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RESUMO 

As políticas de assistência social detêm o foco na mulher como articuladora e 

agregadora da família. Seguindo esse pressuposto e com base em umapesquisa 

bibliográfica que versa sobre a naturalização da responsabilização da mulher no 

cuidado com a família tão presente na sociedade capitalista, o presente trabalho 

busca compreender como os programas de governo impõem sobre a mulher essa 

responsabilização. Aliado à pesquisa bibliográfica, será apresentada uma pesquisa 

de campo desenvolvida no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - 

Jardim Esperança do município de Cabo Frio/RJ. Utilizou-se o método de pesquisa 

documental realizada em documentos oficiais da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), bem como documentos institucionais, dados primários, Tipificação de 

Serviços Socioassistenciais, Cartilha do Programa Bolsa Família, orientações 

técnicas de serviços socioassistenciais e Caderno de Orientações PAIF e SCFV. O 

caminho percorrido para alcançar os objetivos propostos passou, necessariamente, 

pela análise dos referidos documentos construindo uma crítica das 

condicionalidades impostas às famílias beneficiárias e da manutenção da mulher 

aliada a papéis ligados ao “feminino”, reforçando a manutenção da oposição de 

gênero imposta pela sociedade ainda patriarcal e machista. 

 

Palavras-chave: Gênero. Condicionalidades. Empoderamento.  Autonomia. 

Assistência Social 

 

ABSTRACT 

The social assistance politician focus on women as the articulator and aggregator of 
the family. Following this assumption and based on a bibliographical research that 
deals with the naturalization of the responsibility of the woman in the care with the 
family so present in the capitalist society, the present research tries to understand 
how the governmental program imposes the woman responsibilities. In addition to, 
will be resented a survey at the Center for Social Assistance Reference - CRAS – 
JardimEsperança in Cabo Frio / RJ. The research used the documental method in 
official documents of the National Policy on Social Assistance (PNAS), as well as 
institutional documents, primary data, classification of social assistance services, the 
booklet of the Family Grant Program, technical guidelines for social assistance 
services and guidance book PAIF and SCFV. The goals to reach the proposed 
objectives necessarily went through the analysis of these documents, constructing a 
critique of the conditionalities imposed on the beneficiary families and the 
maintenance of women allied with roles linked to the "feminine", reinforcing the 
maintenance of the gender opposition imposed by society Still patriarchal and sexist. 
 

Keywords:Genre. Conditionalities. Empowerment. Autonomy. Social Assistance 
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Introdução 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem o objetivo de trazer reflexões 

da questão de gênero e o foco na mulher nas políticas de assistência social. 

Ao longo da graduação em serviço social, por meio de estudos articulados à 

temática gênero, pude observar meu interesse pelo tema. Com a inserção no 

estágio supervisionado no CRAS Jardim Esperança, tive contato com os grupos 

destinados às famílias e mulheres beneficiárias do Bolsa Família junto aos quais 

percebi as desigualdades de gênero. 

Dessa forma, para entender o enfoque das famílias e das mulheres na 

política de assistência foi preciso fazer uma pesquisa bibliográfica sobre os temas: 

naturalização da responsabilização da mulher na sociedade capitalista; educação 

sexista; discurso da emancipação e empoderamento das mulheres nas políticas 

públicas para as mulheres; discussão sobre os programas ofertados às mulheres na 

área da reprodução humana; oferta dos serviços destinados às mulheres para 

ocupação em trabalhos informais na proteção social básica.  

A partir daí, busquei entender a identidade da mulher na sociedade de 

classes e estrutura do patriarcado, origem da família da sociedade privada e do 

Estado, bem como as relações sociais, capitalistas e de gênero. Dessa forma, foi 

necessário construir esse panorama para entendermos a construção social desta 

penalização e responsabilização da família e mulheres no cuidado dos familiares, 

principalmente no que tange às condicionalidades do Programa Bolsa Família. 

Para além da esfera reprodutiva, busquei destacar a inserção das mulheres 

no mercado de trabalho, bem como entender a divisão social e sexual do trabalho e 

o processo de sexualização das ocupações a fim de realçar alguns elementos sobre 

as desigualdades de gênero no âmbito produtivo. 

No segundo capítulo, optei por uma pesquisa documental, entre eles 

documentos oficiais da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), bem como 

documentos institucionais, dados primários; Tipificação de Serviços 

socioassistenciais, Cartilha do Programa Bolsa Família; orientações técnicas de 

serviços socioassistenciais e Caderno de Orientações PAIF e SCFV com o objetivo 

de entender o discurso institucional sobre as categorias gênero, empoderamento e 

autonomia das mulheres nesses programas de transferência de renda. Para 
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construir tal análise, farei um diálogo com autores que tratam sobre a centralidade 

da família na política de assistência social. Tratarei também de expor como as 

condicionalidades impostas às famílias beneficiárias se articulam com tarefas ditas 

“femininas” e como os serviços ofertados nos CRAS também reafirmam esses 

papéis. 

 

 

Capítulo 1 - A Família e o foco nas mulheres na Política de Assistência Social 

 

Na atual conjuntura é possível refletir sobre as políticas públicas 

direcionadas às famílias que têm como principal objetivo alcançar as mulheres. 

Sendo assim, tal objetivo contribui para a expansão dos programas e projetos na 

área da Assistência que tem o foco de atuação às mulheres, a partir da centralidade 

da família1. Isto é, colocando a família, como uma das principais diretrizes das 

políticas sociais, salientando o trabalho de fortalecimento e reconstrução de vínculos 

familiares, especialmente àquele que se pauta na responsabilização da mulher em 

relação aos cuidados domésticos e dos filhos. 

 
Embora haja o reconhecimento explícito sobre a importância da família na 
vida social e, portanto, merecedora da proteção do Estado, tal proteção tem 
sido cada vez mais discutida, na medida em que a realidade tem dado 
sinais cada vez mais evidentes de processos de penalização e desproteção 
das famílias brasileiras. Nesse contexto, a matricialidade sociofamiliar passa 
a ter papel de destaque no âmbito da Política Nacional de Assistência 
Social – PNAS. Esta ênfase está ancorada na premissa de que a 
centralidade na família e a superação da focalização, no âmbito da política 
de Assistência Social, repousam no pressuposto de que para a família 
prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário, em 
primeiro lugar, garantir as condições de sustentabilidade para tal. Nesse 
sentido, a formulação da política de Assistência Social é pautada nas 
necessidades das famílias, seus membros e dos indivíduos. (BRASIL, 2005, 
p. 41) 
 
 

É possível vislumbrar o porquê a mulher exerce como titular de um benefício 

assistencial. É por meio do poder de reprodução dos familiares, além dos cuidados 

com os filhos que ela é convocada para assumir essa titularidade não é um 

determinante para a utilização em si e para si, pois o papel de cuidadora do lar e dos 

filhos que naturalmente se reproduz no sexo feminino faz com que a mulher receba 

                                                           
1
 De acordo com a Política de Assistência Social (PNAS) tem como uma das Diretrizes IV– 

Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e 
projetos. (2005, p. 33). 
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uma sobrecarga tanto de responsabilidades quanto à destinação do benefício em 

prol da família. 

A organização social dessas famílias passa pela tradição de submissão ou a 

delegação das responsabilidades a outras mulheres da cadeia familiar. Sarti analisa, 

 
A sobrevivência dos grupos domésticos das mulheres “chefes de família” e 
possibilitada pela mobilização cotidiana de uma rede familiar que ultrapassa 
os limites da casa. Tal como acontece o deslocamento dos papeis 
masculinos, os papeis femininos, na impossibilidade de serem exercidos 
pela mãe-esposa-dona de casa, são igualmente transferidos para outras 
mulheres, de fora ou de dentro da unidade doméstica. (SARTI, 2015, p. 40) 

 
 
Neste caso, considera-se a mulher responsável não só pela organização 

familiar, mas também pela gestão do recurso do benefício, pois como afirma Carloto 

& Mariano (2008, p.158), a mulher é, por sua vez, considerada com base nas 

funções maternas, o que fixa e essencializa o sujeito mulher, vinculando-o à 

maternidade. 

 
A mulher/mãe é vista como a grande multiplicadora dos conhecimentos, 
informações e orientações que receberá nas ações socioeducativas e que, 
a partir deste papel contribuirá para os objetivos voltados ao 
empoderamento, autoestima, dignidade, fortalecimento de vínculos. Uma 
das gestoras chama a atenção para o fato de que: “é a mãe que trabalhada 
nesse processo educativo, ela entende que a filha precisa ser incluída 
nesse trabalho, ela vai buscar uma unidade básica de saúde, ela vai 
expressar essa necessidade na Unidade Básica de Saúde e vai cobrar o 
serviço”. (CARLOTO & MARIANO, 2008, p. 158).  

 
 

Dessa forma, observa-se um olhar educativo e moral que está na família 

moderna, conduzindo a posição da mãe ao papel de educadora “autêntica e de 

natural vocação”. Como uma das condicionalidades de alguns programas, há a 

necessidade de manutenção dos filhos na escola e a participação em reuniões visto 

que a mulher/mãe nem sempre é exclusivamente uma dona de casa, entretanto, os 

programas e ou projetos ofertados a condicionam sempre na esfera do privado não 

levando em conta a situação de trabalhadora assalariada, como afirma Carloto 

(2008, p. 160) as reuniões ocorrem sempre no período diurno “o que dificulta a 

participação de quem trabalha fora de casa. Isso é revelador de como se parte-se 

ainda, em muitos casos, do modelo de mãe dona de casa e pai provedor”. Hirata e 

Kergoat vai ao cerne da questão, 

 
A socialização familiar, a educação escolar, a formação na empresa, esse 
conjunto de modalidades diferenciadas de socialização se combinam para a 
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reprodução sempre renovada das relações sociais. As razões dessa 
permanência da atribuição do trabalho doméstico às mulheres, mesmo no 
contexto da reconfiguração das relações sociais de sexo a que se assiste 
hoje, continua sendo um dos problemas mais importantes na análise das 
relações sociais de sexo/gênero. E o que é mais espantoso é a maneira 
como as mulheres, mesmo plenamente conscientes daopressão, da 
desigualdade da divisão do trabalho doméstico, continuam a se incumbir do 
essencial desse trabalho doméstico, inclusive entre as militantes feministas, 
sindicalistas, políticas, plenamente conscientes dessa desigualdade. [...] É 
preciso refletir não apenas sobre o porquê dessa permanência, mas, 
principalmente sobre como mudar essa situação. (HIRATA & KERGOAT, 
2007, p. 608) 

 
 
No contexto social da sociedade capitalista não é velado a exploração de um 

sexo sobre o outro apenas se nutre a adequação da mulher na situação de oprimida 

e a natural condição do seu opressor o homem. Entretanto ao contrário de tornar 

essa questão unicamente particular, visto que é necessário lembrar que iremos 

mergulhar em um processo histórico e como todo processo beberemos de várias 

fontes para desvendar essa possível trama antológica. Partiremos por uma reflexão 

sobre algo que parece corriqueiro, mas na verdade exerce o poder de perpetuar os 

papeis tanto dos homens quantos das mulheres. 

Na análise de Engels, com efeito, faz um bom questionamento da 

manutenção da família e da opressão da mulher, 

 
A república democrática não suprime o antagonismo entre as duas classes, 
pelo contrário, ela não faz se não proporcionar o terreno no qual o combate 
vai ser decidido. De igual maneira, o caráter particular do predomínio do 
homem sobre a mulher na família moderna, assim como a necessidade e o 
modo de estabelecer uma igualdade social efetiva entre ambos, não se 
manifestarão com toda nitidez senão quando o homem e mulher tiverem, 
por lei, direitos absolutamente iguais. (ENGELS, 2005, p. 80, 81) 

 
 
Em face dessas considerações e o agravamento de não só existir leis que 

regulamenta a igualdade entre os sexos iremos perceber que a necessidade da 

dominação de mulheres seria a válvula de escape para os interesses do capital, a 

Constituição Federal de 1988 pregoa no Art. 226 & 5º “os direitos e deveres 

referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela 

mulher”.  

Não obstante, a vida conjugal tem uma particularidade interessante, mesmo 

que na contemporaneidade haja leis que estabeleça tais direitos, estes estão 

vinculados ao cotidiano do sujeito ainda mais quando esta relação está atrelada a 

conflitos intrafamiliares. Nesta direção Oliveira aponta,  
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Atualmente, percebemos que as legislações que definem direitos e deveres 
dos cônjuges, trazem, em seu bojo, as possibilidades de atingir a “harmonia 
familiar”. Ocorre que nem sempre tais objetivos são alcançados e, dessa 
forma, fica difícil atingir os objetivos dessas 
Leis, que serviriam de fonte de apoio para as possíveis adversidades que 
ocorrerem no período da convivência conjugal e familiar. (OLIVEIRA, 2009, 
p.47) 
 

 

A observação traz algumas inquietações sobre a legislação que prevê a 

igualdade de direitos conjugais e dificuldade em materializá-la. O problema é que 

lidamos com o fato naturalmente e convivemos com as vantagens do sexo 

masculino sobre o feminino, mesmo quando na situação de uma família grande e 

com filhos é solicitada a presença dos pais para uma reunião, percebe-se o maior 

número de mulheres e quando as mesmas não podem comparecer por algum 

motivo ou mesmo de trabalho estes compromissos são delegados a outras mulheres 

possivelmente com alguma relação de parentesco ou vizinhança e quando esta 

mulher tem algum poder aquisitivo pode ser representada por alguma empregada. 

Historicamente, a mulher vem sendo moldada de acordo com as relações 

sociais a qual está inserida, mesmo tendo condição de renda que lhe permite 

delegar tarefas ditas femininas para outras mulheres como trabalhadoras 

assalariadas, ainda assim lhe é imputado o dever de orientar e supervisionar seus 

empregados. Saffioti esclarece, 

 
A identidade social da mulher, assim como a do homem, é construída 
através da atribuição de distintos papéis, que a sociedade espera ver 
cumprido pelas diferentes categorias de sexo. A sociedade delimita, com 
bastante precisão, os campos em que pode operar a mulher, da mesma 
forma como escolhe os terrenos em que pode atuar o homem. [...] Contudo 
esta mulher não está isenta de orientar seus rebentos, assim como de 
supervisionar o trabalho de serviçais contratados, em geral também 
mulheres, para o desempenho desta função. (SAFFIOTI, 1987, p. 8) 

 
 

A construção social dos direitos e deveres do homem e da mulher foi 

estabelecida pela educação sexista que ajusta de forma capciosa a condição da 

mulher/mãe mascarando a forma de discriminação e opressão vivida pelo simples 

fato de ser mulher. Ariès (1981, p. 125) aponta que “o papel da mulher na sociedade 

no âmbito privado é de cunho inferior ou secundário ao homem, assim como a 

socialização das informações”. Bruschini reforça esta ideia, conforme 

problematização abaixo, 
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Como educadora, cabe a mãe transmitir aos filhos os valores da sociedade, 
preparando-os para nela desempenhar futuramente seu papel. Ela se torna 
assim a reprodutora por excelência da ideologia dominante e dos 
estereótipos sexuais, dos quais é a própria vítima. (BRUSCHINI, 2000, p. 
70) 

 
 

É comum uma menina cuidar da casa ou dos irmãos quando a mãe sai para 

trabalhar fora, são estimuladas desde muito pequenas a cuidar da residência e dos 

membros da família, este estímulo vem da criação e muitas vezes a mídia contribui 

com propagandas que incentivam aos cuidados domésticos, dentre alguns 

brinquedos são disponibilizados para elas o nenê que sorri e chora quando está com 

fome, à provocação está em fazer o nenê parar de chorar com a mamadeira que 

normalmente faz parte desses kits de brinquedos infantis. De fato a mídia tem papel 

fundamental na manutenção dos estereótipos machistas e para além desses 

desígnios devemos estar atentos aos preconceitos aos negros, Saffioti aponta, 

 
A televisão exibe programas em que negros dominam e exploram brancos?  
Obviamente, não; pois isto seria subverter a ordem natural das coisas. Não 
são, em geral, negros os que carregam as malas dos brancos? Não são, via 
de regra, negros os que engraxam os sapatos dos brancos? Basta observar 
e ter-se-á prova da diuturna inculcação na cabeça de brancos e também de 
negros da inferioridade do negro. 
Fenômeno semelhante ocorre com a mulher. Qual a imagem da mulher nos 
meios de comunicação de massa? Tome-se, por exemplo, a figura da 
mulher que anuncia produtos na televisão. A mulher encarna ou a figura de 
dona-de-casa, fazendo publicidade de produtos de limpeza, alimentos, 
adornos, ou a figura da mulher objeto sexual, anunciando perfumes, roupas 
e joias destinados a excitar os homens. (SAFFIOTI, 1987, p. 30) 

 
 

Cabe ressaltar, a socialização dos meninos está intrinsecamente relacionada 

ao ser superior, Saffioti (1987, p. 25) afirma que “o homem será considerado macho 

na medida em que for capaz de disfarçar, inibir, sufocar seus sentimentos”. 

Para o incentivo do menino a mídia normalmente expõe jogos ou brinquedos 

que estimulam a capacidade motora como naves espaciais, para brincar de ser 

astronauta ou até mesmo um carrinho de controle remoto onde é possível comandar 

o brinquedo ou se for uma criança que seus pais não tenha condições de presentear 

com brinquedos modernos normalmente são socializados a serem simplesmente 

meninos ou meninas. 

Considerando a construção social uma opressão da condição da mulher no 

âmbito privado Saffioti (1987, p. 14) afirma “[...] Ao se atribuir a elas a 

responsabilidade praticamente exclusiva pela prole e pela casa, já se lhes está, 
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automaticamente, reduzindo as probabilidades de desenvolvimento de outras 

potencialidades de que são portadoras.” 

A referida autora ressalta que é no processo de socialização dos filhos que a 

ideologia machista é transmitida tanto para os meninos quanto para as meninas 

(SAFFIOTI, 1987, p. 34). 

A discriminação social da mulher estigmatizada em que culturalmente a 

torna inferior ao homem compreende a manutenção do capital entende-se que para 

o desenvolvimento capitalista é necessário para além da venda da força de trabalho 

a manutenção desta, como os cuidados com a casa e com os membros da família. 

Percebe-se que a unidade familiar não está posta de sujeitos e ou indivíduos 

que se formam em grupos de pessoas se tornando um conjunto social consanguíneo 

ou relação de afetividade, tendo sua conjectura atrelada às relações de gênero onde 

o sexo mais forte sobrepõe ao outro ou quando as relações de poder dentro de um 

meio privado se incidem sobre a perspectiva do forte e do fraco. 

Há de se pensar sobre o discurso de emancipação das famílias em relação 

às políticas públicas ofertadas às mulheres. Primeiramente é necessário refletir se é 

possível uma política emancipatória que restringe às obrigações e condicionalidades 

as mesmas. Pregar sobre empoderamento da mulher ofertando-lhe serviços dos 

programas e projetos que estimula a informalidade profissional. 

 
Nessa perspectiva em que medida esses programas estão contribuindo 
para a autonomia, o empoderamento, a emancipação, o exercício da 
cidadania, termos estes constantemente empregados nos documentos 
oficiais, nas falas das/os técnicas/os? É necessário primeiro refletir sobre a 
banalização e os equívocos quanto ao uso desses termos e o quanto eles 
podem ser atingidos enquanto objetivos, nos limites da formação social 
capitalista e nos limites muito mais rígidos das possibilidades que 
programas e projetos focalizados podem alcançar. (CARLOTO & MARIANO, 
2008 p. 162) 
 
 

Os programas e projetos ofertados às mulheres, em grande maioria às 

beneficiárias de algum programa de transferência de renda, são na área da 

reprodução humana, como: culinária, pintura em tecido e bordado. Normalmente são 

realizados encontros nos equipamentos como o Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS)2. Estes equipamentos são a porta de entrada para o acesso a vários 

projetos e programas da assistência social. 

                                                           
2
 O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS é uma unidade pública estatal de base 

territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social, que abrange um total de até 1.000 
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As políticas públicas são pensadas para as famílias bem como o Ministério 

do Desenvolvimento Social (MDS) tem o tratamento da família como uma estratégia 

de dominação e controle social3, porém sua focalização na pobreza e ou Questão 

Social que se expressa das mais diferentes mazelas da sociedade como o 

desemprego ou baixos salários, baixos investimentos em saúde, educação e 

habitação e que não se encerra aqui ainda mais em destacar o papel fundamental 

na família para a completude de políticas de assistência social, entretanto, 

predomina aquela velha condição da mulher/mãe, responsável pela manutenção e 

gestão dos serviços e ou programas.  Carloto & Mariano apontam, 

 
O que nos tem chamado atenção, é que no processo de gestão, na 
operacionalização dos serviços, programas e projetos, a mulher-mãe ainda 
é e continua sendo a interpelada para a participação nas chamadas 
atividades socioeducativas ainda é responsabilizada pelos filhos e pelo 
cumprimento nos critérios de permanência no programa. (CARLOTO & 
MARIANO, 2008, p. 155) 
 

 
Evidentemente a idealização dos programas e projetos da assistência social 

está ancorada no pressuposto em um modelo de família patriarcal logo, suas 

condicionalidades estão pautadas na mulher mãe, do lar eximindo a figura do pai 

apenas como provedor. É importante ressaltar que o ator ou atriz principal é sempre 

a mulher/mãe.  

Não é obrigatória a participação nos serviços ofertados, mas há a 

estimulação na oferta dos serviços e o discurso de possível geração de renda o que 

pressupõe o incentivo ao trabalho informal e desqualificado. 

 
Na prática, quem participa dos grupos são quase sempre as mulheres. 
Embora o documento empregue a categoria “gênero” em alguns momentos, 
a rigor ele opera com uma cegueira de gênero quando trata dos 
procedimentos de atendimento. Abrimos um parêntese para esclarecer que 
em primeiro lugar, gênero não é sinônimo de mulher. A concepção de 
caráter relacional aborda as relações socialmente construídas entre o que 
se denomina masculino e feminino. Em segundo lugar que não é por que o 

                                                                                                                             
famílias/ano. Executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços 
socioassistenciais locais da política de assistência social. Disponível em: http://sbgg.org.br/wp-
content/uploads/2014/10/politica-nacional-assistencia-social.pdf. Acesso em: 25/04/2017. 
3
 O controle social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto 

instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político-administrativa-
financeira e técnico-operativa, com caráter democrático e descentralizado. Dentro dessa lógica, o 
controle do Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios 
democráticos balizados nos preceitos constitucionais.  Disponível em: 
www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/.../PNAS2004.pdf. Acesso em: 
04/05/2017. 

http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2014/10/politica-nacional-assistencia-social.pdf
http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2014/10/politica-nacional-assistencia-social.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/.../PNAS2004.pdf
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foco são mulheres que há perspectiva de gênero (CARLOTO & MARIANO, 
2008 p. 156) 
 
  

A proteção social e a intervenção do Estado no trabalho com famílias estão 

relacionadas a ações preventivas, normalmente são ações de cunho educativo e 

moralizador com o propósito de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

Assim a PNAS (2004) estabelece, 

 
São considerados serviços de proteção básica de assistência social aqueles 
que potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus 
vínculos internos externos de solidariedade, através do protagonismo de 
seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam a 
convivência, a socialização e o acolhimento, em famílias cujos vínculos 
familiar e comunitário não foram rompidos, bem como a promoção da 
integração ao mercado de trabalho, tais como:  
• Programa de Atenção Integral às Famílias. 
• Programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza. 
• Centros de Convivência para Idosos. 
• Serviços para crianças de 0 a 6 anos, que visem o fortalecimento dos 
vínculos familiares, o direito de brincar, ações de socialização e de 
sensibilização para a defesa dos direitos das crianças. 
• Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens na faixa 
etária de 6 a 24 anos, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários. 
• Programas de incentivo ao protagonismo juvenil, e de fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários. 
• Centros de informação e de educação para o trabalho, voltados para 
jovens e adultos. (BRASIL, 2004, p. 37) 

 
 

O fundamento central para analisarmos a política pública de proteção básica 

é a família, este espaço privado visto como privilegiado para a interferência externa 

de dominação. 

 
Considerando que a família não é um bloco monolítico, e que, devido a sua 
reestruturação, ela passou a ser preponderantemente gerida e sustentada 
pelas mulheres, pergunta-se (fazendo coro com amplas vozes feministas): 
quem, na família contemporânea, arcará com o encargo de cuidar 
cotidianamente de crianças, enfermos, idosos debilitados, além de assumir 
as responsabilidades de provisão de gestão do lar? Tudo leva a crer que se 
está pensando na mulher, quando se requisita a participação da família no 
esquema misto de bem-estar, pois era ela quem tradicionalmente arcava 
com esse ônus. Ora, como a visão tradicional continua em pauta, é das 
mulheres que se espera a renúncia das conquistas no campo do trabalho e 
da cidadania social, pois se presume que o foco central de suas 
preocupações continua sendo a casa, enquanto o do homem ainda é local 
de trabalho. (PEREIRA, 2010, p. 38-39) 

 
 

Certamente a manutenção da família no âmbito privado configura-se 

também uma estratégia de reorganização da própria sociedade visto que esta 
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relação se bem entendida é anterior ao surgimento da família. Engels (2005, p. 30), 

citando Morgam diz que a família, “é o elemento ativo; nunca permanece 

estacionária, mas passa de uma forma inferior a uma forma superior, à medida que 

a sociedade evolui de um grau mais baixo para outro mais elevado”. O referido autor 

relata em seus estudos que existiram várias configurações de família desde a família 

rudimentar que em seu estágio ainda primitivo havia uma relação de promiscuidade 

entre homens e mulheres como um relacionamento aberto, na época tanto o homem 

quanto a mulher tinha vários parceiros sexuais. Em seguida, o autor menciona a 

família punaluana caracterizada por comunidades de irmãs e irmãos que se 

relacionavam com seus primos de primeiro e segundo grau; família sindiásmica 

onde o matrimônio poderia ser por grupos de pessoas ou poderia ser uniões entre 

casais onde não existia uma base duradoura podendo ser rompido a qualquer 

momento tanto pelo homem quanto pela mulher, esta forma de casamentos grupais 

ocasionava muita confusão em relação à união de possíveis parentes 

consanguíneos o que tornou este tipo de matrimônio pouco utilizado. 

Na ocasião a escravidão havia surgido de forma muito peculiar na fase 

inferior, as tribos se enfrentavam e a tribo derrotada poderia ser morta ou adotada 

como preferir o ganhador, as mulheres eram tomadas como esposas. Desta forma 

um aumento significativo do número de pessoas, era preciso mais força de trabalho 

para a subsistência das tribos vencedoras visto que ainda não existia a produção de 

excedentes desta forma as tribos passaram a utilizar o que a natureza lhes oferecia 

como a criação de gados e a utilização de matérias-primas como a utilização de 

metais e a arte do tecido e finalmente a introdução da agricultura que se tornaria 

uma nova forma de subsistência.  

Em analise a pesquisas realizadas por Bachofen, Engels 2005 esclarece, 

ainda em tempos pré-históricos ouve uma transição dos direitos maternos para o 

direito e filiação paternos, este fato se deu exclusivamente pelo direito a herança 

como resultado o homem teria um papel de destaque em relação à mulher o que lhe 

proporcionaria vantagens imensuráveis com uma simples decisão em abolir o direito 

materno.  Como afirma Engels, 

 
[...] o direito materno cedeu ao direito paterno o seu posto, por isso, a 
riqueza privada, que surgia abria a primeira brecha na constituição gentílica. 
Outra brecha adveio, como consequência natural da primeira: ao introduzir-
se o direito paterno, afortuna de uma rica herdeira que se casa passa ao 
marido dela, quer dizer, a outra gens, com o que se destrói, todo o 
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fundamento do direito gentílico; dessa forma, não apena se terá por licite: 
mas ainda por obrigatório, nesse caso, o casamento da jovem núbel no seio 
da sua gens, para evitar a saída das riquezas. (ENGELS, 2005, p. 110) 

 
 
De certo, a família é o canal utilizado pelo capital para a manutenção da 

dominação e subalternidade impostas a elas em análise sobre o contexto histórico 

de opressão que as mulheres são submetidas avaliaremos como perpassa a cultura 

de dominação no interior da família.  

Nessa época a sociedade e o próprio matrimônio sindiásmico teriam suas 

bases estruturadas no matriarcado mais tarde esta seria abolida por necessidade do 

reconhecimento da filiação do pai, essa transição foi uma decisão imposta pelos 

homens para a obtenção do direito à herança que na época estava amparada pelo 

extinto “direito materno4”. Segundo Engels (2005, p. 61), “o desmoronamento do 

direito materno foi a grande derrota histórica do sexo feminino em todo mundo”.  

A análise aqui relatada não se esgota ao tempo e espaço sobre a transição 

mencionada, visto que ao longo da história o fator de procriação de filhos legítimos 

estruturava uma nova forma de família, provavelmente os dados apontam em um 

momento da pré-história e como resultado surge à “família monogâmica5”.  

 
Pode-se admitir que a família monogâmica tenha suas estreitas vinculações 
com a propriedade privada, ou melhor, com o modo de produção capitalista, 
sobretudo em seu aspecto reprodutivo, ou seja, no que tange ao direito de 

                                                           
4
 Engels, 2005, p. 59,exclarece “Com base no direito materno, isto é, enquanto a descendência só se 

contava por linha feminina, e segundo a primitiva lei de herança imperante na gens, os membros 
dessa mesma gens herdavam, no princípio, do seu parente gentílico falecido. Seus gens deveriam 
ficar, pois, dentro da gens. Devido à sua pouca importância, esses gens passavam, na prática, desde 
os tempos mais remotos, aos parentes gentílicos mais próximos, isto é, aos consangüíneos por linha 
materna. Entretanto, os filhos de um homem falecido não pertenciam ágens daquele, mas á de sua 
mãe; ao princípio, herdavam da mãe, como os demais consangüíneos desta; depois, provavelmente, 
foram seus primeiros herdeiros, mas não podiam sê-lo de seu pai, porque não pertenciam ágens do 
mesmo, na qual deveriam ficar os seus gens. Desse modo, pela morte do proprietário de rebanhos, 
esses passavam em primeiro lugar aos seus irmãos e irmãs, e aos filhos destes ou aos descendentes 
das irmãs de sua mãe; quanto aos seus próprios filhos, viam-se eles deserdados”. 
5
 Engels (2005, p. 66) “A família monogâmica nasce, conforme indicamos, da família sindiásmica, no 

período de transição entre a fase média e a fase superior da barbárie; seu triunfo definitivo é um dos 
sintomas da civilização nascente. Baseia-se no predomínio do homem; sua finalidade expressa é a 
de procriar filhos cuja paternidade seja indiscutível; e exige-se, essa paternidade, indiscutível porque 
os filhos, na qualidade de herdeiros diretos, entrarão, um dia, na posse dos gens de seu pai. A família 
monogâmica diferencia-se do matrimônio sindiásmico por uma solidez muito maior dos laços 
conjugais, que já não podem ser rompidos por vontade de qualquer das partes. Agora, como regra, 
só o homem pode rompê-los e repudiar sua mulher. Ao homem, igualmente, se concede o direito á 
infidelidade conjugal, sancionado ao menos pelo costume (o Código de Napoleão outorga-o 
expressamente, desde que ele não traga a concubina ao domicílio conjugal), e esse direito se exerce 
cada vez mais amplamente, à medida que se processa a evolução da sociedade. Quando a mulher, 
par acaso, recorda as antigas práticas sexuais e intenta renová-las, é castigada mais rigorosamente 
do que em qualquer outra época anterior”. 
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sucessão. Todavia, seria simplificar demais a realidade asseverar que a 
propriedade privada, constitui a fonte exclusiva da inferiorização da mulher 
na sociedade. Por outro lado, parece ainda mais discutível que as relações 
entre o homem e a mulher sejam da mesma natureza. (SAFFIOTI, 2013, p. 
120) 
 
 

Evidentemente a monogamia sustenta o alicerce fundado e socializado até a 

contemporaneidade, portanto devemos estar atentos ao que conhecemos como 

opressão entre os sexos. Ariès salienta, 

 
[...] “A partir do século XIV, assistimos a uma degradação progressiva e 
lenta da situação da mulher no lar. Ela perde o direito de substituir o marido 
ausente ou louco... Finalmente, no século XIV, a mulher casada torna-se 
uma incapaz, e todos os atos que faz sem ser autorizada pelo marido ou 
pela justiça tornam radicalmente nulos. Essa evolução reforça os poderes 
do marido, que acaba por estabelecer uma espécie de monarquia 
doméstica”. “A partir do século XVI, a legislação real se empenhou em 
reforçar o poder paterno no que concerne ao casamento dos filhos”. 
“Enquanto se enfraqueciam os laços da linhagem, a autoridade do marido 
dentro de casa tornava-se maior e a mulher e os filhos se submetiam a ela 
mais estritamente. Esse movimento duplo, na medida em que foi o produto 
inconsciente e espontâneo do costume, manifesta sem dúvida uma 
mudança nos hábitos e nas condições sociais...” Passara-se, portanto, a 
atribuir à família o valor que outrora se atribuía a linhagem.  Ela torna-se a 
célula social, a base dos Estados, o fundamento do poder monárquico. 
(ARIÈS, 1981, p. 145, 146) 

 
 
Como sabemos, o desenvolvimento econômico colocou fim ao comunismo6 

entre os povos e a divisão das terras dava início ao triunfo da propriedade privada.  

Segundo Engels (1954 apud Saffioti, 2011, p. 61), “a propriedade, quer de objetos, 

quer de pessoas, e talvez a própria combinação delas, é responsabilizada pela 

opressão de que é alvo a mulher na família monogâmica”. 

Partindo do pressuposto da propriedade privada também surgiu à produção 

e comercialização de mercadorias, este progresso está intrinsecamente relacionado 

com o advento do dinheiro, onde era possível trocar outras mercadorias pelo 

dinheiro.  

O surgimento do dinheiro fez com que a recente economia e o processo de 

acumulação se intensificassem, cada vez mais a riqueza iria se consagrando nas 

mãos de poucos, ou seja, de quem possuir a propriedade privada, chegava ao fim à 

tradição comunista. Abre-se espaço para uma nova forma de adquirir riquezas 

                                                           
6
 Engels, (2005, p 40) esclarece que cada família primitiva teve que cindir-se, o mais tardar depois de 

algumas gerações. A economia doméstica do comunismo primitivo, que domina com exclusividade 
até bem avançada a fase média da barbárie, prescrevia uma extensão máxima da comunidade 
familiar, variável segundo as circunstâncias, porém mais ou menos determinada em cada localidade. 
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escravizando membros da própria tribo no tocante a aquisição de riquezas era 

justificada pela violência.  

Considerando a então forma de acumulação de riquezas, pois em evidência 

a divisão da sociedade em classes, a necessidade de criação de uma instituição 

detentora de um poder que emana de um estágio superior, mas que privilegiasse a 

classe possuidora em detrimento da classe não possuidora de bens e assim surge o 

Estado. Esta super estrutura que até os dias atuais exerce o papel fundamental de 

dominação de uma classe sobre a outra (ENGELS, 1987). 

Adiante retornaremos ao ponto central supracitado e poderemos perceber 

que a família tem um importante papel na sociedade contemporânea visto que a 

história mesmo que inacabada apresenta a família tanto como um local de 

dominação interna que fez com que a naturalização da opressão em seu interior 

desse ao homem um poder quase sagrado retirando a autonomia da mulher e dos 

filhos, além disso, o Estado se apropriou dessa cultura machista para delegar a 

família o que seria por obrigação da oferta do mínimo social. 

 
A intervenção do Estado na família remonta ao surgimento do Estado 
moderno, o que engendrou uma esfera pública subtraída ao controle direto 
das parentelas e das linhagens, constituindo-se em precondição para o 
aparecimento da família moderna como espaço particular e dos afetos.  Ao 
longo dos últimos séculos o Estado passou a ser fonte de controle e de 
normas relativas à família como instituição, bem como às relações 
familiares. Com isso, as políticas sociais de proteção implementadas pelo 
Estado, notadamente no século XX, com base prioritariamente na esfera 
governamental, têm a família como uma das principais mediações entre a 
ação pública e os indivíduos. Para tal fim de mediação, a família é 
considerada tendo como referência a divisão sexual do trabalho, com uma 
rígida separação entre a chamada esfera produtiva e a esfera reprodutiva, 
assim como entre as tarefas e as responsabilidades masculinas e 
femininas.  (CARLOTO, 2010, p. 454- 455) 

  
 
Com ênfase nas famílias mais vulneráveis, a política de assistência social 

trabalha na perspectiva de fortalecimento dos vínculos familiares compreende-se a 

família pelos referenciais sociais e culturais de nossa época e de nossa sociedade, 

bem como as experiências compartilhadas pelos sujeitos, a partir da sua rede de 

relações que são destinados os recursos materiais e afetivos dos quais necessitam. 

Dessa maneira, como salienta Silva (2016), “trabalhar com famílias requer abertura 

de escuta, a fim de identificar os pontos de vulnerabilidade, mas também a 

existência de recursos disponíveis”.  
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Neste sentido, o objetivo da política de assistência na compreensão de 

família é de desenvolver diretrizes metodológicos de trabalho com grupos, famílias e 

indivíduos, visando as orientações do SUAS e dos CRAS, bem como expandir 

estratégias participativas e dialógicas, na perspectiva de reparação econômica. 

Contudo, como mostra Carloto e Mariano, 

 
A concepção de família está mais aberta e ampliada nos programas sociais 
governamentais, porém são mantidas as mesmas expectativas sobre o 
papel da família e suas responsabilidades enquanto “um grupo/arranjo de 
proteção e cuidados dos indivíduos, principalmente o papel da mulher/mãe 
como principal elemento provocador de mudanças, e tendo um papel ativo 
para a configuração de uma “boa família”. (CARLOTO & MARIANO, 2008, 
p. 156) 

 
 

Nesta mesma linha, a autora Sarti contribui relembrando a posição patriarcal 

da família e a posição do homem e da mulher de forma hierárquica. 

 
No universo simbólico dos pobres, existe uma divisão complementar de 
autoridades entre o homem e a mulher na família, que corresponde à 
diferenciação que fazem entre casa e família. A casa é identificada com a 
mulher, e a família com o homem. Casa e família, como mulher e homem, 
constituem um par complementar, mas hierárquico. Em consonância com a 
precedência do homem sobre a mulher e da família sobre a casa, o homem 
é considerado o chefe da família e a mulher, a chefe da casa. O homem 
corporifica a ideia de autoridade, como uma mediação da família com o 
mundo externo. Ele é a autoridade moral, responsável pela respeitabilidade 
familiar. À mulher cabe outra importante dimensão da autoridade: manter a 
unidade do grupo. Ela é quem cuida de todos e zela para que tudo esteja 
em seu lugar. Scott (1990) observou o mesmo padrão em famílias pobres 
no Recife, ao analisar as diferentes percepções da casa pelo homem e pela 
mulher. Mostra que, no discurso masculino, a casa deve estar “sob 
controle”, enquanto as mulheres ativamente a controlam. (SARTI, 2015, p. 
38-39) 

  
 

No Brasil dos séculos XVI e XVII, a família foi caracterizada segundo 

Gilberto Freyre, como “núcleo conjugal e da autoridade masculina, consubstanciada 

na figura do patriarca, chefe ou ‘coronel’, dono do poder econômico e mando 

político”. (BRUSCHINI, 1993 apud PINHEIRO, 2017) 

Uma época de naturalização do controle masculino em relação à fragilidade 

da mulher e dos filhos, desde muito tempo há uma relação de predominância do 

sexismo7, em que uma das partes sobrepõe à outra, isto está arraigada na 

sociedade. 

                                                           
7 Sexismo é o ato de discriminação e objetificação sexual, é quando se reduz alguém ou um grupo apenas 

pelo gênero ou orientação sexual. [...] O sexismo é normalmente associado à posição que o machismo determina 
para as mulheres. Mas também pode ser relacionado ao tratamento preconceituoso dado pela sociedade aos 
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A reprodução do machismo foi-se construindo historicamente na sociedade, 

esta reprodução se intensifica a partir do não reconhecimento ou de não sentir-se 

vítima do mesmo ainda mais quando se tem a condição legal de igualdade de 

direitos.  

Engels salienta, 

 
Não é melhor o estado de coisas quanto à igualdade jurídica do homem e 
da mulher no casamento. A desigualdade legal, que herdamos de condições 
sociais anteriores, não é causa e sim efeito da opressão econômica da 
mulher. No antigo lar comunista, que compreendia numerosos casais com 
seus filhos, a direção do lar, confiada as mulheres, era uma indústria 
socialmente tão necessária quanto a busca de víveres, de que ficavam 
encarregados os homens. As coisas mudaram com a família patriarcal e, 
ainda mais, com a família individual monogâmica. O governo do lar perdeu 
seu caráter social. A sociedade já nada mais tinha a ver com ele. O governo 
do lar se transformou em serviço privado; a mulher converteu-se em 
primeira criada, sem mais tomar parte na produção social. Só a grande 
indústria de nossos dias lhe abriu de novo - embora apenas para a 
proletária - o caminho da produção social. Mas isso se fez de maneira tal 
que, se a mulher cumpre os seus deveres no serviço privado da família, fica 
excluída do trabalho social e nada pode ganhar; e, se quer tomar parte na 
indústria social e ganhar sua vida de maneira independente, lhe é 
impossível cumprir com as obrigações domésticas. (ENGELS, 2005, p. 79, 
80) 
 

  

Não se trata apenas em mostrar elementos e como se reproduz as relações 

sociais, porém é necessário refletir perante as mudanças que já ocorreram em 

relação ao exposto e para além de compreender esta realidade, perceber através 

das mudanças societárias um novo direcionamento da sociedade, sobretudo com a 

predominância do monopólio do capital. Nesta direção Oliveira (2009, p. 4) 

esclarece: “diante das transformações podemos afirmar que a família também é 

sujeito dessa história socialmente construída, vivenciando todas as mazelas do 

sistema capitalista”.  

Deste modo, será necessária uma reflexão voltada para a desconstrução de 

determinados valores e até mesmo o que vivenciamos na atualidade com a 

incorporação do senso comum que, por sua vez, faz com que o processo de ruptura 

de estereótipos não se concretize. De acordo com Vitale apud Anselmo, 

 
[...] a família não é o único canal pelo qual se pode tratar a questão da 
socialização, mas é, sem dúvida, um âmbito privilegiado, uma vez que este 
tende a ser o primeiro grupo responsável pela tarefa socializada. A família 

                                                                                                                             
homens, aos homossexuais, aos transgêneros, aos que não se identificam com nenhum dos gêneros, entre 
outras formas de representação de identidade sexual. https://www.significados.com.br/sexismo/ Acesso em: 
18/04/2017 às 13 h. 44. Min. 

https://www.significados.com.br/sexismo/
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constitui uma das mediações entre o homem e a sociedade. Sob este 
prisma, a família não só interioriza aspectos ideológicos dominantes na 
sociedade como projeta, ainda, em outros grupos os modelos de relação 
criados e recriados dentro do próprio grupo. (VITALE, 2006 apud ANSELMO 
2008, p. 25) 

 
 

Neste sentido, a família estabelece, o que ideologicamente foi construído e 

reproduzido, até os dias de hoje, visto que a sociedade se encarrega de legitimar e 

naturalizar esta ideologia dominante.  Normalmente a socialização dos membros da 

família está atrelada a vida conjugal onde o homem sente-se dono da mulher, por 

sua vez a mesma não se identifica como um ser livre e aceita essa dominação.  

A família exerce um papel fundamental nas relações sociais sendo um 

grande desafio em relação às transformações societárias e suas implicações nas 

relações familiares e de gênero. 

Mesmo em constante transformação a família, como se concorda hoje em 

dia, reproduz os ideais machistas reafirmando desigualdades entre homens e 

mulheres. Engels, afirma  

 
[...] o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide 
com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na 
monogamia; e a primeira opressão de classes com a opressão do sexo 
feminino pelo masculino. (ENGELS, 2005, p. 70, 71) 
 
 

Notadamente a opressão de gênero faz com que haja disputa não só no 

âmbito privado como também na esfera pública, essas desigualdades partem do 

acirramento ao qual a mulher ainda exerce um papel secundário na ocupação de 

postos de trabalho. 

 

1.1 A entrada da mulher no mercado de trabalho a partir do contexto neoliberal 

 

O argumento central desta reflexão se dará em face ao questionamento 

cada vez mais explícito sobre o papel da mulher na sociedade e o estigma que torna 

cada vez mais latente a sua função socialmente estabelecida como reprodutora 

social. 

Serão utilizados alguns dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de modo 

a contribuir na análise dos dados. 
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É evidente que a desigualdade entre os sexos não é algo novo, porém há 

uma teia de complexidade entre as relações de produção e reprodução humana, as 

quais o capital se apropriada desigualdade de gênero. 

Com o advento do modelo neoliberal de flexibilização da jornada de trabalho 

na década de 1970, pois em evidência a forma alienada e das relações de trabalho. 

Segundo Dedecca, Ribeiro, Ishii, 

 
Um bom exemplo a ser dado pode ser encontrado na experiência dos 
grandes supermercados. Estes vendem a área de exposição aos 
fornecedores, que são responsáveis pela contratação de expositores para 
alimentar as gôndolas nas plantas. Em geral, os fornecedores selecionam 
expositores através das empresas de intermediação de mão-de-obra. Assim 
o expositor é subordinado a uma empresa que não conhece e trabalha em 
uma empresa que não o contrata, mas que ele conhece. Ademais, seu turno 
de trabalho tende a acompanhar a dinâmica da empresa na qual trabalha 
não guarda qualquer relação com aquela realizada na empresa que o 
emprega. (DEDECA; RIBEIRO & ISHII, 2009, p. 69) 
 

 
Não resta dúvida, que o projeto neoliberal propõe uma lógica de trabalho 

onde prevaleça a forma de subcontratação de produtos e serviços descentralizando 

o processo de produção, impondo uma precarização do trabalho. Considerando a 

utilização do tempo que normalmente está associado a produção e reprodução 

social teremos um desafio em dissociar o tempo utilizado pelas mulheres na 

produção de bens e serviços da reprodução humana. O tempo socialmente 

despendido para os afazeres domésticos que normalmente são atribuídos as 

mulheres não são contabilizados, entretanto, mulheres que trabalham fora na 

condição de trabalho produtivo, estas se tornam duplamente escravizadas visto que 

a condição de mulher/mãe tem no mercado as várias modalidades e funções ditas 

femininas que valorizam o trabalho flexível para elas, normalmente esta forma de 

inserção no trabalho para as mulheres na verdade evidencia uma estratégia do 

mercado para mudar o trabalho feminino, aproveitando suas qualidades femininas e 

se apropriando do processo de produção e reprodução visto que as duas se fundem 

pois a mulher transita entre o público e o privado, na esfera da produção como 

trabalhadora assalariada e da reprodução dos cuidados domésticos e dos filhos.  

Ávila (2004 p. 3) destaca “esse tempo, que não é percebido como parte da 

organização social do tempo, é retirada da vida das mulheres como parte das 

atribuições femininas, determinadas pelas relações de poder e de gênero”. 
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Entretanto, impera uma espécie de tradição onde se naturaliza a dupla 

jornada de trabalho em forma de conciliação. Hirata e Kergoat contribuem, 

 
No “modelo tradicional”: papel na família e papel doméstico assumidos 
inteiramente pelas mulheres, e o papel de “provedor” sendo atribuído aos 
homens. No “modelo de conciliação”: cabe quase que exclusivamente às 
mulheres conciliar vida familiar e vida profissional. (HIRATA & KERGOAT, 
2007, p. 603) 
 

 

Em outras palavras, o trabalho doméstico está condicionado a ser executado 

pela mulher. Mesmo estando na situação de trabalho a mulher continua a executar 

as tarefas de reprodutora, mãe e cuidadora do lar, que na verdade se confunde na 

socialização dos membros da família para que os mesmos sejam preparados para o 

sistema educacional e o próprio mercado de trabalho. De acordo com Saffioti, 

 
[...] a sociedade necessita dos trabalhos das mulheres cujos rendimentos 
são imprescindíveis para sua sobrevivência. Trata-se, aqui, uma questão de 
sobrevivência da própria sociedade por dois motivos: primeiro, porque o 
equilíbrio da sociedade é incompatível com a generalização dos problemas 
sociais e seus efeitos dinâmicos; segundo, porque as mulheres constituem 
metade da humanidade, sendo, pois, mesmo que se atente apenas para 
sua condição de reprodutoras, imprescindíveis à conservação da sociedade. 
(SAFFIOTI, 2013, p. 70) 
 

 
A lógica do capital contribui no processo de polivalência da força de trabalho 

feminina tanto no âmbito doméstico para reprodução social quanto no profissional, 

que por sua vez dificulta a possibilidade de aperfeiçoamento de determinadas 

profissões.   

 
Segundo o instituto, as regiões Norte e Nordeste apresentaram em 2011 as 
menores taxas de formalidade no país, de 37% e de 38%, respectivamente. 
As mulheres tiveram as maiores taxas de trabalho informal, com 
participação de 45,2% no total de população feminina de 16 anos ou mais 
de idade ocupadas no mercado de trabalho, nesta categoria – diante do 
percentual de 43,2% encontrado por homens, nessa mesma classificação. 
(JORNAL VALOR ECONÔMICO, 28.11.2012) 
 

 

Não é possível generalizar o exposto, a situação da mulher da classe 

subalterna8 é diferenciada da mulher da classe dominante. Isso não quer dizer que a 

mulher com o nível de renda superior não seja afetada, a diferença é que sua 

                                                           
8
 De acordo com Simionatto (2009, p. 42).A categoria “subalterno” e o conceito de “subalternidade” 

têm sido utilizados, contemporaneamente, na análise de fenômeno sociopolíticos e culturais, 
normalmente para descrever as condições de vida de grupos e camadas de classe em situações de 
exploração ou destituídos dos meios suficientes para uma vida digna.  
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condição de vida lhe proporciona o desembaraço da vida cotidiana transferindo parte 

de seus afazeres para outra mulher. 

Pois bem, se a classe social é um diferencial para analisarmos as diferentes 

formas de exploração e opressão das mulheres se observa que há uma 

particularidade em relação à classe subalterna. Como aponta Hirata e Kergoat, 

 a reorganização simultânea do trabalho no campo assalariado e no campo 
doméstico. O que remete, no que diz respeito a este último, à 
externalização do trabalho doméstico, mas também a nova divisão do 
trabalho doméstico (o maior envolvimento de certos pais é acompanhado de 
um envolvimento quase exclusivo no trabalho parental); 

 duplo envolvimento de mascaramento, de atenuação das tensões nos 
casais burgueses, de um lado, e a acentuação das clivagens objetivas entre 
mulheres, de outro: ao mesmo tempo em que aumenta o número de 
mulheres em profissões de nível superior, cresce o número de mulheres em 
situação precária (desemprego, flexibilização, feminização das correntes 
migratórias). (HIRATA & KERGOAT, 2007, p. 602-603) 
 

 

A partir das colocações perceptíveis da disparidade entre as categorias, de 

um lado a mulher burguesa e do outro a mulher da classe subalterna. O que as 

unem e o que as separam? 

Esta ligação com projeção à separação está intrinsecamente atrelada à 

opressão de gênero surge no campo particular com seu antagonismo de classes e 

imbricado as condições objetivas, a crescente massa de mulheres com formação em 

nível superior cujo tempo para a reprodução social se reduz aumentando o tempo 

para a produção material, enquanto isso acontece o inverso com mulheres em 

situações precárias, diminui o tempo para produção material e aumenta o tempo 

para a reprodução social. Em menção à Pnad (2006) afirmam Dedecca, Ribeiro, 

Ishii, 

 
[...] mulheres com baixa escolaridade costumam ter jornadas domésticas em 
média 75% superiores às das mulheres com nível superior completo. [...] As 
mulheres, porém, tendem a ter jornadas totais declinantes à medida que 
possuem escolaridade mais alta, pois, apesar da elevação das horas 
trabalhadas no âmbito do mercado, o tempo destinado à reprodução social 
se reduz conforme se eleva para mulheres de escolaridade mais baixa e a 
participação do período destinado às tarefas domésticas é maior no 
conjunto das horas de trabalho destas. (DEDECA; RIBEIRO & ISHII, 2009, 
p. 77-78) 
 

 

Considerando as transformações no mundo do trabalho é relevante salientar 

que o modelo neoliberal marcado pela tendência à flexibilização, terceirização e 

fragmentação de serviços traz consequências profundas para o mercado de 
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trabalho, além da dupla e até mesmo triplas jornadas de trabalhos assumidas por 

que intensificam as desigualdades entre homens e mulheres, aponta para a 

segregação ocupacional como ressalta Bruschini, 

 
A segregação ocupacional refletiria a tradicional divisão de tarefas entre 
homens e mulheres que ocorre internamente, dentro da família e seria 
responsável pela preservação de uma característica básica, a não-
competição, contribuindo para a manutenção da hierarquia ocupacional por 
sexo. Por outro lado, o mecanismo de segregação atua sobre a oferta e a 
procura de mão-de-obra, restringindo as oportunidades de emprego para a 
mulher: através do processo de socialização, formal e informal, ele atua 
sobre a oferta de mão-de-obra, na medida em que encaminha as jovens 
para ocupações tidas como ‘próprias’ para mulher; do lado da procura de 
mão-de-obra ele é responsável pela incorporação, por parte tanto dos 
empregadores como dos próprios colegas de trabalho, de preconceitos 
inteiramente sem fundamento que discriminam a mulher no trabalho. 
(BRUSCHINI, 1978, p. 18) 
 

 
Neste sentido é possível afirmar que são necessárias condições para que a 

mulher permaneça no mercado de trabalho formal. 

 
Segundo Laís Abramo, do Escritório da OIT no Brasil, os mecanismos de 
reprodução das desigualdades de gênero no mundo do trabalho estão 
centrados na noção da mulher como uma força de trabalho secundária, que 
pressupõe a tradicional dicotomia entre “mulher cuidadora” e “homem 
provedor”, persistente no imaginário social, empresarial, na teoria 
econômica e sociológica, e mesmo entre os formuladores de políticas 
públicas (ANDRADE, 2016, p. 17) 
 

 

O papel desempenhado pela mulher mãe, na esfera reprodutiva, a impede 

de investir na vida profissional, embora haja outros recursos para sua ascensão 

profissional como delegar as tarefas do cuidado doméstico e dos filhos para outra 

pessoa como uma trabalhadora doméstica. 

 
Se, em termos históricos, a família como instituição social privada é 
responsável pela proteção dos indivíduos, o surgimento da questão social, 
com as demandas por responsabilização do Estado em relação à proteção 
social, ainda que parcial muda o enquadramento do posicionamento da 
família. Com isso, a família passa a ocupar uma posição dupla, 
simultaneamente privada e pública, e está diretamente implicada nos 
diferentes sistemas de proteção social. O que é predominante para 
pensarmos sobre os sistemas de proteção social, com especial ênfase a 
respeito da situação das mulheres, é o modo como são construídas as 
mediações entre a família e o mercado de trabalho. (CARLOTO & 
MARIANO, 2010, p. 456) 
 

 
Dessa forma, precisamos entender a família como uma construção social, 

compreendendo-a como um espaço físico, relacional e simbólico. Segundo dados do 
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IBGE (2010, p. 4), aproximadamente 35,5% das mulheres estavam inseridas no 

mercado de trabalho como empregadas com carteira de trabalho assinada, 

percentual inferior ao observado na distribuição masculina (43,9%).  

Sabemos que às mulheres se inseriram no mercado de trabalho de forma 

fragilizada e subalternizada, o que nos coloca a contradição existente na possível 

emancipação das mulheres através do trabalho. De acordo com Bruschini e 

Lombardi (2017) constata-se o aumento de mulheres no mercado de trabalho, 

sobretudo às mais velhas e com responsabilidades familiares, considerando que até 

os anos 70, a força de trabalho feminina era em sua maioria, composta por jovens, 

solteiras e sem filhos. 

 
A taxa de atividade feminina, ao final da década, chega a mais de 47%, ou 
seja, de cada 100 mulheres em idade de trabalhar, mais de 47 trabalhavam 
ou procuravam trabalho. O incremento acentuado ocorrido entre 90 e 93 
deve ser atribuído em parte a uma redefinição do conceito de trabalho 
adotada pelo IBGE a partir 92. A nova definição do conceito passa a incluir 
atividades para o autoconsumo, a produção familiar e outras até então não 
consideradas como trabalho. Como essas atividades sempre foram 
realizadas, sobretudo, por mulheres, os efeitos dessa nova metodologia 
incidiram sobre elas, enquanto as taxas masculinas permaneceram 
inalteradas nesse período. A nova metodologia do IBGE, no entanto, ainda 
não avançou a ponto de incluir na PEA a atividade doméstica realizada 
pelas donas-de-casa, que continua a ser classificada como inatividade 
econômica. Agora mais visíveis e em maior número, as trabalhadoras 
passam a representar, no final da década, uma parcela de cerca de 41% da 
força de trabalho brasileira. (BRUSCHINI & LOMBARDI, 2017, p. 161) 
 

  
Através da sexualização do trabalho ou das ocupações, com Bruschini & 

Lombardi (2017) nos apresenta papéis socialmente construídos de gênero que 

refletem no espaço de trabalho. Existe uma hierarquização de gênero no mercado 

de trabalho, espaço onde podemos observar a reprodução e banalização das 

atribuições “ditas” femininas. Este papel é visto como secundário, reforçando 

estigmas da mulher como “cuidadora” e “reprodutora”.  

Em estudos sobre a família Airès (1981, p. 126) comenta, que a exclusão da 

escolarização das meninas era simplesmente por acreditarem que teriam que 

receber a única orientação e ensinamentos, ser mãe, esposa, uma boa dona-de-

casa e estes ensinamentos seriam repassados por suas mães.  O autor ainda 

enfatiza, 

 
Se a escolarização no século XVII ainda não era monopólio de uma classe, 
era sem dúvida o monopólio de um sexo. As mulheres eram excluídas. Por 
conseguinte, entre elas, os hábitos de precocidade e de infância curta 
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mantiveram-se inalterados da Idade Média até o século XVII. (ARIÈS, 1981, 
P. 125) 
 

 
Historicamente as mulheres tiveram suas oportunidades de desenvolvimento 

na sociedade podadas pela relação do gênero. Suas potencialidades foram 

estancadas dentro da própria família e ainda que na atualidade se afirme os 

mesmos direitos, essa privação perdurou por dois séculos. Como afirmas Ariès,  

 
No fim do século XVII. O Saint-Cyr de M.de Maintenom forneceria o modelo 
de uma instituição de caráter moderno para as meninas, que aí 
ingressavam entre os 7 e o 12 anos e saíam em torno dos 20.

9
 As queixas 

contra as pequenas escolas mistas e o ensino das ursulinas indicam uma 
tendência geral em favor da escolarização feminina, mas essa 
escolarização se iniciaria com um atraso de cerca de dois séculos. (ARIÈS, 
1981, p. 126) 
 

 

Por ser culturalmente aceito, são naturalmente produzidos e reproduzidos no 

interior do lar e socialmente entranhados na classe que vive do trabalho. De acordo 

com Saffioti, 

 
Escapa à mulher, portanto, a capacidade de conferir ao momento 
econômico de sua práxis o caráter repetitivo fundamental à constituição do 
ser humano enquanto vendedor de força de trabalho, pois seu consumo 
está determinado não por sua ação direta, não pela determinação da sua 
força de trabalho como mercadoria, mas pelo valor da força de trabalho 
como chefe da família. Neste sentido, pode se dizer que a alienação, em 
sua dimensão objetiva, da mulher dona de casa-trabalhadora assalariada 
não chega a se interromper completamente. (SAFFIOTI, 2013, p. 503) 
 

 

Em geral a sociedade tende a estabelecer e hierarquizar determinadas 

funções, primeiramente cabe à família socializar as primeiras formas de separação 

de gênero onde é normal tratar a educação dos filhos de forma diferenciada. Faz 

com que os meninos sintam-se fortes e corajosos como o pai, cresce ouvindo a 

frase que homem não chora. Enquanto as meninas são tratadas como o sexo frágil 

desde muito cedo se espelham na figura da mãe. É normal ganhar de presente à 

bonequinha, fogãozinho e panelinha. Cresce consigo a responsabilização da mulher, 

com tarefas associadas às funções naturalmente atribuídas a elas como a 

reprodução e cuidados.   

                                                           
9
 Th. Lavallée, Histoire de La Maison royale de Saint-Cyr, 1862. 
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A mesma autora acrescenta que o processo de construção da inferioridade 

que corresponde à discriminação sofrida pelas mulheres é legitimado pelo discurso 

da superioridade e supremacia masculina. 

 
Assim, torna-se bem claro o processo de inferioridade de construção social 
da inferioridade. O processo correlato é o da construção da superioridade. 
Da mesma forma como não há ricos sem pobres, não há superiores sem 
inferiores. Logo, a construção social da supremacia masculina exige a 
construção social da subordinação feminina.  Mulher dócil é a contrapartida 
de homem macho. Mulher frágil é a contrapartida do macho forte. Mulher 
emotiva é a outra metade de homem racional. Mulher inferior é a outra face 
da moeda do macho superior. (SAFIOTTI, 1987, p. 29) 
 

 

Desta forma a família tem o papel fundamental para a socialização dos 

indivíduos bem como de ampliar a cadeia que naturaliza a separação dos sexos. 

Deste modo sinaliza Dedecca, Ribeiro, Ishii, 

 
Observa-se que a mulher, em uma situação familiar com um maior número 
de membros, tende invariavelmente a se tornar responsável pelas 
atividades domésticas. Já o homem deixa de realizar as tarefas que 
executava quando solteiro (ou reduz o tempo que despende fazendo-as). O 
tipo de família parece não se constituir em fator de diferenciação da jornada 
de trabalho de mercado, mas é bastante significativo para analisar a 
disposição da incumbência doméstica entre os sexos, de modo que possui 
forte influência sobre a composição da jornada total. (DEDECA; RIBEIRO & 
ISHII, 2009, p. 79) 
 

 

Em suma, os papéis socialmente constituídos e reproduzidos na sociedade 

alimentam o que é possível caracterizar um novo exército industrial de reserva tanto 

para venda da força de trabalho quanto da manutenção deste.  Saffioti esclarece, 

 
É de extrema importância compreender como a naturalização dos 
processos socioculturais de discriminação contra a mulher e outras 
categorias sociais constitui o caminho mais fácil e curto para legitimar a 
“superioridade” dos homens, assim como a dos brancos, a dos 
heterossexuais, a dos ricos. (SAFFIOTI, 1987, p. 11) 
 

 

A apropriação do capital vai muito além da relação capital x trabalho e surge 

de maneira intrinsecamente correlacionada ao gênero.  

 
Ressalte-se, entretanto, que a inserção das mulheres no mercado de 
trabalho brasileiro tem sido caracterizada através do tempo pela 
precariedade, que tem atingido uma importante parcela de trabalhadoras. 
Em 2005, nada menos que 33% da força de trabalho feminina ou 12 
milhões de mulheres situavam-se em nichos precários, ou de menor 
qualidade, no mercado de trabalho, seja como trabalhadoras domésticas 
(mais de 6,2 milhões), seja realizando atividades não remuneradas (3,3 
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milhões) ou trabalhos na produção para o consumo próprio ou do grupo 
familiar, (2,7 milhões). (BRUSCHINI, 2016, p. 561) 
 

 
Deve se atentar em relação à exploração e feminização do trabalho que 

restringe às tarefas mais desprestigiadas as mulheres. 

 
Na verdade, o que se percebe é que a sexualização reflete também uma 
hierarquização, na medida em que, enquanto os homens detêm as posições 
de mais alto prestígio, as mulheres encontram ocupações apenas em 
posições secundárias. (BRUSCHINI, 1978, p. 16) 

 

 
Tais condições refletem na oferta dos salários serem inferiores aos homens 

possuindo o mesmo nível de escolaridade. “De modo geral, o crescimento do 

emprego para as mulheres está acontecendo justamente naquelas ocupações em 

que ela se realiza mais das tarefas domésticas” (DEDECCA, RIBEIRO, ISHII, 2009, 

p.87). 

Contrapondo ao exposto em relação ao salário x nível de escolaridade,  

 
As mulheres, independente do grupo de anos de estudo que se enquadrem, 
em média, recebem menos que os homens. Entretanto, em situações 
extremas a diferença de rendimentos é menor. Nos grupos de pessoas que 
não possuem instrução ou tem menos de 1 ano de estudo a proporção da 
remuneração das mulheres em relação à dos homens é maior que em todos 
os outros grupos. Em 2003, as mulheres sem instrução e com menos de 1 
ano de estudo foi de 66,2% e daquelas com 11 anos ou mais de estudo foi 
de 65,0%. Essas proporções, em 2011, foram de 68,4% e 69,2%, na 

mesma ordem. (BRASIL, 2016) 
 

 
Esta analise derruba a informação que em todos os níveis de escolaridade a 

mulher tem a remuneração inferior ao homem. De alguma forma teria alguma 

imbricação em relação do próprio mercado de trabalho em valorizar o trabalho 

desqualificado das mulheres elevando o seu valor em relação aos homens. 

Seria uma forma desumana de qualificar e manter alguns nichos 

empregatícios elevando os salários das mulheres em relação aos homens, não 

obstante com salários visivelmente díspares aos das mulheres seriam impulsionados 

pelo sistema a se qualificar. 

A atividade socialmente estabelecida na sociedade de alguma forma isenta o 

sexo masculino de responsabilidades concernentes ao ser social e recai sobre o 

sexo feminino a responsabilização da maioria dos serviços e atividades sociais. 

Lessa (2011, p.79) sinaliza, “o desenvolvimento do indivíduo é um processo que não 
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se identifica com a reprodução social no seu conjunto”. Nessa perspectiva há um 

embate das relações sociais, se tratando não ser possível dissociar da relação de 

compra e venda da força de trabalho, visto que o desenvolvimento do indivíduo seria 

movido pelo próprio capitalismo em contrapartida estas relações são marcadas 

pelas desigualdades sociais e de gênero que se expressam das mais diferentes 

formas e ainda mais intensas na manutenção da estrutura das classes. Nesta 

direção Antunes (2000 apud ÁVILA, 2004) contribui,  

 
[...] o capital tem sabido também se apropriar intensificadamente da 
polivalência e multiatividade do trabalho feminino, da experiência que as 
mulheres trabalhadoras trazem das suas atividades realizadas na esfera do 
trabalho reprodutivo, do trabalho doméstico. Enquanto os homens – pelas 
condições históricos sociais vigentes, que são, como vimos, uma 
construção social sexuada – mostram mais dificuldade em adaptar-se às 
novas dimensões polivalentes (em verdade, conformando níveis mais 
profundos de exploração) o capital tem se utilizado desse atributo social 
herdado pelas mulheres. (ANTUNES apud ÁVILA, 2004) 

 
 

O capital se utiliza da exploração da mulher no mercado de trabalho para 

extrair e acumular mais lucro utilizando a exploração da mulher no mercado de 

trabalho. De acordo com Saffioti, 

 
O macho é considerado o provedor das necessidades da família. Ainda que 
sua mulher possa trabalhar remuneradamente, contribuindo, desta forma, 
para o orçamento doméstico, cabe ao homem ganhar o maior salário a fim 
de se desincumbir de sua função de chefe. Logo, quer seja o único provedor 
das necessidades familiares, seja o principal deles, não lhe é permitido 
fracassar. (SAFFIOTI, 1987, p. 24) 
 

 
De um lado, o homem provedor apto para as mais variadas formas de 

trabalho assalariado e do outro, a mulher responsável pela manutenção do lar 

proporcionando plenas condições objetivas com os cuidados domésticos e dos filhos 

se estendendo aos demais membros da casa para o trabalho assalariado, além 

disso, a mulher tende a conciliar a vida de dona de casa, mãe e trabalhadora 

assalariada visto que, a disponibilidade de vagas em creches públicas é insuficiente 

para o número de crianças que necessitam da vaga. Conforme ressaltam Bruschini 

& Lombardi, 

 
A insuficiência de equipamentos coletivos como as creches, que atendem 
parcela muito pequena das crianças brasileiras, contribui para aumentar o 
peso da maternidade sobre as mulheres e, em particular, sobre as 
trabalhadoras. Mesmo quando trabalham fora, as mães continuam sendo as 
principais responsáveis pelo cuidado com as crianças pequenas. Segundo 
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dados da Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde, 23% das 
trabalhadoras cuidam elas mesmas dos filhos menores de 5 anos, 34% são 
ajudadas por parentes e apenas 10,2% ficam em creches. (BRUSCHINI & 
LOMBARDI, 2017, p. 165) 
 

 
Fica compreendida a conciliação de manutenção da vida profissional ao 

mesmo tempo em que a afasta da função social e pública, oscila do confinamento do 

trabalho assalariado ao abismo das tarefas que potencializam seu papel secundário 

de reprodutora e cuidadora. 

Pode se entender, um rearranjo da opressão que aparece em formas 

multifacetadas, visto que o sexo feminino sente a exploração tanto na situação de 

ocupada quanto com o trabalho doméstico que se torna invisível e desvalorizado. 

Ávila (2004) reforça que por tradição, o tempo do trabalho doméstico é elástico, sem 

limites, sem valor, parte da existência das mulheres, entretanto segue conciliando a 

reprodução social para a manutenção do próprio capital. Dedecca, Ribeiro, Ishii 

contribui, 

 
[...] a existência de um contexto socioeconômico marcado por uma forte 
discriminação das mulheres tanto no mercado de trabalho como em suas 
famílias, a elevada intensidade das jornadas de trabalho e a maior 
precariedade da situação ocupacional, desvantagens que se encontram 
relacionadas entre si. (DEDECA; RIBEIRO & ISHII, 2009, p.75) 
 

 

Ao que tudo indica o fortalecimento de estigmas que distância a superação 

do sistema atual de opressão do sexo feminino, sem escapar a situação das 

mulheres pretas que por sua vez são as mais penalizadas em alusão a Pnad 2006, 

 
[...] nota-se que as mulheres pretas e pardas tem jornada de trabalho total 
superior a das demais e que as mais elevadas jornadas dedicadas à 
reprodução social estão concentradas nas indígenas, nas pretas e nas 
pardas. (DEDECCA, RIBEIRO, ISHII 2009, p. 81) 
 

 
Contudo, a relação da inserção da mulher no mercado de trabalho bem 

como, a manutenção do papel secundário que lhe é atribuído compromete o seu 

desenvolvimento individual e profissional com a apropriação do seu tempo para 

reprodução social como também na manutenção de certos nichos empregatícios e 

baixa qualificação. 

 

1.2 Os estigmas do papel secundário da mulher uma crítica da divisão sexual 

do trabalho 
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Considerando o processo histórico do desenvolvimento das relações sociais, 

em especial a “tomada de consciência de uma opressão específica que teve início o 

movimento das mulheres” (HIRATA & KERGOAT, 2007. p. 597). 

Os referidos autores atribuem esta tomada de consciência no início da 

década de 1970 na França, iluminados pelo movimento feminista em reconhecer e 

denunciar que grande parte de seu trabalho não era reconhecido, além disso, 

atribuía seu trabalho invisível em nome da natureza e do amor materno. 

A legitimidade do movimento expressou a forma de reivindicar não apenas 

reconhecimento do trabalho doméstico, mas pode evidenciar a forma de opressão 

pela divisão social do trabalho. 

A maneira como a divisão do trabalho acentua a discriminação dos sexos 

sem que seus atores se deem conta disso, reforça o aumento da segregação 

ocupacional que por sua vez é maquiada como forma de flexibilizar o trabalho 

atingindo em especial as mulheres.  

 
A divisão sexual trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente 
das relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário 
para a sobrevivência da relação social entre os sexos. Esta forma é 
modulada histórica e socialmente. Tem como características a designação 
prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera 
reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções 
com maior valor social adicionado (políticos, religiosos, militares etc.). 
(HIRATA & KERGOAT, 2007. p. 599) 
 

 
Cabe destacar que a tomada de consciência não se encerra em si, para 

além da percepção de opressão é analisar a prevalência dos papéis socialmente 

construídos tanto para o homem quanto para a mulher. 

O processo de industrialização que se iniciou no século XIX apenas apontou 

uma pequena “ponta do iceberg10” em relação à exploração e intensificação da 

opressão em não reconhecer que as operárias da época eram na verdade a forma 

mais barata e lucrativa na obtenção de lucro, visto que o valor da mão de obra 

feminina era inferior a do homem logo, ocorreriam mudanças no processo de 

produção como a mecanização da indústria contribuindo para o alijamento feminino. 

                                                           
10

 Um iceberg é um grande pedaço de gelo que acaba se desprendendo das geleiras existentes nos 
polos e, assim, fica à deriva, boiando pelos oceanos árticos. [...] A expressão “isto é apenas a ponta 
do iceberg” surgiu justamente por causa dessa característica do iceberg. A expressão quer dizer que 
isto é apenas o início de algo ou apenas uma pequena parte de uma situação que é maior e/ou mais 
complexa. https://www.significadosbr.com.br/iceberg/ acesso: em 20/12/2016 ás 23:28h.  

https://www.significadosbr.com.br/iceberg/
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A realidade brasileira não esteve muito longe disto, entre as décadas de 

1950 a 1970 ouve uma considerável diminuição da participação feminina no “setor 

secundário11” em contra partida aconteceu o aumento do “setor terciário12” é 

provável que tenha intensificado precisamente na década de 1970 com a inserção 

do modelo neoliberal de terceirização e fragmentação de produtos e serviços, 

eclodiu a forma de sexualização das ocupações bem como a segregação 

ocupacional como destaca Bruschini (2016, p. 13) “enquanto as mulheres se 

concentram em pequeno número de categorias, os trabalhadores do sexo masculino 

se espalham através de praticamente toda estrutura ocupacional”.  

É necessário destacar não apenas a ínfima concentração das mulheres em 

serviços que destacam o papel feminino, mas também nos atentar a remuneração 

destinada a elas, mesmo tendo o nível de escolarização superior ao homem.  

Estudos realizados por Bruschini e Lombardi revelam, 

 
[...] a escolaridade feminina ultrapassa a masculina a partir do 2º grau, as 
jovens concluem os cursos técnicos e profissionais, assim como o ensino 
médio, em maior número do que os rapazes e constituem cerca de 60% dos 
que cursam o ensino superior. Contudo, as moças concentram-se em 
algumas áreas do conhecimento – artes, humanas, biológicas e saúde – em 
que pese algumas outras aberturas. Ora, essa guetização, que pode ser 
constatada também no ensino técnico e profissional, as qualifica para 
ocupar os chamados guetos profissionais femininos no mercado de 
trabalho, ocupações com elevado contingente de mulheres que, devido a 
essa característica de gênero, detém menor prestígio e níveis mais baixos 
de remuneração. (BRUSCHINI & LOMBARDI, 2017, p.186)  
 

 
A partir dessas colocações é possível analisar de forma objetiva o 

predomínio das ocupações relativamente dita feminina, normalmente essas 

ocupações se encontram na esfera da prestação de serviços e atividades sociais. É 

                                                           
11

 O setor secundário corresponde a um ramo de atividade que processa ou transforma os produtos 
oriundos do setor primário (agricultura, pecuária, extração mineral, vegetal e animal entre outros) em 
bens de consumo ou mesmo máquinas.  

 
12

 O setor terciário da economia é a área de atuação das atividades humanas pautada no 
oferecimento de serviços e na prática do comércio. Por definição, esse setor é tido como aquele que 
produz os chamados bens “intangíveis” ou imateriais (os serviços), bem como o destino final dos 
bens produzidos pelos setores primário e secundário (o comércio). 
As a definição “comércio e serviços” para designar o setor terciário da economia é muito abrangente. 
Dessa forma, podemos segmentá-lo em várias práticas: a) Comércio; b) Turismo e lazer;c) Educação; 
d) Restaurantes; e) Hospitais; f) Bancos e consultoria; g) Transportes e serviços de entrega; f) 
Corretagem de imóveis; h) Consertos, manutenções e assistência técnica em geral; i) Atendimento 
(pessoal, telemarketing, call-centers); j) Serviços administrativos e jurídicos, entre outros; k) Marketing 
e publicidade. Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/setor-terciario.htm. 
Acesso: em 11/01/2017 ás 09:08h.  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/setor-terciario.htm
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possível perceber o predomínio do sexo feminino em ocupações com menor 

prestígio e que remetem a função de cuidadora como: domésticas, professoras, 

enfermeiras e outros nichos empregatícios. Com base em dados do IBGE, Andrade 

(2016, p. 20) aponta, 

 
O emprego doméstico ainda é o nicho feminino, por excelência.  O IBGE 
apontou diversas formas de declaração da ocupação de trabalhador 
doméstico, destacando-se com maior frequência: empregada doméstica, 
faxineira, diarista, babá, cozinheira, lavadeira, passadeira, arrumadeira, 
acompanhante de idoso, acompanhante de doente e acompanhante de 
criança à escola. (IBGE, 2011, p.3) 
 

 
A característica apontada nos dados remete ao fator antológico da 

segregação da mulher nos espaços públicos e o confinamento em exercer trabalhos 

aos quais sempre lhes foram delegados. Em face da lógica do mercado é indubitável 

que há maior contingente de mulheres com nível de escolarização maior que os 

homens e mesmo assim é evidente a segregação da mulher também no mercado de 

trabalho. Nesta direção Bruschini (1978, p. 18) afirma: “Da mesma forma, esses 

trabalhos de mulher são os de menor prestígio, porque refletem a posição do sexo 

feminino da sociedade mais ampla. 

Lembrando a história da mulher, imputada a viver servindo ao lar, confinada 

ao casamento logo se desvencilha dessa reclusão mesmo que tardiamente com a 

possibilidade de frequentar a escola ainda assim sofrendo opressão.  

Capítulo 2 – Entendendo as categorias gênero, empoderamento e autonomia 

nos documentos institucionais da Política de Assistência Social 

 

Abordaremos neste capítulo como a família, em especial a mulher, é 

convocada nos documentos institucionais da política de assistência social a exercer 

um lugar de cuidadora da família, à luz do debate sobre gênero. Dessa forma, 

caminharemos dialogando com base nos conceitos de autonomia e empoderamento 

difundidos nos textos oficiais dos programas, projetos e serviços da assistência, para 

entendermos como essas políticas públicas para as mulheres enfrentam a questão 

da equidade de gênero e promoção de igualdades de oportunidades. Com foco nos 

programas de transferência de renda, mais precisamente o Bolsa Família, iremos 

expor como as condicionalidades desse programa, a participação dos grupos de 

fortalecimento de vínculos e atuação nos programas de geração de trabalho e renda 
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promovidos nos CRAS reforçam esse lugar subalterno da mulher na sociedade de 

classes. 

 

2.1 A condição de assistida na política de Proteção Básica do CRAS 

 

Os estudos e reflexões até aqui apresentados nos abrem possibilidades para 

pensar criticamente sobre os programas e ou serviços ofertados para as famílias 

participantes de programas de transferência de renda, entretanto iremos abordar 

especialmente os serviços direcionados para as famílias. Apesar dos documentos 

oficiais não mencionem diretamente os termos mulher-mãe, eles direcionam este 

lugar construído de cuidado doméstico e dos filhos, além dos idosos. Segundo, a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2012) a família exerce um 

papel central de socialização primária que é fortalecer a função protetiva da família é 

reconhecê-la, conforme preconiza a PNAS 2004 “como espaço privilegiado e 

insubstituível de proteção e socialização primárias provedora de cuidados aos seus 

membros, mas que precisa também ser cuidada e protegida” (2005, p. 41).    

Entende-se que a família tem sido chamada a ocupar um lugar central nas 

políticas públicas focalizadas na tentativa do enfrentamento à extrema 

vulnerabilidade das famílias assistidas, especialmente pela assistência social, 

processo este conhecido como “familismo”13. Nesse sentido, a família é reconhecida 

como espaço de conflitos, como retrata Mioto (2015) que a desigualdade econômica 

entre homens e mulheres no ambiente produtivo impacta a organização da vida 

familiar, acirrando a divisão entre aqueles que exercem o trabalho pago e o trabalho 

não pago, este último desvalorizado, ocupado geralmente pelas mulheres. 

 
Neste contexto, a economia assalariada aprofunda as desigualdades de 
gênero dentro da família a partir da divisão entre os que recebem salário e 
os que não recebem. Além disso, gera desequilíbrios e tensões entre os 
seus membros, especialmente entre os que ganham dinheiro de forma 
direta e os que o ganham de forma indireta, quer dizer, através do valor 
ajunto do trabalho doméstico. (MIOTO, 2015, p. 702) 
 

                                                           
13

 A posição da família na política social, como retrata Mioto (2015, 707) adquire essa centralidade a partir da diretriz da 

matricialidade sociofamiliar na assistência social. Este caráter familista das políticas sociais vem se efetivando e se reforçando 
em vários níveis e tem se refletido em especial no campo da oferta dos serviços sociais. Isso tem se realizado basicamente por 
meio de: insuficiência/ausência de serviços, especialmente públicos/estatais de caráter universal; forte investimento de 
recursos em subsídios à oferta de serviços por entidades não governamentais, os quais tendem a ser focalizados, seletivos, 
precários e normatizantes; e também da incorporação das famílias no cotidiano dos serviços ofertados. Essa centralidade da 
posição das famílias nesta política acarreta alguns processos de responsabilização das famílias no que tange a configuração 
do acesso aos serviços, no campo do cuidado e na própria organização dos serviços e em seus processos de externalização, 
pois segundo a autora o cuidado é considerado algo intrínseco às famílias (MIOTO, 2015, p. 708-709). 
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Nessa mesma linha, Mioto (2015) afirma que a partir dos anos 90 com o 

processo de reestruturação produtiva, a família assume uma centralidade na 

organização da vida familiar, se encarregando de atribuições e papéis sociais que 

deveriam ser preconizados pelas políticas sociais estatais. Dessa forma, a referida 

autora ressalta a importância da família nos marcos da reestruturação produtiva, a 

partir do processo de conciliação entre trabalho e família. Tal processo econômico, 

social e político reconfigura todo o sistema de proteção social e os arranjos 

familiares, bem como a sua organização social. 

 
A intensificação dos mecanismos de privatização da seguridade social, por 
exemplo, como procedimento essencial para o processo de acumulação 
capitalista, evidencia a família como um importante canal para ativação 
desses mecanismos, especialmente quando envolve a questão dos 
cuidados aos seus membros dependentes. Dessa forma, ela é recolocada 
como elemento-chave na configuração dos sistemas de proteção social. 
Isso ocorre justamente no momento em que se aumenta a capacidade do 
capitalismo de mercantilizar as atividades humanas e que os serviços são 
alvo importante de atividades lucrativas. (MIOTO, 2015, p. 700) 
 

 

No que diz respeito à política de assistência social, esta ênfase na 

matricialidade familiar tem exigido uma família participativa e investido no 

fortalecimento de seus vínculos e no aumento da sua capacidade protetiva. Como 

veremos adiante, esse processo se reflete nas exigências da participação dos 

grupos para fortalecimento de vínculos para acesso aos benefícios sociais da 

assistência social. Como Mioto problematiza,  

 
[...] essa ênfase é amparada, em grande medida, pelas condicionalidades 
do programa Bolsa Família – é desvinculada da oferta efetiva de serviços 
sociais e, contraditoriamente, vinculada a programas de inclusão produtiva e 
aumento do consumo interno. (MIOTO, 2015, p. 714) 
 

 

Para além da responsabilização das famílias, esse papel assumido 

geralmente pelas mulheres na condição de assistidas dos benefícios ofertados 

intensifica o processo de desigualdades de gênero, compreendendo a sobrecarga 

do trabalho não pago dirigido às mulheres para cumprir as condicionalidades 

exigidas no Programa Bolsa Família. Dessa forma, podemos questionar a autonomia 

que esses programas sociais da assistência social vêm promovendo, no sentido de 

reafirmar papéis socialmente construídos e historicamente direcionados às mulheres 

na sociedade. 
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Neste sentido, Carloto (2016) chama atenção para a insuficiência de 

serviços públicos na esfera dos cuidados afirmando que tal ausência, além de 

penalizar principalmente as mulheres, penaliza as mais pobres, quando se considera 

que dificulta a inserção e a permanência no mercado de trabalho, aumenta o tempo 

de trabalho não remunerado e inviabiliza a participação na esfera pública. 

São as famílias mais vulneráveis que mais sofrem com a expansão das 

manifestações da Questão Social a partir da década de 199014. Como retrata 

Cronemberger e Teixeira (2013, p. 25), “as famílias alijadas das mínimas condições 

socioeconômicas são expostas a situações de vulnerabilidade social15 que fragilizam 

suas funções protetivas e o convívio familiar”. Dessa forma, os grupos de prevenção 

e fortalecimento de vínculos nos CRAS adquirem tal importância para a inclusão das 

famílias para a realização de suas funções e que não as torne negligentes a fim de 

que se “evite rupturas familiares, desvinculações e empobrecimento das relações 

humanas por conta de trabalho, falta de renda, etc”, como problematizam as 

referidas autoras. 

Como podemos observar, a PNAS 2004 já ressalta a centralidade da família,   

 
A família, independentemente dos formatos ou modelos que assume, é 
mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando 
continuamente os deslocamentos entre o público e o privado, bem como 
geradora de modalidades comunitárias de vida. Todavia, não se pode 
desconsiderar que ela se caracteriza como um espaço contraditório, cuja 
dinâmica cotidiana de convivência é marcada por conflitos e geralmente, 
também, por desigualdades, além de que nas sociedades capitalistas a 
família é fundamental no âmbito da proteção social. (BRASIL, 2005. p. 41) 
 

  

Essas dimensões da assistência social ampliam o escopo da atuação no 

trabalho com famílias bem como apresentam um novo reordenamento para esse 

                                                           
14

 Marilda Iamamoto escreveu um artigo que explica a Questão Social, intitulando-se “A questão social no 
capitalismo”, na Revista Temporalis, ANO II, número 3, segunda edição, 2004. A autora salienta que a questão 
social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista 
madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, 
contraposto à apropriação privada da própria atividade humana – frutos. (…) A questão social expressa, portanto 
disparidades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por relações de gênero, 
características étnico-raciais e formação regionais, colocando em causa as relações entre amplos segmentos da 
sociedade civil e o poder estatal. (…) Esse processo é denso de conformismos e rebeldias, forjados ante as 
desigualdades sociais, expressando a consciência e a luta pelo reconhecimento dos direitos sociais políticos de 
todos os indivíduos sociais. (MORAIS, 2014, p. 17). 
15

 Segundo Yazbek (2001), vulneráveis são as pessoas ou grupos que, por condições sociais, de classe, 
culturais, étnicas, políticas, econômicas, educacionais e de saúde, distinguem-se por suas condições precárias 
de vida. O que implica: suscetibilidade à exploração; restrição à liberdade; redução da autonomia e da 
autodeterminação; redução de capacidades; fragilização de laços de convivência; rupturas de vínculos e outras 
tantas situações que aumentam a probabilidade de um resultado negativo na presença de risco. 



43 
 

campo da ação estatal. Para Cronemberger e Teixeira, a proteção social opera em 

três situações, são elas:  

 
1) na proteção às fragilidades próprias do ciclo de vida do cidadão – o 
direito das crianças, adolescentes, idosos; 2) na proteção às fragilidades da 
convivência familiar, devido às mudanças sociais, a relação afetiva familiar 
ainda é referência e merece atenção especializada; 3) na proteção a 
dignidade humana e às suas violações – trabalhar com respeito às 
diferenças, sem discriminação. (CRONEMBERGER & TEIXEIRA, 2013, p. 
23) 
 

 

À luz do trabalho realizado com algumas famílias referenciadas no CRAS 

Jardim Esperança em Cabo Frio16, inseridas no Serviço de Proteção Integral à 

Família (PAIF)17 traremos alguns dados referentes ao equipamento supracitado no 

sentido de vislumbrar os programas e serviços disponibilizados para as famílias, a 

partir do perfil do usuário18, com vistas à compreensão do público alvo dos 

beneficiários ofertados no referido CRAS. 

A pesquisa retrata que a maioria dos usuários possui entre 31 a 50 anos 

(57%). Do total, 80% consideraram-se chefes de família, sendo 80% das mulheres e 

20% dos homens. No que se refere ao número de filhos por família os dados 

revelam que 50% possui entre 3 e 5 filhos, 30% tem entre 1 e 3 filhos, 13% informou 

ter mais de 6 filhos e 7% dos usuários informaram não terem filhos. 

No que se refere à escolaridade 77% declaram possuir ensino fundamental 

incompleto e no que tange ao estado civil 80% dos usuários se declararam solteiros. 

Em relação à chegada ao CRAS 64% buscou o equipamento espontaneamente; 

25% com a utilização do instrumento busca ativa e 11% foram encaminhamentos de 

outras redes. Os dados referentes à naturalidade nos chamaram atenção, visto que 

                                                           
16

 O CRAS Jardim Esperança em Cabo Frio foi meu local de estágio, onde participei de algumas 
atividades com os grupos e famílias durante um ano, acompanhada da supervisora de campo no qual 
pude fazer algumas considerações e reflexões. 
17

 O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF consiste no trabalho social com 
famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, 
prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 
melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das 
famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter 
preventivo, protetivo e proativo. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009.  
Disponível em: Orientações Técnicas sobre o PAIF, 2012, P. 12. Acesso em: 28/05/2017. 
18

 A pesquisa de campo foi realizada por mim, no ano de 2015, com a orientação de supervisora de 
campo Wanda Matias e o auxílio da supervisão acadêmica da professora Kátia Marro. Até o ano de 
2015, eram referenciados no CRAS Jardim Esperança 3.743 usuários. Deste quantitativo foram 
selecionados 30 usuários inseridos no PAIF. O método utilizado para constituição do perfil foi o 
acompanhamento sistemático dos casos. 
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46% relataram ser oriundas de outras cidades; 27% de outros estados e 27% 

originárias da cidade.  

No que se refere à inserção no mercado de trabalho, 64% dos usuários 

declararam ter trabalhado em algum momento de carteira assinada, mas que no 

momento encontravam-se desempregados e/ou realizavam trabalhos informais; 13% 

afirmou possuir trabalho sem registro em carteira e 23% informou nunca ter 

trabalhado fora de casa. 

Traremos algumas informações no que diz respeito aos objetivos dos 

serviços ofertados nos CRAS para posteriormente compreender o enfoque dado à 

participação nos grupos e oficinas bem como o papel das mulheres nesses espaços. 

A partir das orientações técnicas do MDS (2015), o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV)19 deve ser ofertado articulado ao PAIF. Nessa 

direção, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2015, p. 10) 

esclarece que “a oferta integrada dos serviços pressupõe articulação e organização 

das informações, fluxos, procedimentos e dos compromissos entre as unidades da 

rede socioassistencial”.  

Entendendo a necessidade de consultar outras fontes para a compreensão 

de tal política, observaremos o Caderno de Orientações PAIF e SCFV – MDS 

(2015), 

 
O SCFV destina-se aos usuários das seguintes faixas etárias: crianças até 
06 anos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, adolescentes de 15 a 17 
anos, jovens de 18 a 29 anos; adultos de 30 a 59 anos e pessoas idosas. 
Podem participar do SCFV todos os que dele necessitarem, com destaque 
para os usuários descritos na Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais. (Resolução CNAS nº 109/2009) e mencionados na 
Resolução CNAS nº 1, de 21 de fevereiro de 2013. (BRASIL, 2015, p. 21) 
    

 

Pelo exposto, observa-se a mudança e acolhida à faixa etária, até então não 

mencionada no documento de 2009, entendendo que há necessidade de incorporar 

tal público à política de assistência social. 

Entretanto, a execução das oficinas se encontra articulada aos serviços 

prestados, ou seja, geralmente é ofertada oficinas nas áreas de culinária, 

                                                           
19 O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) são os serviços que, juntamente com o Serviço de Proteção 
Social Básica no Domicílio para pessoas com deficiência e idosas, os programas, os projetos e os 
benefícios socioassistenciais, materializam as ações da proteção social básica da Política de 
Assistência Social. Disponível em: Caderno de Orientações Técnicas, (2015, p. 5). Acesso em: 
2806/2017.  
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artesanato, pintura em tecido. Como tais atividades já são praticadas pelas mulheres 

no âmbito doméstico, essas orientações das oficinas acabam reforçando e 

reproduzindo esses papéis socialmente construídos pelas mulheres, os quais são 

tarefas conhecidas como “femininas”. De acordo com Ferreira e Mariano (2014), são 

atividades reproduzidas no interior do lar, que não tem prestígio no âmbito público, 

tornando um trabalho invisível realizado pelas mulheres. Neste sentido, Saraceno 

(1997 apud FERREIRA E MARIANO) reforça esse lugar do trabalho doméstico 

invisibilizado, impossibilitando a ruptura com esses papéis de gênero com viés 

sexista, 

 
[...] embora o espaço seja reduzido e os recursos escassos, a comida deve 
ser preparada, a roupa lavada, a casa varrida, o vestuário arranjado, tarefas 
essas assumidas pela mulher, com a criação do espaço doméstico. 
Portanto, existe um contínuo entre as representações do programa e as 
percepções e práticas das mulheres beneficiárias, o que limita as 
possibilidades de que esta política possa engendrar mudanças dos papéis 
de gênero. (FERREIRA & MARIANO, 2014, p. 05) 
 

 
Diante dessas considerações podemos observar em dados anteriores que 

mais de 60% dos usuários do equipamento já trabalharam em algum momento com 

registro em carteira e que no momento da pesquisa se encontravam 

desempregados, além disso, 77% dos usuários informaram ter cursado apenas o 

ensino fundamental incompleto, bem como 80% das mulheres declaram ser chefe 

da família o que nos leva verificar que a mulher encontra-se no centro de políticas 

públicas. Em pesquisa realizada sobre programas de combate à pobreza, Freitas 

(2008) evidencia que as políticas de assistência social têm sido utilizadas para 

empoderar mulheres em condições de extrema pobreza, de acordo com o discurso 

institucional, 

 
[...] É possível aferir que estes se voltam mais para a sobrevivência de 
mulheres em situação de pobreza e seus filhos, não apresentando, 
definitivamente, políticas de gênero que conduzam a um maior e real 
empoderamento de mulheres em situação de pobreza. Mesmo quando o 
termo empoderamento aparece, entende-se que este é alcançado através 
de discussões e treinamentos, o que pode dar início ao processo, mas não 
o solidifica, porque as mulheres efetivamente não participam dos processos 
decisórios relativos à concepção, execução e à avaliação dos Programas. 
(FREITAS, 2008, p. 9) 
 

 

Nesse processo evidencia a estratégia capitalista na constituição dos 

programas sociais como forma de compensação a essas famílias mais vulneráveis. 
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O empoderamento expresso nos textos institucionais não afirma processos de 

autonomia e emancipação humana para essas mulheres, no sentido de desconstruir 

papéis e atribuições sexistas, mas pelo contrário reforçam papéis domésticos. Dessa 

forma, Carloto (2005) aponta que esses programas afirmam os papéis tradicionais 

das mulheres e não contribuem para sua autonomia, sendo assim, não geram 

igualdade de direitos e de oportunidades. 

Ao longo do capítulo 1 verificamos como o capital se apropria da opressão 

de gênero, por meio dos processos de sexualização das ocupações e da divisão 

sexual e social do trabalho. Neste sentido, verificamos nesta pesquisa documental 

que a mulher continua sendo demandada aos serviços públicos na condição de 

mulher/mãe e dona de casa, especialmente pelos programas da assistência social.  

Carloto & Mariano (2009, p. 902) chamam a atenção para esse processo 

relatando que “ao exigir das mulheres pobres o cuidado com crianças, idosos, 

doentes e deficientes em troca da concessão do benefício, o Estado interfere nas 

atividades destas mulheres”, muitas vezes reforçando o já tradicional lugar da 

mulher na maternidade e no cuidado.  

Nessa mesma trilha do pensamento, Corgozinho salienta que,  

 
[...] ao preconizar a família como núcleo central na operacionalização da 
Política de Assistência Social, atribui-se à mulher/mãe a responsabilidade 
tradicional do cuidado e do cumprimento dos critérios dos programas 
sociais. Neste sentido, corremos o risco de reforçar ainda mais o ideário 
tradicional da mulher chefe do seu lar, uma vez que desresponsabiliza os 
homens da atribuição do cuidado familiar. (CORGOZINHO, 2013, p. 5) 
 

 
Podemos perceber a incidência desse discurso sobre a naturalização do 

papel secundário da mulher, a partir do diálogo com Carloto e Mariano, 

 
[...] a centralidade na mulher-mãe reforça estereótipos sobre a condição 
feminina dentro de um viés biologicista que coloca como predisposições 
naturais a função de boa cuidadora no âmbito privado/doméstico. É o que 
se espera dela, que seja uma “boa mulher”, merecendo ser castigada 
quando não cumpre o que lhe é destinado socialmente. (CARLOTO & 
MARIANO, 2009, p. 3) 
 

 

Podemos observar que o estereótipo da boa mãe pode ser enfrentado de 

outras formas, mas os documentos institucionais insistem em vincular o trabalho de 

fortalecimento de vínculos a certa emancipação das famílias. Como assinala o 

Manual de Gestão do Bolsa Família (2015, p. 132) “a articulação entre ações de 
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transferência de renda e serviços socioassistenciais contribui para a autonomia e 

emancipação das famílias, bem como para a eliminação ou diminuição dos riscos e 

vulnerabilidades que enfrentam”. Veremos a seguir como a categoria 

empoderamento vem sendo propagada nos documentos da assistência social, a 

partir da idéia de mudança de condição social das mulheres e famílias. 

 

2.1.1 O discurso de empoderamento da mulher difundidos nos documentos 

institucionais da assistência social 

 

Seguindo os argumentos já apresentados, de forma sucinta, abordaremos os 

principais pontos dos programas e serviços disponibilizados que citam o termo 

empoderamento20, a partir da Política de Assistência Social,  

Segundo Cecília Sardenberg (2006),  

 
Para nós, feministas, o empoderamento de mulheres, é o processo da 
conquista da autonomia, da autodeterminação. E trata-se, para nós, ao 
mesmo tempo, de um instrumento/meio e um fim em si próprio. O 
empoderamento das mulheres implica, para nós, na libertação das mulheres 
das amarras da opressão de gênero, da opressão patriarcal. Para as 
feministas latino-americanas, em especial, o objetivo maior do 
empoderamento das mulheres é questionar, desestabilizar e, por fim, 
acabar com a ordem patriarcal que sustenta a opressão de gênero. Isso não 
quer dizer que não queiramos também acabar com a pobreza, com as 
guerras, etc. Mas para nós o objetivo maior do “empoderamento” é destruir 
a ordem patriarcal vigente nas sociedades contemporâneas, além de 
assumirmos maior controle sobre “nossos corpos, nossas vidas” 
(SARDENBERG, 2006, p. 2) 
 

 

Entendemos dessa forma o conceito de empoderamento, a decisão das 

mulheres nos processos de escolhas da sua vida cotidiana. Dessa forma, as 

políticas de equidade e igualdade gênero que promovam mudanças nesse sentido, 

                                                           
20

 O termo em inglês empowerment nasceu da ideia de “delegação de autoridade”, que consiste numa 

abordagem a projetos de trabalho que se baseiam na delegação de poderes de decisão, autonomia e 
participação dos funcionários na administração das empresas. Para as políticas públicas para as mulheres, o 
empoderamento feminino é utilizado na concepção do poder das mulheres como forma de exigir equidade de 
gênero. Tal objetivo constitui um grande desafio às relações patriarcais, em relação ao poder dominante do 

homem e a manutenção dos seus privilégios de gênero. Essa pauta faz parte da luta do movimento feminista em 
relação à mudança da dominação tradicional dos homens sobre as mulheres, garantindo-lhes a autonomia no 
que se refere ao controle dos seus corpos, da sua sexualidade, da sua liberdade, igualdade salarial, acessos aos 
serviços públicos e etc. Para a ONU, alguns programas foram desenvolvidos com o objetivo do empoderamento 
econômico para mulheres, a fim de estabelecer algumas metas, entre elas estão: a) a realização reformas para 
dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos; b) o reconhecimento e valorização do trabalho 
doméstico e de cuidado não remunerados; políticas de proteção social e c) a promoção da responsabilidade 
compartilhada dentro e fora do lar pelas tarefas relacionadas ao cuidado e reprodução social. Disponível 
<http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/empoderamento-economico/> Acesso 06.07.2017 13:05. 

 

http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/empoderamento-economico/
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contribuem para fortalecer a cidadania das mulheres e desconstruir o machismo 

presente na sociedade patriarcal e de classes.  

A construção de atividades e atitudes que promovam a libertação da mulher 

dos seus papeis tradicionais despertam sua participação em outros âmbitos da vida 

como o político, profissional e também familiar, a partir da divisão social do trabalho 

não pago. 

Dessa forma, o empoderamento da mulher vai muito além do poder e 

decisão, refere-se também à capacidade de ação. Neste sentido, Carloto e Mariano 

(2012, p. 260) nos revela para o fato de que a sensação de empoderamento pode 

ser uma mera ilusão se não conectada a um contexto e relacionada com ações 

coletivas dentro de um processo político.   

A compreensão de empoderamento da mulher está relacionada 

principalmente ao processo de poder, como evidencia Carloto & Mariano, 

 
[...] o enfoque sobre o empoderamento reconhece a importância do 
aumento de poder das mulheres, tende a identificar o poder menos em 
termos de dominação sobre outros e mais em termos da capacidade das 
mulheres de adquirir confiança em si mesma e fazer escolhas em sua vida e 
de influenciar os rumos, as mudanças, por meio da capacidade de controlar 
os recursos materiais e não materiais. (CARLOTO & MARIANO, 2012, p. 
260) 
 

 

O empoderamento não pode ser considerado algo abstrato, visto que há 

implicação direta na vida das pessoas. Notadamente Costa (2012) esclarece que 

 
Empoderamento é o mecanismo pelo qual as pessoas, as organizações, as 
comunidades tomam controle de seus próprios assuntos, de sua própria 
vida, de seu destino, tomam consciência da sua habilidade e competência 
para produzir e criar e gerir. (COSTA, 2012, p. 7) 

No que se refere à política de assistência social, o real empoderamento da 

mulher não está na aquisição de um benefício socioassistencial. Dessa forma, 

podemos observar que a partir dos documentos oficiais do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome bem como cartilhas e orientações 

técnicas de trabalho com as famílias beneficiárias de programa de transferência de 

renda como o “Bolsa família”21 reafirmam e estigmatizam a condição da mulher/mãe. 

                                                           
21

 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com 
condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza (com renda mensal por pessoa de 
R$ 70 a R$ 140) e extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$ 70), de acordo com a 
Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004 e o Decreto n.º 5.209, de 17 de setembro de 2004. Disponível 
em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-social/arquivos/bolsafamilia2012.pdf. Acesso em: 
27/05/2017. 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-social/arquivos/bolsafamilia2012.pdf
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A seguir, analisaremos em uma perspectiva crítica as condicionalidades 

demandadas aos assistidos como também os serviços oferecidos para as famílias 

referenciadas nos CRAS com cursos e/ou oficinas ofertadas para as famílias. 

 

2.2 Uma reflexão crítica sobre as condicionalidades do Bolsa Família: 

considerações sobre gênero e autonomia nos programas, projetos e serviços 

da assistência social 

 

No capítulo anterior, apreendemos o contexto histórico o qual emerge a 

família e como ela se desenvolve. Dessa forma, é importante ressaltar suas bases 

patriarcais que atingem expressivamente as relações sociais vigentes.  

Considerando a Política de Assistência Social como instrumento da garantia 

de direitos sociais, se faz necessária compreensão do que esta política se propõe. 

De acordo com o MDS (2009), a Política de Assistência Social tem como objetivo 

garantir os recursos mínimos de sobrevivência a quem dela necessitar e, a partir daí, 

proporcionar a universalização do acesso aos demais direitos sociais, articulando-se 

com as demais políticas públicas (BRASIL, LOAS, 1993). Por isso, a Assistência 

constitui um dos pilares básicos da proteção social brasileira, junto à saúde e à 

previdência, formando assim a política de seguridade social. Adotando uma linha 

mais crítica da política de assistência social, Cunha et al. (1985 apud SILVA) 

evidencia que 

 
[...] as políticas sociais são uma das estratégias do Estado Capitalista para 
obter o controle social e manter a hegemonia da classe dominante, mas tais 
políticas “funcionam (em determinada conjuntura) também como uma 
respostas às pressões populares, que trazem à tona a realidade de 
exploração e miséria da classe trabalhadora”. O Estado utiliza, assim, as 
políticas sociais como forma de regular as questões sociais, procurando 
controlar os setores populares e amortecer as tensões sociais que possa a 
ameaçar o sistema de dominação. Além dessa função de controle, as 
políticas sociais também representam, conforme os autores respostas a 
pressões populares em face do contexto de miséria e exploração em que 
vive a classe trabalhadora. Fica, portanto, claro o caráter político-ideológico 
que assumem essas medidas de política social, pois relegam a um plano 
secundário o atendimento às reais necessidades da população. (CUNHA et 
al. apud SILVA, 2011, p. 160-161) 
 

 

Há que se dimensionar o controle social para obtenção e/ou manutenção de 

determinados benefícios de transferência de renda em nome das mulheres com 
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intuito de organização da vida familiar no âmbito da reprodução social, a partir da 

manutenção desta força de trabalho, como, por exemplo, o cuidado às crianças e 

adolescentes e idosos. Como sugere Freitas (2008, p. 8) em sua pesquisa sobre 

programas de combate a pobreza, 

 
[...] através da análise destes Programas e dos PTCR, em geral, vem se 
fortalecendo a hegemonia de um grupo dirigente que ao mesmo tempo em 
que seus membros implementam o Plano de Ajuste Estrutural , procuram ao 
se voltar para as famílias, em especial para as mulheres, fazendo com que 
estas formem a reserva futura de mão de obra, ou seja, as mulheres vem 
ampliando seus “tempos múltiplos”, vem sendo consideradas força de 
trabalho para a produção e reprodução da classe trabalhadora. (FREITAS, 
2008, p. 8) 
 

 

Em face dessas considerações, o que importa é submeter ao entendimento 

da aplicação e oferta da política de transferência de renda, como o Bolsa Família. 

Assim esclarece Silva et al. (2012), 

 
O Bolsa Família, coordenado em nível nacional pela Secretaria Nacional de 
Renda de Cidadania do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e implementando de modo descentralizado, pelos municípios, atribui 
uma grande ênfase em contrapartidas ou condicionalidades que devem ser 
assumidas pelas famílias beneficiárias, sob a justificativa de fazer com que 
o Programa seja capaz de romper com o viés assistencialista que tem 
marcado as Políticas Sociais brasileiras. Nesse sentido, as contrapartidas 
indicadas são as seguintes: manutenção de filhos em idade escolar na 
escola; frequência regular de crianças de 0 a 6 anos de idade aos postos de 
saúde, com a manutenção do cartão de vacinas atualizado; frequência de 
mulheres gestantes aos exames de rotina; retorno de adultos analfabetos à 
escola, devendo todas as famílias participarem de ações de educação 
alimentar que devem ser oferecidas pelo governo. Cabe ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome acompanhar o cumprimento 
das condicionalidades, mediante informações fornecidas pelas gestões 
municipais do Bolsa Família. (SILVA, 2012, p. 147) 
 

 

Dessa forma, existe uma tendência de reforçar papéis socialmente 

construídos de gênero incorporados na política de assistência social em especial 

nos programas de transferência de renda. A partir da reflexão de Carloto e Mariano 

(2015), a mulher adquire essa centralidade nos programas da assistência, 

 
A mulher, a partir de seus papéis na esfera doméstica ou da reprodução, 
tem sido, portanto, a interlocutora principal dessas ações. Diante desse 
contexto, estudiosas feministas têm insistido que a categoria gênero não 
pode ser prescindida das análises sociológicas acerca das ações estatais 
que têm por foco a família. Esta categoria de análise contribui para a 
compreensão da instrumentalização dos papéis femininos nestas políticas. 
(CARLOTO & MARIANO, 2015, p. 1) 
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Continuando esta análise, as exigências destinadas às mulheres nos 

programas de transferência de renda são consideradas “femininas” como retratam 

Carloto e Mariano: 

 
[...] as condicionalidades, relacionadas à saúde e à educação, exigidas 
notadamente das mulheres, facilitam a ação da política na tarefa de 
mobilizar as mulheres para o cumprimento das obrigações, as quais são 
primordialmente consideradas ‘femininas’. (CARLOTO & MARIANO, 2005, 
p. 2) 
 

 

Verifica-se que as condicionalidades impostas às famílias beneficiárias 

vulneráveis acabam, por vezes, fragmentando laços e promovendo o rompimento de 

vínculos familiares e afetivos, pois este direito adquire um caráter punitivo a partir do 

não cumprimento dessas ações, o que pode acarretar numa responsabilização da 

mulher-mãe pelo não cuidado. Dessa forma, em alguns casos, esse poder familiar é 

questionado justamente pela obrigação de manter as condicionalidades do 

programa. Nesta direção, Lavinas e Cobo (2010 apud CARLOTO, 2012, p. 124) 

ressaltam que 

 
[...] os países que implementam programas de transferência de renda 
condicionada não possuem capacidade financeira e administrativa para 
gerenciar sistemas complexos de controle de condicionalidades. Sem contar 
que a oferta de serviços, particularmente a educação e a saúde no caso 
brasileiro, são insuficientes e precários. Assim como ocorre em outros 
países, no Brasil, “a lógica da contrapartida exigida está embasada numa 
perspectiva de que os direitos sociais são definidos de forma contratual, 
articulando direito e obrigação. Punir as famílias que não cumprirem as 
condicionalidades parece incompatível, segundo as autoras, com os 
objetivos de promoção social que os programas assumem como cruciais em 
suas formulações. (CARLOTO, 2012, p. 124 – grifo nosso) 
 

 

Então, verifica-se certa dificuldade das famílias ao cumprimento das 

condicionalidades, como por exemplo, o acesso à saúde, educação e transportes 

públicos nos bairros mais periféricos, pela precariedade dos serviços prestados. 

Para Carloto (2012, p. 125), o cumprimento das condicionalidades é mais 

complicado para as famílias em situação de extrema vulnerabilidade, pois, são 

famílias cujo vínculo com a formalidade e a institucionalidade é mais frágil.  

Por outro lado, temos várias pesquisas que permitem verificar mudanças e 

melhorias nas condições de vida dos beneficiários dos programas e suas famílias. 

Como afirma Klein (2007 apud MOREIRA, 2012, p. 415), “a partir dessa vinculação, 

o PBF objetiva contribuir para a redução da evasão escolar e a repetência, bem 
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como favorecer a melhoria da saúde, aumentar a autoestima das famílias e 

promover a valorização da mulher”.  

Em síntese, os estudos nos permitem perceber que o PBF vinculado as 

condicionalidades também contribuem na transformação das famílias propondo não 

só a mudança econômica, mas ações educativas, a partir das exigências de 

participações de grupos. Mesmo assim, estudos revelam que a perspectiva da 

transformação social é concebida através de estratégias que colabora para 

aprofundar as relações desiguais de gênero. Segundo Carloto e Mariano, 

 
Ocorre no PBF uma estratégia semelhante à encontrada em ações estatais 
junto às organizações populares de mulheres, pelo menos desde a década 
de 1980. Nessas ações são fomentadas as demandas que focalizam as 
necessidades das mulheres, como é o caso dos tradicionais projetos de 
geração de renda com trabalhos manuais. Essas demandas correspondem 
às necessidades práticas, visando minimizar as dificuldades das mulheres 
dentro do padrão das relações de gênero, sem atacar diretamente a 
questão da subordinação feminina e sem alterar, portanto, o padrão das 
relações sociais de gênero. As necessidades das mulheres, nesses casos, 
são interpretadas em relação à situação de pobreza, sem levar em 
consideração a situação de subordinação feminina. (CARLOTO & 
MARIANO, 2009, p. 905) 
 

 
Segundo o Caderno de Orientações do PAIF e SCFV- MDS (2015), 

 
[...] as oficinas de trabalhos manuais, além de contribuírem para a melhora 
da autoestima dos participantes, a partir da potencialização de talentos, 
podem atrair as famílias para o CRAS. Contudo, devem servir de pano de 
fundo para reflexões sobre temas pertinentes às vivencias das famílias no 
território e aguardar relação com os objetivos e ações do PAIF. (BRASIL, 
2015, p. 19) 
 

 

Observamos que na atual conjuntura de desmonte de políticas públicas 

impacta diretamente na organização familiar, especialmente as mulheres a 

mulher/mãe, principalmente no que se refere aos serviços relacionados aos 

cuidados ou a associação à maternidade. 

Além disso, o efeito de políticas de compensação aliados ao processo 

contraditório do direito e da obrigação expressam a realidade de perspectiva da 

transformação social. Entretanto a prática de ações focalizadas e pontuais da 

política de assistência social fortalece o caráter moralizador dos programas de 

transferência de renda. 

É importante ter claro que mesmo na situação de subordinação ou 

submissão, a família também é um espaço para transformação o que pressupõe 
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utilizar as oficinas e serviços ofertados pela política de assistência social para novas 

descobertas e aprendizados, refletindo sobre a importância do conhecimento, 

através das ações mediadas para uma real emancipação e empoderamento da 

mulher. 

 
 
 

Conclusão 

 

A partir da compreensão sobre as categorias gênero, patriarcado e 

educação sexista podemos compreender que tais desigualdades econômicas entre 

homens e mulheres no ambiente produtivo impactam a organização da vida familiar. 

Essas desigualdades acirram a divisão entre aqueles que exercem o trabalho pago e 

o trabalho não pago, este último desvalorizado, ocupado geralmente pelas mulheres, 

reforçando esse lugar subalterno das mulheres na sociedade de classes. 

 A partir do levantamento bibliográfico, pudemos compreender que a família 

se tornou alvo de políticas pontuais e focalizadas promovidas pelo Estado. Esse 

processo acarretou maior responsabilização das famílias mais vulneráveis no 

cuidado com seus entes familiares, para manutenção da força de trabalho. A partir 

dos anos 90, o processo de reestruturação produtiva encarregou a família de 

atribuições e papéis sociais que deveria ser preconizado pelas políticas sociais 

estatais. 

Através dos documentos institucionais, a política de assistência social que 

preconiza o atendimento dos mínimos sociais está longe de promover a equidade de 

gênero através dos programas e serviços ofertados, pois ainda reforça o lugar da 

mulher-mãe. Dessa forma, questionamos a autonomia e empoderamento das 

mulheres nesses programas de transferência de renda, à medida em que a condição 

de assistida dos benefícios ofertados intensifica o processo de desigualdades de 

gênero.  

Por meio das condicionalidades do Programa Bolsa Família, as mulheres 

mais pobres são penalizadas caso não cumpram com as exigências do programa. 

Exigências estas que estão relacionadas às políticas de saúde e educação. A partir 

de pesquisa documental o empoderamento expresso nos textos institucionais da 

política de assistência social não afirma processos de autonomia e emancipação 
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humana para essas mulheres, no sentido de desconstruir papéis e atribuições 

sexistas, pelo contrário reforçam papéis domésticos. Como Carloto (2005), esses 

programas afirmam os papéis tradicionais das mulheres não contribuindo para a 

geração de igualdade de direitos e de oportunidades. 

Foi possível compreender a incidência desse discurso sobre a naturalização 

do papel secundário da mulher, bem como a reprodução da função de boa 

cuidadora no âmbito privado/doméstico a partir dos grupos de fortalecimento de 

vínculos e oficinas de geração de trabalho e renda, com a difusão do trabalho 

“feminino” e na responsabilização do cuidado. 

Neste sentido, o empoderamento feminino preconizado na política de 

assistência social dirigido às mulheres beneficiárias tem suas limitações. A 

disponibilização da renda para essas famílias, por si só, não emancipa as mulheres 

e não enfrenta os processos de desigualdade gênero.  

Dessa maneira, o Bolsa Família que deveria consistir num direito social vem 

promovendo uma série de obrigações para a responsabilidade das mulheres, 

reforçando esse lugar delas para com o cuidado. As condicionalidades impostas às 

famílias beneficiárias vulneráveis podem fragmentar vinculos afetivos e familiares, 

pois este direito adquire um caráter punitivo quando não se cumprem algumas das 

exigências do programa. 
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