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 Examinar o fato da gestão doméstica da bolsa ser 

efetuada pela mulher responsável ou corresponsável 
pelo domicílio

 Estariam as mulheres contempladas com o PBF em 
melhor situação de vida face à subordinação de 
gênero que caracteriza a sociedade brasileira?

 São elas mais senhoras de seus destinos, mais 
propositivas, mais expressivas em suas opiniões?

Dimensão de Gênero no Programa Bolsa 
Família

Propósito da Análise:




Há melhores perspectivas de trabalho remunerado 

para essas gestoras domésticas do recurso concedido 
pelo PBF?

Há melhores perspectivas de educação e treinamento 
para si próprias, não direcionadas exclusivamente 
para suas filhas e filhos?

 Suas tarefas no âmbito doméstico são 
compartilhadas ou incluem suporte de outras 
pessoas ou instituições?

Dimensão de Gênero
Propósito da Análise (cont.):




Há acesso mais abrangente à informação sobre esses 

temas?
Há capacidade de negociação mais ampla quanto à 

dimensão de autonomia, não restrita ao destino dos 
recursos alocados pelo programa?

Há elevação da autoestima de suas integrantes?
Há participações mais frequentes em atividades 

coletivas que possibilitem a troca de experiências 
sobre a vida cotidiana? 

Dimensão de Gênero
Propósito da Análise (cont.):




Crise se configura diferentemente nas várias regiões 

do mundo aumentando o contingente pobre.
Na América Latina ajustes estruturais elevaram 

proporção de pessoas pobres na população
Mulheres buscaram enfrentar a crise ingressando na 

força de trabalho
Movimentos de mulheres passaram a demandar uma 

saída política para a crise e a elevação da pobreza.

Movimento de mulheres desde a Conferência 
de Nairobi buscaram propostas para resolver a 

questão da pobreza.




Conceito popularizado a partir da Conferência 

Mundial de Mulheres em Nairobi, enfatizando a 
criatividade no desenvolvimento de inovações tendo 
em vista o bem estar coletivo.

 Empoderamento significa buscar acesso às 
necessidades básicas (alimentos, água, energia, 
educação, saúde, inclusive saúde reprodutiva, em 
parceria com outros agentes sociais no 
enfrentamento das dificuldades cotidianas..

Empoderamento




 Empoderamento das mulheres significa a mesma coisa 

que o empoderamento da população pobre?
 Na plataforma do Movimento de Mulheres que  

privilegiou o conceito há uma ambiguidade:
 Empoderamento é uma estratégia que tanto se aplica para 

a saída da pobreza quanto para a questão de gênero. 
Exemplos... (enfrentamento da violência contra mulheres; 
enfrentamento de contratos abusivos de trabalho...)

 Há uma dimensão de gênero também entre os pobres

Questão lançada sobre o 
uso do conceito




 Deve-se observar:
 A divisão sexual do trabalho- os encargos domésticos
 O controle sobre a sexualidade
 Os direitos reprodutivos
 A ocorrência de situações abusivas (casos de violência)
 Padrões de isolamento no contexto doméstico
 Atividades segregadas de trabalho
 Ocorrência de tempo parcial ou de horários extenuantes 

de trabalho

O combate à pobreza, importante demanda do 
movimento de mulheres não exclui o combate 

às desigualdades de gênero




 Previdência Social originou-se do contrato de trabalho de 

trabalho formal entre patrões e empregados.
 O sistema era considerado universal porque cobria a 

família dos previdenciários com um sistema de pensões.
 Por essa razão a Previdência Social era considerada uma 

política universalista (quem não fosse trabalhador era 
família de trabalhador).

 Fora da previdência: trabalhadores sem contrato.
 Fora do sistema de pensões: vínculos familiares sem 

formalização

Previdência Social, Desigualdades Sociais e de 
Gênero




Mais fácil em casos de paternidade
Mais laborioso no caso de uniões
Ocorre pouco no caso de mulheres que têm filhos 

sucessivos de distintas uniões
Recurso ao matrimônio formal menos frequente 

entre pobres que também fazem menos uso do 
divórcio.

União entre pobres é tomada como estável do 
momento em que a mulher engravida e gera 
obrigações por parte do parceiro

Há possibilidade de reconhecimento 
jurídico de vínculos informais




 Exclusão:
 Trabalhadores informais
 Boa parte das uniões consensuais (sem vínculo 

formal)

Sistemas previdenciários não oferecem 
seguridade adequada ao conjunto da população




 Primeiros estudos apontam que há posição diferenciada no que 

se refere à renda domiciliar entre domicílios monoparentais e 
biparentais

 Estudo mais influente demonstra que na composição da renda 
de domicílios monoparentais

 (1) os homens provedores têm menor capacidade de gerar 
renda (2) as mulheres provedoras têm menor capacidade de 
gerar renda (3)há mais mulheres no domicílio que contribuem 
para as finanças do domicílio (4)homens ou mulheres “chefes 
de domicílio” têm menor capacidade de provisão (5)os que não 
são chefes, mas recebem proventos, têm menor capacidade de 
gerar renda;(6) há mais membros dos domicílios que não são 
provedores/as.

Estrutura Familiar e Pobreza: 
Composição da renda familiar




 Em lares monoparentais sob a responsabilidade feminina há uma 

maior proporção de crianças

 Se houver um pequeno aporte financeiro às famÍlias com essa 
composição de renda predizem Barros, Fox e Mendonça (1990)  
autores do estudo publicado pelo IPEA e pelo Banco Mundial, será 
possível manter os pequenos contribuintes na escola, postergando 
sua entrada no mercado de trabalho e elevando as chances de 
melhor renda futura.

 No Brasil  o grau de escolaridade tem estreita relação com a renda.
 O estudo também aponta que lares monoparentais sob a 

responsabilidade feminina têm menores rendimentos pela  
discriminação salarial das mulheres. Outros estudos apontam que  
o nível de escolaridade das mulheres eleva o desempenho escolar 
de seus filhos e filhas.

Estrutura Familiar e Pobreza: Composição da 
renda familiar (cont.)




Crítica ao maternalismo nos programas de 

transferência de renda e ao reforço da divisão sexual 
do trabalho (repartição desigual das tarefas 
domésticas no domicílio com sobrecarga feminina).

 Eleição das mulheres como representantes do 
domicílio com responsabilidade na gestão das 
condicionalidades em seus tradicionais papéis 
familiares de mães

A literatura feminista e os programas de 
transferência de renda




 (1) essa é uma atividade de trabalho;
 (2) não há avanços no sentido de a gestora 

compartilhar as tarefas de cuidados cotidianos com 
outros membros do grupo domiciliar;

 (3)nada lhe é oferecido para facilitar sua interação 
com outras instâncias da sociedade, desobrigando-a 
do papel doméstico;

 (4)há poucas chances de desenvolvimento para sua 
geração;

 (5) olhar promocional recai apenas sobre as jovens.

Crítica não é endereçada ao fato de que as 
mulheres são as que recebem o recurso, mas às 

seguintes questões:




 Dados obtidos pelas avaliações possibilitam observar se 

os dois tipos de críticas se aplicam ao PBF, além de 
documentar a questão do empoderamento, também 
enfocada pelas avaliações, embora com um sentido mais 
restrito do que o concedido ao conceito pelo movimento 
de mulheres.

 Nas avaliações foi solicitado que beneficiárias do  PBF 
indicassem quem toma decisões em casa (ela ou o esposo) 
em uma série de questões: (1) compras maiores (fogão, 
geladeira, TV...); (2) quando um filho deve parar de 
estudar; (3) se ela deve ou não trabalhar; (4) usar ou não 
um método para evitar filhos, entre outras questões.

Beneficiárias do PBF reduziriam a participação na Força 
de Trabalho em comparação com beneficiárias de 

programas de outros ministérios (creches e pré-escolas)




 1) Nas perguntas sobre decisões:
 a) Cerca da metade das respondentes indicou que ela 

decide, porém mais de um terço das beneficiárias 
respondeu que o marido decide, indicando ainda um bom 
caminho a percorrer para que se constate existir maior 
empoderamento quanto a essa bateria de informações.

 b) Não entendo decisões sobre compras cotidianas como 
um avanço, constituindo maior poder decisório, mas 
como uma ampliação das tarefas domésticas.

 2)Nas perguntas sobre associativismo:
 Foram encontradas taxas de participação muito baixas

Resultados





Inserção em programas de transferência de renda
Educação da
filha

Educação do
filho

Educação da
mãe da mãe

Educação da
mãe

Domicilio com
BF

2005 -0,044 -0,029 0,389
2009 -0,002 0,041 0,604

Domicílio sem
benefício

2005 0,052 0,089 0,555
2009 -0,019 0,029 0,303

Mobilidade social

Tabela 1 - Herança educacional: coeficientes de correlação entre o nível educacional da mãe (responsável pelo domicílio
ou cônjuge) e o dos filhos; nível educacional da mãe em relação às suas mães (avós da atual geração); comparação entre
participantes do PBF e não participantes em programas de transferência de renda.

Fontes: Tabulações especiais das seguintes pesquisas MDS/ AIBF1: 2005 e MDS/ AIBF 2: 2009.




 Em 2005 21,8% das entrevistadas com PBF, responsáveis pelo domicílio, 

eram analfabetas.
 Em 2009 houve queda dessa proporção para 8%

 Em 2005  22% das cônjuges com PBF eram analfabetas.
 Em 2009  a cifra se reduziu para 8%

 Em 2005 23,8% das mulheres responsáveis por domicílio e não 
beneficiárias eram analfabetas

 Em 2009 a proporção se reduziu para 7,1%

 Em 2005, entre as cônjuges não beneficiárias a proporção de não 
alfabetizadas era de 14,4

 Em 2009 a cifra se reduziu para 5,2%    

Outra indicação de mobilidade 
social- padrões de analfabetismo




As reduções não podem ser atribuídas ao PBF, 

porém isso indica que há possibilidades de melhoria 
educacional para a atual geração.

 Programas como o Pronatec e o Mil Mulheres 
buscam capacitar mulheres. Como programas 
recentes ainda não atingiram o volume de 
beneficiárias do PBF, porém as experiências indicam 
um caminho que merece ser ampliado, propiciando 
mobilidade para a geração atual de mães 
beneficiárias do programa.

Redução das taxas de analfabetismo são parecidas entre 
beneficiárias e não beneficiárias





Tabela 2 Encargos domésticos em horas semanais (filhas e filhos) 
de participantes e não participantes do PBF 

Fonte: “tabulações especiais” MDS/AIBF 1 E AIBF 2

Participação em 
programas de 
transferência de 
renda

Filhas Filhos

2005 2009 2005 2009

Participantes do 
PBF

13,7
(908)

18,0
(3312)

8,9
(800)

12,6
(1743)

Não Participantes
8,9
(84)

18,1
(2545)

5,5
(120)

14,1
(1325)




 Mulheres no PBF responsáveis pelo domicílio 

aplicam menos tempo aos cuidados com a casa e com 
as crianças em dias de semana do que mulheres 
cônjuges

Aos domingos, as responsáveis pelos domicílios 
dedicam um pouco mais de tempo aos cuidados com 
as crianças do que em dias de semana,

Tabelas de uso do tempo derivadas das pesquisas de avaliação de impacto 
do PBF, conduzidas em 2005 e 2009, com mulheres responsáveis pelo 

domicílio e mulheres cônjuges, beneficiárias do BF e não beneficiárias de 
programas de transferência de renda, em um dia de semana e em um 

domingo





Tabela 3Atividades de mulheres responsáveis pelo domicílio e de mulheres 
cônjuges com Bolsa Família, em dia de semana e no domingo, nos cuidados com a 

casa e com crianças, e nas atividades de trabalho remunerado em casa e fora de 
casa, em 2005 e 2009 .

Fonte:*tabulações especiais MDS AIBF  1 e AIBF 2:




 As responsáveis pelo domicílio, nos finais de semana, devotam um pouco mais de 

tempo ao trabalho remunerado fora de casa do que as cônjuges No entanto, o 
cuidado com crianças,  entre as duas categorias de mães, possui um padrão similar: 
quase 4  horas por dia de semana e  pouco mais do que 4 horas por domingo, quando 
se compara  responsáveis pelo domicílio com as cônjuges, nas duas pesquisa 
estudadas (2005 e 2009). No domingo, portanto, o tempo dedicado ao trabalho 
remunerado não reduz a duração dos cuidados com crianças.

 Sobre o tempo dedicado ao trabalho remunerado, foram computados os realizados 
na própria casa (trabalho em domicílio) e os empreendidos fora de casa. Para as 
mulheres responsáveis pela família, que trabalham com remuneração no lar, há uma 
elevação de quase meia hora, por dia, no tempo dedicado a esse ofício em dia de 
semana e uma redução nos domingos, quando comparados os dados de 2005 e 2009 .

 Para as cônjuges, vê-se uma redução de mais de 30 minutos no trabalho domiciliar, 
em dias de semana, e de mais de 20 minutos no domingo, em comparação com as 
primeiras. De modo que as mulheres responsáveis pelo domicílio aumentam sua 
dedicação ao trabalho remunerado em seu espaço residencial e reduzem o trabalho 
fora em dias de semana, enquanto as cônjuges diminuem todas essas atividades. 
Comparando-se os dois conjuntos de dados, a AIBF 2 (2012, p. 33) levanta a 
possibilidade de que as famílias façam ajustes no tempo de trabalho remunerado 
para permanecerem nos limites de renda estipulados pelo PBF.

Leitura da tabela





Atividades de mulheres responsáveis pelo domicílio e de mulheres  cônjuges não 
participantes em programas de transferência de renda, em dia de semana e no 
domingo, nos cuidados com a casa e com crianças, e nas atividades de trabalho 

remunerado em casa e fora de casa, em 2005 e 2009 .
Fonte:*tabulações especiais MDS AIBF  1 e AIBF 2:




 As não beneficiárias, responsáveis pelo domicílio, entre os anos de 2005 e 

de 2009, elevam ligeiramente (em 6 minutos) os cuidados com a casa 
durante a semana, reduzindo-os em quase 4 minutos por dia de final de 
semana. A duração média dessas atividades, nos dois anos de investigação, 
é de mais de 5 horas diárias, tanto num dia de semana quanto no final de 
semana. As responsáveis pelo domicílio, não beneficiárias do PBF, 
abreviam ligeiramente, entre 2005 e 2009, o tempo de cuidados com 
crianças, consagrando a elas cerca de 4 horas diárias nas duas datas 
estudadas. 

 As atividades externas com rendimentos, exercidas pelas não beneficiárias 
entre os anos de 2005 e 2009, caem em média, cada dia de semana, em 
torno de 44 minutos, isto é, passam de uma duração media de 428 minutos 
(mais de 7 horas) para 364 minutos (pouco mais de 6 horas) por dia de 
semana. As cônjuges não beneficiárias também reduziram suas ocupações 
com rendimentos fora de casa, passando de quase 6 horas de atividade 
para pouco mais que 5 horas diárias. Nos dias situados em finais de 
semana, a diminuição é de mais de uma hora (de 288 para 221 minutos), 
entre 2005 e 2009).

Leitura da tabela





Comparação responsáveis por domicílio com PBF e sem participação em 
programas de transferência de renda em 2005 e 2009

Fonte: tabulações especiais das pesquisa MDS/AIBF 1 e AIBF 2




 As atividades externas com rendimentos, exercidas pelas 

não beneficiárias entre os anos de 2005 e 2009, caíram em 
média, cada dia de semana, em torno de 44 minutos, isto 
é, passaram de uma duração media de 428 minutos (mais 
de 7 horas) para 364 minutos (pouco mais de 6 horas) por 
dia de semana. As cônjuges não beneficiárias também 
reduzem suas ocupações com rendimentos fora de casa, 
passando de quase 6 horas de atividade para pouco mais 
que 5 horas diárias. Nos dias situados em finais de 
semana, a diminuição é de mais de uma hora (de 288 para 
221 minutos), entre 2005 e 2009). 

Leitura da tabela





Atividades  de cuidados com a casa, e com crianças, e de trabalho 
remunerado, em casa e fora de casa, de mulheres cônjuges, com Bolsa 
Família, e sem participação em programas de transferência de renda.

Fonte: tabulações especiais das pesquisa MDS/AIBF 1 e AIBF 2




 As tabelas permitem observar que, em geral, as mulheres não beneficiárias 

trabalham, por remuneração, um pouco mais que as beneficiárias, em casa ou fora de 
casa, seja em dias de semana ou no final de semana, nos dois períodos estudados 
(2005 e 2009).

 É possível, portanto, que ajustes no tempo de trabalho remunerado estejam sendo 
realizados de acordo com os tetos permitidos pelo programa, pois, como visto mais 
acima, as beneficiárias encurtam um pouco a carga horária de trabalho remunerado 
fora de casa. Portanto, é possível que a suspeita levantada no relatório AIBF 2 (2012, 
p.33) tenha procedência. 

 Retornando o olhar para a tabela 2 demonstra-se  que as atividades domésticas de 
filhas e filhos se elevaram entre 2005 e 2009. As mães, portanto, não estão sofrendo 
uma redução da ajuda em casa, possibilidade levantada pelo AIBF 1 (2006, p. 77). As 
diminuições do trabalho doméstico dos/as filhos/as entre as não beneficiárias do 
PBF é maior. As observações de uso do tempo, quanto ao trabalho doméstico das 
novas gerações, permitem afirmar serem eles atribuídos mais para as meninas do que 
para os meninos. 

Leitura da tabela




As mulheres preferem ficar no PBF do que elevar a 

quantidade de trabalho remunerado
Há fortes indícios de uma divisão sexual do trabalho, 

inclusive transmitida para as novas gerações
Algumas iniciativas do MDS começam a ser 

avançadas, podendo ser entendidas como políticas 
de cuidados.

 Elas necessitariam ser mais abrangentes em termos 
da população atendida de modo a contemplar 
parcela substantiva das beneficiárias do PBF,

Em síntese:




Cuidar significa oferecer atenção ou zelo pelo bem 

estar de alguém. As pesquisas de uso do tempo 
averiguam três tipos de cuidados:

 1) cuidados pessoais (cuidados que não podem ser 
transferidos para outras pessoas como comer e 
dormir)

 2) cuidados com a casa (cuidados que podem ser 
divididos com outras pessoas ou instituições)

 3) cuidados com a família (idem)

Políticas de cuidados




 Com o desenvolvimento de organizações em grande 

escalas e o advento das burocracias ocorreu a separação 
entre locais de residência e de trabalho remunerado. 
Tornou-se mais difícil para as mulheres que vendem a sua 
força de trabalho acumular trabalho remunerado e o de 
cuidados com a casa e a família.

 Algumas soluções surgiram: (a) dividir os trabalhos com 
outros membros da família; (b) contratar serviços 
privados (emprego doméstico, creches, escolas com 
tempo integral); (c) fazer uso de serviços públicos 

Políticas de cuidados (cont.)




 Pela AI BF 2 cerca de 17% das crianças nunca frequentaram creches; 43% 

frequentaram, mas deixaram de frequentar; 40% contam com esse acesso, 
particularmente nas redes do estado ou do município.

 Essa possibilidade é antevista pelo programa Brasil Carinhoso, cuja 
garantia de acesso a creches deixa perceber que o MDS reconhece a 
importância desse equipamento social como um eficiente suporte para as 
mulheres nele envolvidas. Essa articulação, que parece ser uma orientação 
atual de vários ministérios e secretarias, atua no sentido de vincular 
programas com outras iniciativas e políticas públicas. 

 Isso poderá render frutos, aumentando as possibilidades das beneficiárias, 
enquanto mulheres, obterem maior autonomia. Para tanto, seria também 
necessário ampliar as possibilidades de treinamento e formação da geração 
adulta , o que, em relação às mulheres contempladas pelo PBF, 
compreenderia a criação de oportunidades não discriminatórias de acesso 
ao trabalho e de mecanismos organizacionais que facilitassem a 
formulação de demandas por equiparação salarial (trabalho igual: salário 
de igual valor). 

Políticas de cuidados (cont.)


