideal do programa 

ser um ponto de partida para a emancipação social e econômica das famílias 

beneficiárias.  

A partir das análises de Bartholo, Passos, Fontoura (2019), as 

pesquisas quantitativas revelam que as mulheres, a partir do PBF tiveram uma maior 

adesão a serviços de saúde e bem-estar. Essas pesquisas ainda revelam que as 

mulheres passaram a ter mais autonomia na escolha das decisões do âmbito familiar.  

Isso, no entanto, não pode ser considerado algo positivo “afinal, pode 

representar um afastamento maior dos homens da esfera doméstica e, portanto, mais 

sobrecarga para as mulheres e reforço das atribuições tidas socialmente como 

femininas” (BARTHOLO; PASSOS; FONTOURA, 2019, p. 16). 
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O segundo, possui a concepção mais crítica ao programa, ou seja, 

aponta que as condicionalidades do programa trazem uma responsabilização às 

famílias, sobretudo às mulheres. Essas são responsabilizadas pelos afazeres 

domésticos na divisão sexual do trabalho e acabam sendo as cumpridoras dessas 

condicionalidades. 

Segundo Bartholo, Passos, Fontoura (2019, p. 7), as mulheres 

ocupavam a maioria da titularidade do PBF, sendo escolhidas para fazer a mediação 

entre o Estado e a família, com a justificativa de “que as mulheres conhecem melhor 

as necessidades da família”. 

Neste sentido, a partir dos programas de transferência de renda, 

principalmente o PBF, as mulheres não possuem um apoio necessário para a 

autonomia e emancipação, ou seja, não existe “o desenvolvimento da capacidade de 

ampliar o leque de escolhas sociais” (BARTHOLO; PASSOS; FONTOURA, 2019, p. 

8). 

 

Dessa forma, apesar de não explicitamente uma perspectiva de gênero em 
seu desenho, no sentido de ter como objetivo a autonomia das mulheres, por 
exemplo, o PBF, ao dar preferência às mulheres na titularidade do cartão 
como forma de ampliar a eficácia do programa, embutiria e fortaleceria um 
viés de gênero. (BARTHOLO; PASSOS; FONTOURA, 2019, p. 9). 

 

Assim, as autoras reforçam que a ampliação das escolhas requer uma 

participação das políticas sociais que estão além do PBF. 

 

Isso porque as possibilidades de ampliação das escolhas femininas requerem 
a atuação de políticas públicas que não fazem parte do PBF, nem estão 
vinculadas à sua gestão. Por exemplo, o acesso a creches para crianças de 
até 3 anos, de suma importância para o engajamento produtivo feminino, a 
oferta de cursos de qualificação profissional e a intermediação de mão de 
obra são responsabilidades federais de outros Ministérios e realizadas em 
coordenação com estados ou municípios. Em outros termos, direcionar ao 
PBF a insuficiência do aparato de proteção social brasileiro na promoção de 
possibilidades de ampliação das escolhas femininas é, antes de tudo, 
responsabilizar a parte – e uma pequena parte – pelo todo. (BARTHOLO; 
PASSOS; FONTOURA, 2019, p. 12). 

 

Além de todas essas problemáticas, o PBF possuía 

condicionalidades, sendo elas: o acompanhamento do calendário de vacinação e do 

crescimento e desenvolvimento para crianças menores de 7 anos, pré-natal para 

gestantes e acompanhamento para as mães que amamentam; a frequência escolar 

de 85% para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos; 75% para 15 a 17 anos e o 
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acompanhamento de ações socioeducativas para crianças em situação de trabalho 

infantil (BRASIL, 2007, p. 1). 

Essas condicionalidades, segundo a análise das pesquisas de 

Bartholo, Passos, Fontoura (2019), podem acarretar sobrecarga na vida das mulheres 

que são as titulares. Algumas mulheres afirmam que percebem esse peso a mais que 

se carrega, entretanto outras não o compreendem. Isso pode estar relacionado a 

própria naturalização da condição de mulheres sendo responsáveis pelo cuidado.  

3.3 O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 

Embora o PBF deva ser alvo de questionamentos, principalmente por 

suas condicionalidades, ele foi substituído pelo Programa Auxílio Brasil. Este, 

instituído a partir da Medida Provisória 1.061 de agosto de 2021 e pela Lei 14.284 de 

dezembro de 2021, é executado por pelo Ministério da Cidadania.  

Similar em muitos aspectos com o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, é 

uma substituição ao já conhecido PBF. Segundo a própria página do Governo Federal, 

o Auxílio Brasil é um programa que 

  

integra em um só programa várias políticas públicas de assistência social, 
saúde, educação, emprego e renda. O novo programa social de transferência 
direta e indireta de renda é destinado às famílias em situação de pobreza e 
de extrema pobreza em todo o país. Além de garantir uma renda básica a 
essas famílias, o programa busca simplificar a cesta de benefícios e estimular 
a emancipação dessas famílias para que alcancem autonomia e superem 
situações de vulnerabilidade social. (BRASIL, 2022). 

 

E os objetivos dele, ainda segundo a página: 

  

• Promover a cidadania com garantia de renda e apoiar, por meio dos 
benefícios ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a 
articulação de políticas voltadas aos beneficiários; 

• Promover, prioritariamente, o desenvolvimento das crianças e dos 
adolescentes, por meio de apoio financeiro a gestantes, nutrizes, crianças 
e adolescentes em situação de pobreza ou extrema pobreza; 

• Promover o desenvolvimento das crianças na primeira infância, com foco 
na saúde e nos estímulos às habilidades físicas, cognitivas, linguísticas e 
socioafetivas, de acordo com o disposto na Lei nº 13.257, de 8 de março 
de 2016; 

• Ampliar a oferta do atendimento das crianças em creches; 

• Estimular crianças, adolescentes e jovens a terem desempenho científico 
e tecnológico de excelência; e 

• Estimular a emancipação das famílias em situação de pobreza e extrema 
pobreza. (BRASIL, 2022). 
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Aos que têm direito: famílias em situação de extrema pobreza; 

famílias em situação de pobreza e famílias em regra de emancipação. 

Nascido sob um contexto de pandemia de COVID-19, o Auxílio Brasil, 

não possui uma pauta e nem uma conformidade com uma política efetiva de combate 

à pobreza. Além disso, foi divulgado sem um recurso orçamentário, forçando assim, 

um acordo nos bastidores entre governo e legislativo para sua aprovação 

(BOSCHETTI, 2022). 

Esse Auxílio possuía uma data prevista para terminar em 2022 (ano 

eleitoral), mas o Congresso possibilitou estender até 2026. 

 

O casuísmo político proporcionado por essa articulação possibilitou ao Auxílio 
Brasil assumir um caráter mais abrangente que o BF: amplia o número de 
famílias beneficiadas de 14,6 para 18 milhões em março de 2022; aumenta a 
renda per capita para acesso, de R$ 89,00 para R$ 105,01 para famílias em 
situações de extrema pobreza e de R$ R$ 178,00 para R$ 210,00 para 
famílias em situação de pobreza; reajusta em 17,84% o valor médio dos 
benefícios, elevando-os de R$ 189,00 para R$ 217,18, acrescido do “auxílio 
transitório” que pode ampliar esse valor a R$ 400,00. (BOSCHETTI, 2022). 

 

Além disso, 

  

Em relação aos tipos de benefícios, complexifica-os em relação ao BF, 
criando 03 benefícios básicos – benefício primeira infância, benefício 
composição familiar, benefício superação da extrema pobreza -, e mais 06 
auxílios ou benefícios acessórios: auxílio esporte, auxílio iniciação científica 
júnior, auxílio criança cidadã, auxílio inclusão produtiva rural, auxílio inclusão 

produtiva urbana, e benefício compensatório de transição. (BOSCHETTI, 

2022). 

 

Ao Auxílio Brasil, é preciso reconhecer os problemas e 

intencionalidades eleitorais. De forma histórica, os programas de transferência de 

renda estão interligados com um contexto de neoliberalismo e possui uma proposição 

de assegurar um consumo mínimo. Reforçando, assim, a ideia de um caráter 

filantrópico e clientelista. 
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4 AS MULHERES E O MUNDO DO TRABALHO: PERCEPÇÕES DAS 

BENEFICIÁRIAS DE CORNÉLIO PROCÓPIO/PR 

4.1 BREVE CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM CORNÉLIO PROCÓPIO/PR 

O município de Cornélio Procópio, localizado no norte do Paraná, 

possui uma população estimada em 47.840 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) (2021). É classificado como município de Pequeno 

Porte II, sendo que 94% da sua população reside em área urbana e 6% em área rural. 

Em relação ao trabalho, o salário médio mensal dos trabalhadores 

formais em 2019, segundo o PNAD (IBGE, 2019) era de dois salários-mínimos e 

18.949 pessoas e estavam trabalhando formalmente. Em relação aos trabalhos 

informais, não há uma estimativa. 

Segundo o Relatório de Programas e Ações do Ministério da 

Cidadania (BRASIL, 2022), os benefícios do PBF foram pagos até outubro de 2021. 

Assim, a partir de novembro de 2021, as famílias começaram a ser transferidas para 

o Auxílio Brasil. 

O Cadastro Único para Programas Sociais, 

 

reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda 
– aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essas 
informações permitem ao governo conhecer as reais condições de vida da 
população e, a partir dessas informações, selecionar as famílias para 
diversos programas sociais. (BRASIL, 2022). 

 

Neste sentido, o Cadastro Único é a ferramenta que possibilita a 

inserção das famílias no Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil. Ele concentra 

diversas informações das famílias cadastradas, como as condições de vida e define 

diagnósticos (BARROS; CARVALHO; MENDONÇA, 2009). 

O Cadastro Único do município de Cornélio Procópio, contém 5.284 

famílias cadastradas. Destas famílias, 424 possuem renda per capita familiar de até 

R$ 89,00; 753 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00; 2.373 com 

renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo e 1.615 com renda 

per capita acima de meio salário mínimo. São 12.096 indivíduos cadastrados, sendo 

que, 615 famílias estão em situação de extrema pobreza, 834 famílias em situação de 

pobreza e 2.299 famílias em baixa renda (BRASIL, 2022). 
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Em relação ao PBF, no município de Cornélio Procópio, até outubro 

de 2021, eram 952 famílias com renda média mensal de R$ 40,18 (BRASIL, 2022). 

Isso mostra que cobertura do Programa abrangia 56,7% das famílias 

pobres do município.  

Em relação às condicionalidades do programa, a frequência escolar, 

de acordo com novembro de 20193 “atingiu o percentual de 91,2%, para crianças e 

adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 675 alunos acompanhados em 

relação ao público no perfil equivalente a 740” e “para os jovens entre 16 e 17 anos, 

o percentual atingido foi de 77,9%, resultando em 106 jovens acompanhados de um 

total de 136.”  

No acompanhamento da saúde, “atingiu 53,8 %, percentual equivale 

a 860 pessoas de um total de 1.599 que compunham o público no perfil para 

acompanhamento da área de saúde do município.” de crianças até 7 anos e mulheres 

de 14 a 44 anos (BRASIL, 2022).  

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES 

Para iniciar a apresentação da caracterização das entrevistadas, 

primeiramente é necessário informar como ocorreu o contato com as participantes. 

Inicialmente, o objetivo desta pesquisa era compreender se as 

condicionalidades do PBF interferiam na inserção das mulheres beneficiárias no 

mundo do trabalho. No entanto, durante o ano de 2020 e 2021, não houve 

descumprimento de condicionalidades por conta da pandemia da COVID-19, uma vez 

que houve restrição de atendimentos nos serviços públicos e a adoção da modalidade 

de ensino remoto nas escolas, tendo em vista as orientações sanitárias indicando o 

distanciamento social.   

Então, a pesquisa caminhou para uma caracterização das 

beneficiárias, aproximação às suas respectivas jornadas de trabalho e identificação 

dos limites e possibilidades para a inserção no mundo do trabalho. 

A partir do momento que foi decidido que esta pesquisa seria de 

campo, foi realizada uma aproximação com a assistente social do CRAS do município 

de Cornélio Procópio/PR. Assim, foi informado que não havia sistematização de dados 

 
3 A informação está no ano de 2019, pois em 2020 e 2021, não houve descumprimento das 
condicionalidades do Programa Bolsa Família por causa da pandemia da COVID-19. 
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acerca da inserção das beneficiárias no mundo do trabalho. 

Desta forma, assistente social e psicóloga (profissionais de referência 

do CRAS) sugeriram que a pesquisa fosse realizada com o Grupo de Cuidadores(as) 

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – modalidade até 6 anos. As 

mulheres entrevistadas são participantes desse grupo.  

Foram feitos contatos com as participantes do grupo para verificar se 

recebiam o PBF e se possuíam alguma experiência no mundo do trabalho. Destes 

contatos, foi possível realizar quatro entrevistas semiestruturadas de forma individual 

com as beneficiárias. O convite para a participação na pesquisa foi a partir de um 

vídeo, o qual a estudante se identificava, dizia a finalidade da pesquisa e explicava os 

objetivos da pesquisa. 

As entrevistadas possuem idades entre 21 e 39 anos. Em relação ao 

estado civil, duas são casadas, uma é solteira e a outra informou dividir a casa com 

um companheiro. Elas possuem entre 2 e 4 filhos, sendo que duas possuem dois 

filhos, uma quatro filhos e outra três filhos. 

No que se diz respeito à escolaridade, duas possuem o Ensino Médio 

completo e duas o Ensino Fundamental incompleto. Das quatro entrevistadas, três 

possuem algum tipo de renda própria e uma trabalha somente em casa. Das que 

possuem renda própria, uma é babá, uma vende doces e roupas e uma vende 

“geladinho” e trabalhou como servente de pedreira. Neste sentido, todas trabalham ou 

já trabalharam, entretanto os postos de trabalho foram todos informais. 

Em relação ao atendimento no CRAS a maior parte das entrevistadas 

são acompanhadas há cerca de três anos e uma desde que o CRAS está no município 

de Cornélio Procópio, ou seja, desde 2007. Em relação ao recebimento do PBF, uma 

das mulheres é beneficiária acerca de três a quatro anos; uma desde que o Programa 

foi implementado, uma há cerca de três anos e a última desde janeiro de 2022, sendo 

assim, recebendo desde o início, o benefício do Auxílio Brasil.  

Duas residem em Cornélio Procópio desde o nascimento, uma reside 

no município em torno de seis anos e a outra há três anos. Em relação à situação 

habitacional, duas possuem casa própria e duas moram em casas de aluguel.  
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4.3 APROXIMAÇÕES ACERCA DA ROTINA E TRABALHO DOMÉSTICO 

Este eixo, tem como objetivo central a identificação da presença do 

trabalho doméstico na rotina das entrevistadas. 

A divisão social do trabalho existe em todas as sociedades, entretanto 

é a partir de condições políticas, econômicas e sociais que cada uma se desenvolve, 

no capitalismo não é diferente. 

Segundo Bengoa (2018), o sistema capitalista divide o trabalho em 

trabalho assalariado e trabalho não assalariado. O trabalho doméstico pode ser 

considerado não assalariado, já que os indivíduos que realizam os afazeres 

domésticos não são remunerados por isso.   

Além disso, como afirma Kergoat (2003), o modo de produção 

capitalista separa e segmenta o trabalho. Os homens são responsáveis pela geração 

de renda para a casa e a mulher é a responsável pelos afazeres domésticos e 

cuidados com os filhos. 

Nas entrevistas realizadas, quando questionadas sobre sua rotina e 

jornada de trabalho todas as entrevistadas informaram que são as responsáveis pelos 

cuidados dos filhos e pelos afazeres domésticos.  

 

“é, de casa, lavar roupa, cuidar da casa, cuidar dos filhos.” (ENTREVISTADA 
1). 
 
“sou eu.” (ENTREVISTADA 2). 
 
“aham, isso.” (ENTREVISTADA 3). 
 
“é, eu que faço serviço de casa, eu que cuido, o meu marido também, trabalha 
pra fora, ele é servente, ele chega tarde, eu chego primeiro que ele né, não, 
eu que faço os deveres de casa, os serviços.” (ENTREVISTADA 4). 

 

Então, a fala das entrevistadas tem relação direta com o que Kergoat 

(2003), Bengoa (2018), Moser e Mullinari (2017), entre outras dizem sobre a divisão 

sexual do trabalho. As mulheres estão para o âmbito privado, tanto como os homens 

estão para o âmbito público.  

Além disso, a visão do homem provedor está presente na fala de uma 

delas, ou seja, o ideal que a mulher deve ser responsável pela casa e os homens 

responsáveis pela provisão de renda. 
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“ele tá cumprindo o papel dele, porque pode acontecer qualquer coisa ‘ai eu 
não consegui receber o bolsa família’, vamos supor, daí ele vai atrás, dá um 
jeito e traz o que tá faltando pra dentro de casa.” (ENTREVISTADA 1). 

 

Segundo Carloto (2015), os cuidados são aqueles atos pequenos e 

sutis, muitas vezes imperceptíveis. Quando questionadas sobre a rotina delas, as 

entrevistadas demonstram que os cuidados com os filhos e os afazeres domésticos 

estão introjetados na rotina delas. 

 

“acordo, faço mamadeira primeiro pro mais velho, depois escovo o dente lavo 
o rosto, aí acordo o pequenininho, levo o grande pra escola, aí  volto, faço 
meu serviço, faço o almoço, aí eu vou e busco ele, ele vem e almoça e fica 
aqui comigo, aí de tarde a gente tem vez que vem deverzinho daí sento com 
ele lá na mesinha em casa e faço deverzinho com ele, daí o pequeno dorme 
um pouco a tarde e daí fica assim,  ele brinca, tem hora  que acorda, o 
pequeno os dois brinca junto, da de noite faço a janta e nós dorme bem cedo.” 
(ENTREVISTADA 1). 
 
“acordo de manhã com a menina, dou café pra ela, limpo a casa aqui e depois 
na hora do almoço mando ela pra escola, depois eu vou buscar ela de novo 
e é assim, aí meu filho vem aqui também, eles moram tudo aqui perto.” 
(ENTREVISTADA 2). 
 
“ah um estuda na creche, então eu acordo, basicamente, umas cinco, seis e 
meia pra ir, aí arrumo as coisas dele e levo ele pra creche, aí eu volto, eu 
arrumo minha casa, faço almoço pra leva o outro na escola que ele entra uma 
hora da tarde, ai esse é meu dia a dia, aí lá pelas cinco pras quatro e meia, 
busco o menino na creche, volto, daí busco o outro na escola.” 
(ENTREVISTADA 3). 
 
“meu dia a dia, eu levanto cedo, arrumo a pra ela ir pra creche e vou pro 
serviço, entro sete e meia e saio as quatro e meia, aí a [...] já tá em casa, que 
eu pago minha vizinha pra ir leva e busca ela na creche, aí eu chego, limpo 
casa, faço janta e vou descansa um pouco, essa minha rotina.” 
(ENTREVISTADA 4). 

 

É fato que todos os indivíduos necessitam de atenção desde o 

nascimento. Necessita-se de tempo, afeto emocional e cuidados e as mulheres, 

socialmente, são designadas para este papel. Elas acabam desenvolvendo esse 

trabalho por ter laços afetivos com os envolvidos. 

Os afazeres domésticos, podem ser realizadas também, por uma rede 

de apoio. No entanto, esta rede de apoio também é composta só por mulheres. 

 

“então, quando eu trabalhava lá, eu morava com a minha sogra ainda, então 
daí eu e ela fazia mais assim de final de semana, de sábado e domingo, 
porque meio de semana a casa ficava fechada sozinha né e o menino, o mais 
velho era bem pequenininho daí ele ficava na minha prima, na casa dela.” 
(ENTREVISTADA 1) 
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“quando eu trabalhava, a minha menina morava comigo ainda, ai ela que 
cuidava da casa.” (ENTREVISTADA 2) 
 
“pago minha vizinha pra ir leva e busca ela na creche.” (ENTREVISTADA 4) 

 

Reforçando, assim, a ideia de que o papel da mulher é de cuidados e 

que ela possui um dom natural para isso. Além disso, uma das falas acima demonstra 

o que Moser e Mullinari (2017) afirmam a respeito da inserção mulheres no mundo do 

trabalho, ou seja, quando elas o adentram, busca-se contratar outras mulheres para 

desempenhar o trabalho de cuidados. 

Os homens, não são responsabilizados pelos afazeres domésticos, 

como mostra a pesquisa da PNAD de 2019 (IBGE, 2019), discutida no capítulo 1. A 

participação dos homens/companheiros nos afazeres domésticos é vista como auxílio 

e ajuda para a maior parte das entrevistadas. 

 

“ah acho que isso é da mulher, né, mas meu marido me ajuda muito, nem 
precisa pedir.” (ENTREVISTADA 1)  
 
“ele ajuda bastante, ele cuida das crianças quando to fazendo meu serviço, daí 
quando ele vai atrás de alguma coisa pra fazer eu fico com as crianças, quando 
ele fala assim ó se quiser ir atrás de algum serviço, eu cuido aqui.” 
(ENTREVISTADA 1) 

 
“meu marido ajuda, cuida das crianças, mais as coisas de casa sou eu que 
faço.” (ENTREVISTADA 3) 

 

Ainda em relação a desresponsabilização dos homens aos afazeres 

domésticos, Zola (2015), afirma que quando os homens “ajudam” na casa, esse auxílio 

é relacional aos cuidados das crianças. 

Somente uma considera os afazeres domésticos como 

responsabilidade de todos que vivem na casa. 

 

“não considero que é meu dever não, que nem eu falo pro meu marido, 
mesma coisa que ele trabalha pra fora, eu também trabalho, o dever de casa 
é de nós dois, não porque ele é homem e eu sou mulher não.” 
(ENTREVISTADA 4) 

 

É possível observar a partir deste eixo que as entrevistadas possuem 

a rotina composta pelo trabalho doméstico e os homens possuem pouca participação 

nos afazeres domésticos. Os cuidados e os afazeres domésticos são importantes para 

a reprodução do capitalismo, esse trabalho considerado invisível é inerente à vida 

humana (BENGOA, 2018). 
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4.4 A INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO 

Este eixo da pesquisa tem como objetivo compreender a inserção das 

mulheres no mundo do trabalho e seus limites. 

O trabalho é algo inerente ao ser social, ou seja, o trabalho é a relação 

entre homem e natureza com uma finalidade. No capitalismo, há a venda da força de 

trabalho como uma mercadoria, já que é necessário para a sobrevivência humana 

(MARX, 2013). 

As mulheres estão cada vez mais se inserindo nos postos de trabalho. 

Todas as entrevistadas nesta pesquisa trabalham ou trabalharam de forma informal, 

somente uma experiência de trabalho foi formal/com carteira assinada. 

 

“eu trabalhei uma vez só, mas não é assinado na carteira.” (ENTREVISTADA 
1) 
 
“já, já trabalhei de na casa dos outros, de limpar, de fazer faxina, essas coisa, 
já trabalhei um monte de lugar, só nesse que fui registrada né que daí eu saí 
desse serviço que eu tava trabalhando de empregada e fui pra esse serviço, 
que daí era de servente, ai fiquei um ano e três meses.” (ENTREVISTADA 2) 
 
“não, eu já trabalhei já em serviços gerais, mas nunca foi registrado na 
carteira.” (ENTREVISTADA 3) 
 
“ah eu já trabalhei de babá ali embaixo, esse é meu segundo serviço de babá 
que eu to aqui em Cornélio.” (ENTREVISTADA 4) 

 

Essas falas demonstram que elas se inseriram em trabalhos 

considerados menos importantes pela sociedade capitalista. Os empregos “de menor 

valor” ficam a cargo das mulheres para que elas continuem na esfera doméstica. As 

mulheres, na inserção nos postos de trabalho possuíam ainda em sua maioria, 

atribuições vinculadas aos os cuidados (LAPA, 2018).   

Ainda segundo Lapa (2018), a globalização cria postos de trabalho, 

entretanto, na mesma proporção que aumenta a oferta, aumenta exploração. Nas 

falas das mulheres, é possível observar que a informalidade é maioria, ou seja, a 

precarização, a exploração e a terceirização típicas da globalização e do 

neoliberalismo são materializadas nas falas delas.  

A exploração da força de trabalho é típica do sistema capitalista e a 

introjeção de ideais como: a partir do trabalho livre que o indivíduo consegue 

emancipação econômica. No entanto, a exploração é a base do capitalismo.  

No entanto, elas relatam uma boa experiência nos postos de trabalho. 
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“não, pra mim, assim, foi bem bom, sabe? ela me ensinou bastante, porque 
eu não sabia nada, {...}, eu entrei lá que ela me deu uma oportunidade, só 
que ela falou assim, vou te ensina, se você fica bem e faze tudo certinho, não 
faltar, aí eu registro você e cê fica comigo, só que meu menino ele tem 
sinusite ele tem bronquite, então ele virou e mexeu ele ficava doente, virou 
fechou eu tava com ele no hospital, então dai eu falei pra ela cê vai ter que 
procurar outra pessoa, que eu não vou  poder ficar com cê , se não vai falta 
pro cê, vai ser difícil ai ela falou então ta bom, se você precisar ce pode voltar 
aqui comigo.” (ENTREVISTADA 1). 
 
“era, saia seis hora pra ir trabalhar, ficava até cinco hora, seis hora lá, tinha 
vez fazia hora extra, era gostoso lá, todo mundo tratava a gente bem, não era 
esforçado nada, a gente fazia o que conseguia faze ne, dai era carregar tijolo, 
bate massa, ajudar.” (ENTREVISTADA 2). 
 
“ah pra mim foi tranquilo, né, porque eu comecei a trabalhar bem mocinha, 
tinha doze anos, então eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo e assim 
foi indo minha diária.” (ENTREVISTADA 3). 
 
“ah gostava, gostava sim, era bem tratada, meu primeiro trabalho, eu cuidava 
de três criança, mas tudo criança já maior, sabe, de doze, nove, dez ano, ai 
eu ficava das sete e meia a  uma e meia com elas, duas menina e um 
muleque, mas gostava sim, eu sai de lá porque eles entraram no período 
integral, né, daí não precisava de mim, ai arrumei no que eu to agora, tem 
dez aninho, vai fazer três agora, eu gosto de cuidar dele também, é que 
criança é peralta ne, um dia a criança tá de boa, outro dia a criança tá virado, 
mas eu gosto da minha experiência de babá.” (ENTREVISTADA 4). 

 

Apesar das falas das entrevistadas afirmando que a experiência de 

trabalho foi boa, que foi uma oportunidade de aprender, a exploração do capitalismo 

é presente. Esse modo de produção coloca que a venda da força de trabalho é uma 

boa oportunidade, assim, os indivíduos não reconhecem o seu lugar de explorado. 

Uma delas ainda relata que era bem tratada no emprego, mas o 

questionamento é: não é mínimo que deveria ter nos postos de trabalho? 

Sobre a inserção no trabalho formal, todas relatam que encontraram 

dificuldades, seja por ter filhos ou por baixa escolaridade. 

 

“porque se eu for tentar pedir um serviço, os outro vai perguntar se eu tenho 
filho, eu vou falar que tenho, aí já vão ficar meio assim ou se eu tenho um 
segundo grau ou se eu tenho completo a escolaridade.” (ENTREVISTADA 1). 
 
“é, tem que ter escolaridade, tem que estudar, gente que precisa trabalhar, a 
gente não tem que ficar, eu acho, na minha seu fosse no caso, a gente tá 
precisando, tá indo atrás do serviço, quer trabalhar, eu acho que devia da e 
depois ir atrás disso né, mas não, tem que ter tudo.” (ENTREVISTADA 2). 
 
“mas todos curso profissionalizante que eles pede, nunca pede pra quem tem 
escolaridade incompleta, sempre pede tudo, não é todo mundo que tem né, 
eu mesmo, participo lá dos negócio do CRAS, ai eles mandam os cursos pra 
fazer, mas ai tem que te, se completo o ensino médio, o meu não é, por isso 
que eu num faço, acho sim que poderia ter curso pra pessoas que não tem 
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escolaridade.” (ENTREVISTADA 4). 

 

Questionadas se o critério de renda do PBF é um empecilho para a 

inserção nos postos de trabalho, elas respondem que sim: 

 

“acho que atrapalha, mas nunca eles falou nada não, só de assim, depois que 
eu comecei, que eu faço, não muda muita coisa não.” (ENTREVISTADA 2). 
 
“então, nos critérios eles fala que tem que ter uma renda mínima, ai se você 
não pode passar da renda mínima.” (ENTREVISTADA 3). 
 
“acha, atrapalha né, dependendo do serviço que cê registra, cê perde o bolsa 
família, daí eu acho que uma coisa não tem nada a ver uma coisa com a 
outra, eu acho que atrapalha sim.” (ENTREVISTADA 4). 

 

O PBF possui um critério de renda para o recebimento. Assim, o 

questionamento é: como os objetivos do PBF é a emancipação das famílias, se eles 

não oportunizam a inserção no emprego formal? 

 Apesar do trabalho ser considerado inerente ao ser social, no 

capitalismo é algo explorado e vende-se a ideia que é livre e emancipatório. Neste 

sentido, a exploração muitas vezes não é percebida.  

4.5 PERCEPÇÕES ACERCA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/AUXÍLIO BRASIL E SUAS 

CONDICIONALIDADES 

O objetivo principal deste eixo é compreender as percepções das 

entrevistadas sobre o Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil e suas condicionalidades, 

principalmente acerca dos limites para inserção no trabalho. 

Os modelos de proteção social podem se configurar e se desenvolver 

de acordo com a particularidade de cada sociedade. A proteção social é materializada 

através de políticas públicas. Essas políticas públicas podem ter diversas 

perspectivas, por exemplo, a liberal. Esta, é pela lógica mercadológica e tem como via 

ser modesta, seletiva, focalizada e pontual (MOSER; MULLINARI, 2017). É 

meritocrática e pluralista, ou seja, o indivíduo e a família são os responsáveis pela 

provisão das necessidades (MOSER; MULLINARI, 2017). 

O Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil, tem quase todas essas 

características, além disso, pode ser considerado de perspectiva familista, ou seja, os 

cuidados ficam sob a responsabilidade das famílias, e o Estado só intervém quando 
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elas não são “capazes”.  

A titularidade feminina, quase que majoritária, reforça o ideal da 

divisão sexual do trabalho. A mulher, segundo Bartholo, Passos, Fontoura (2019), 

acaba sendo a mediadora entre o Estado e a família.  

Questionadas sobre suas percepções acerca do Programa Bolsa 

Família/Auxílio Brasil, todas consideram o programa algo positivo, já que atua como 

complementação de renda ou até mesmo é a renda mensal da família. 

 

“vou fala pro cê hein, caiu do céu, não tem, porque ó eu não tenho nenhuma 
renda né, na carteira, muito menos meu marido, então daí esse dai é o único 
que ajuda nós, é o que ajuda, igual ele hoje foi fazer um bico, ai quando cai 
pra gente dá pra comprar um pacote de fralda porque o pacote de fralda não 
tá barato, de jeito nenhum, o leite também tá subindo, então o que ajuda mais, 
nossa então agora que subiu pra 400 ajuda pra caramba, porque tem água, 
luz.” (ENTREVISTADA 1). 
 
“ah acho que ta bom, as vezes porque tem algumas pessoas que nem precisa 
e recebe, eu acho ne, pra mim tá bom.” (ENTREVISTADA 2). 
 
“ah eu acho que é uma grande ajuda pra muitas famílias, porque como eu 
mesmo, porque quando eu não tinha renda, era difícil as vezes faltava as 
coisas e não tinha como e a ajuda que veio ajudou muito pra comprar as 
coisas que precisa, coisa de material escolar, é uniforme, porque ainda mais 
nessa crise que teve, muita gente não teve condição de nem comprar as 
coisas pra casa, mesmo tendo ajuda.” (ENTREVISTADA 3). 
 
“ah, pelo pouco tempo que eu to pegando, comecei pega em janeiro, pra mim 
tá sendo bom, tá me dando uma renda a mais.” (ENTREVISTADA 4). 

 

Neste sentido, apesar das diversas críticas em relação ao Programa 

Bolsa Família/Auxílio Brasil, as mulheres consideram como algo bom para a rotina 

delas.  

O Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil, ainda é visto como ajuda, 

principalmente no que tange ao acesso à produtos de consumo. 

 

“porque ajuda muito né, como ajuda, porque é mais pras criança ne, tudo que 
entra, é tudo pra eles, é uma fralda, é uma bolacha, um leite, um chips, é tudo 
pra eles, uma roupa que falta.” (ENTREVISTADA 1). 

 

A fala acima demonstra o que Bartholo, Passos, Fontoura 

encontraram (2019) e na pesquisa, que o PBF é visto como uma contribuição feminina 

para os gastos familiares, principalmente no que tange a produtos para os filhos. 

Então, o dinheiro deve ser gasto com os filhos e isso acarreta um ideal de “bom uso” 

do benefício. 
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Questionadas sobre as condicionalidades do PBF, há a normalização 

do fato de ter o cumprimento das condicionalidades. 

 

“ah eu acho normal né.” (ENTREVISTADA 1). 

 
“isso daí eu acho que pra mim é normal, já acostumou, vou lá peso, se chama 
no CRAS eu vou, daí é normal.” (ENTREVISTADA 2). 

 

Como as próprias entrevistadas dizem, é uma rotina, se encaixa no 

dia a dia. Então, elas não percebem a real sobrecarga que implica as 

condicionalidades, é como Bartholo, Passos, Fontoura (2019) discutem, é a própria 

naturalização dos cuidados.  

No entanto, as condicionalidades do Programa Bolsa Família/Auxílio 

Brasil podem vir a ser empecilhos para boa parte das famílias, já que não possui um 

apoio social para a efetivação destas: falta de vagas em Centros de Educação Infantil, 

horários de difícil acesso para a pesagem das crianças e falta de senha suficientes 

nos CRAS para atendimentos do Bolsa Família/Auxílio Brasil. 

No entanto, as mulheres dizem ao contrário, que elas possuem 

capacidade de cumprir as condicionalidades. Se não a possuem, existe uma rede de 

apoio para auxiliá-las. Assim, é possível perceber que há a naturalização da 

responsabilidade feminina aos cuidados, o qual não há reconhecimento da 

problemática das condicionalidades.  

Além disso, a maior parte delas afirmam que as condicionalidades são 

um meio de controlar e saber se as mães são responsáveis pelos filhos. 

  

“essa parte aí, eu acho certo, ah tem que te né, se não for uma mãe 
responsável, ela se torna responsável nessa parte, que tem mães que não tá 
nem ai, não leva pra toma vacina, que não leva pra escola, ai pra não perder 
o bolsa família faz isso daí, isso eu acho certo.” (ENTREVISTADA 4). 
 
“eu acho que tem que ter, igual o critério de estudar, se a criança não for pra 
escola, eles cortam, é um meio de controlar e saber se a mãe tá usando esse 
dinheiro pra criança.” (ENTREVISTADA 3). 

 

Assim, confirma o que Bartholo, Passos e Fontoura (2019) colocam 

no texto. As condicionalidades são uma maneira de reforço ao etos da maternidade 

responsável, ou seja, esse ser uma “boa mãe” é importante para as entrevistadas.  

Ademais, o capitalismo necessita do trabalho doméstico e reprodutivo 

para sua manutenção, portanto colocam o ideal de “por amor” aos cuidados. 
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Entretanto o questionamento que fica: os cuidados são tarefas exclusivamente 

femininas? 

A disposição de tempo dessas entrevistadas é para a família. A 

discussão feita por Deddeca (2004) é a seguinte: todos os indivíduos possuem tempo, 

mas cada um a dispõe de acordo com sua concepção. Entretanto, no modo de 

produção atual, ele é disposto para o trabalho, sendo remunerado ou não. 

Os cuidados exigem e demandam tempo. O trabalho e a família são 

duas concepções distintas, mas elas se afetam mutualmente, é necessário trabalhar 

para suprir as necessidades, mas em relação aos cuidados, fica difícil distinguir o que 

é cuidado e o que é trabalho, já que existe um laço afetivo entre as partes envolvidas 

(MOREIRA; MOSER, 2019).  

Neste sentido, as mulheres colocam o seu tempo de acordo com os 

afazeres domésticos e principalmente as condicionalidades do PBF, mesmo não 

percebendo. 

Sobre a mudança do PBF para o Auxílio Brasil, consideram que foi 

um ganho, já que o valor do benefício aumentou. 

 

“falar pro cê foi muito mais melhor, porque antes eu recebia oitenta reais e 
dava pra mim comprar só o leite praticamente.” (ENTREVISTADA 1). 
 
“no bolsa família normal, recebo oitenta e dois real, ai com auxílio brasil, eu 
recebo quatrocentos, mas se fosse o normal, seria oitenta e dois, o que da 
pra faze? É eu compra sorvete e sai vendendo a mais, não dá pra nada não.” 
(ENTREVISTADA 2). 

  

As entrevistadas contrariam o que Boschetti (2022) diz em seu artigo. 

A autora afirmava o quão prejudicial era a implementação do Auxílio Brasil para quem 

recebe. Entretanto, as mulheres gostaram da mudança, já que ele trouxe uma 

complementação de renda maior do que o PBF.  

Assim, é possível perceber que o familismo contido nas 

condicionalidades do PBF é algo naturalizado pelas mulheres. As mulheres acabam 

sendo responsáveis pelas cumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa 

Família/Auxílio Brasil. É possível perceber que a centralidade na família das políticas 

sociais é sinônimo de mulheres à frente das responsabilidades familiares.  

Além disso, o PBF/Auxílio Brasil por ter esse caráter de auxílio, não 

pode ser considerado um programa de emancipação das famílias beneficiárias, já que 

depende de uma série de ampliações das políticas públicas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreender a inserção das beneficiárias do Programa Bolsa Família 

no mundo do trabalho foi o principal objetivo desta pesquisa. O mundo do trabalho é 

algo complexo e ampliado e a inserção das mulheres é uma realidade. Por isso, os 

estudos sobre a divisão sexual do trabalho são importantes. 

A partir das entrevistas realizadas, foi possível notar que as 

entrevistadas possuem o trabalho doméstico como rotina e os homens possuem 

pouca participação nos afazeres domésticos. E apesar da inserção no mundo do 

trabalho, os postos de trabalho foram em sua maioria informais. Neste sentido, o 

critério de renda para recebimento do Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil é um dos 

principais empecilhos para a entrada em trabalhos formais. Além disso, o PBF/Auxílio 

Brasil por ter esse caráter focalizado, não pode ser considerado um programa de 

emancipação das famílias beneficiárias como está em um dos seus objetivos, já que 

carece de suporte social. 

Foi possível verificar também, que a maioria das beneficiárias do 

Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil se insere em postos de trabalho informais. 

Neste sentido, a globalização cria postos de trabalho explorados e precários para as 

mulheres. Isso ocorre para que elas não deixem de realizar o trabalho doméstico, 

trabalho importante para a reprodução do sistema capitalista. O neoliberalismo, traz 

um caráter familista para os programas de transferência de renda. Essa 

responsabilidade recai principalmente para as mulheres e essas imposições precisam 

ser realizadas de forma “excepcional”. Se elas não alcançam a excepcionalidade, elas 

são culpabilizadas e se culpabilizam.  

As entrevistadas desta pesquisa possuem a sua rotina baseada no 

trabalho doméstico, sendo sua rotina composta por cuidados, atos sutis e muitas 

vezes imperceptíveis, fundamentados nos vínculos afetivos com os envolvidos. 

Além disso, a titularidade majoritariamente feminina dos programas 

de transferência de renda, reforçam o ideal da divisão sexual do trabalho. A mulher 

nesse caso fica como mediação do Estado e da família. 

Apesar de críticas ao PBF/Auxílio Brasil, as entrevistadas o 

consideram bom. O PBF/Auxílio Brasil tem sua importância para a renda mensal ou 

complementação da renda mensal das famílias. O caráter de ajuda/auxílio introjetado 

pelo neoliberalismo é o principal fator para esse ideal. 
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

“MULHERES BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE 

RENDA DE CORNÉLIO PROCÓPIO/PR E O MUNDO DO TRABALHO” 

 

Prezada Senhora: 

 

Gostaríamos de convidá-la para participar da pesquisa “MULHERES 

BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DE 

CORNÉLIO PROCÓPIO/PR E O MUNDO DO TRABALHO” a ser realizada em 

“Cornélio Procópio/PR”. O objetivo da pesquisa é “Compreender a inserção das 

mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família no mundo do trabalho em 

Cornélio Procópio/PR.”. Sua participação é muito importante e ela se daria na 

concessão de uma entrevista individual e exigirá que você responda algumas 

perguntas sobre sua experiência enquanto beneficiária do Programa Bolsa 

Família/Auxílio Brasil. Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, 

podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem 

que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, 

que suas informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão 

tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar sua 

identidade, sendo que a gravação da entrevista servirá apenas para agregar maior 

fidedignidade às análises, sendo destruída após a conclusão do trabalho. 

Esclarecemos ainda, que você não pagará e nem será remunerada por sua 

participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa 

serão ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua 

participação. Os benefícios esperados são a colaboração na elaboração de 

estratégias de intervenção mais qualificadas sobre a inserção no mundo do trabalho. 

Quanto aos riscos podem ocorrer no desenvolvimento da entrevista individual, quando 

por quaisquer razões as entrevistadas não se sentirem aptas para continuar a 

entrevista, o que lhe é resguardado pelo TCLE. Diante dessa possível ocorrência, 

respeitada a opção do sujeito, caberá à pesquisadora identificar outras fontes para 

coleta de dados. Ainda, se porventura as participantes da pesquisa considerarem 

quaisquer impedimentos de qualquer natureza (distância, comodidade, dispêndio de 
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tempo, dentre outros) em relação ao tempo-espaço na concessão/participação da 

entrevista individual, caberá à pesquisadora se adequar às exigências da participante, 

resguardando e suprindo suas ressalvas. Caso você tenha dúvidas ou necessite de 

maiores esclarecimentos poderá nos contatar pelo telefone (43) 99632-9647 ou e-

mail: carolina.hiroce@uel.br. Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual 

teor, sendo uma delas devidamente preenchida, assinada e entregue a você. 

 

      Londrina, ___ de ________de 20__. 

               

Carolina Hiroce Fukuda 

 

 

 

Eu, _______________________________________________ (colocar nome por 

extenso do participante da pesquisa), tendo sido devidamente esclarecido sobre os 

procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

descrita acima.   

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

Data:___________________ 
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APÊNDICE B 

Roteiro de Entrevista 

I – CARACTERIZAÇÃO DAS ENTREVISTADAS 
 
1) Idade: 
2) Escolaridade: 
3) Estado Civil: 
4) Composição familiar: Filhos? Se sim, quantos? Idades dos filhos? Com que mora? 
5) Situação habitacional: 
6) Profissão/Ocupação/Formação para o trabalho: 
7) Há quanto tempo é atendida pelo CRAS? 
8) Há quanto é beneficiária do Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil? 
9) Há quanto reside em Cornélio Procópio/PR? 
 
II – QUESTÕES 
 
1) Como é a sua rotina/dia-a-dia? 
2) Você é remunerada ou já foi remunerada pelo trabalho que exerce ou exerceu? 
3) Fale sobre sua experiência no trabalho: o que fazia, como era tratada, aspectos 
positivos, aspectos negativos, existem postos de trabalhos para mulheres no 
município etc.? 
4) Quem é responsável pelos afazeres domésticos e cuidados com os filhos na sua 
casa? 
5) Como você concilia/conciliava os afazeres domésticos com o trabalho remunerado? 
6) Qual é sua opinião sobre o Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil? Ele contribui de 
alguma forma com sua rotina/família? 
7) O Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil traz mais responsabilidades para você? Já 
teve dificuldade em cumpri-las? 
8) Livre acrescentar o que considerar necessário. 
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