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Objetivos: Discutir as relações de gênero dentro da Assistência Social, principalmente 
em relação aos Programas de Transferência Condicionada de Renda; Discutir a divisão sexual 
do trabalho, incentivada pela responsabilização prioritária da mãe no cuidado dos filhos, 
concretizada nas condicionalidades; Refletir sobre a possibilidade dos trabalhadores SUAS, 
dentro dos equipamentos de Assistência Social, agirem no sentido de fortalecer a igualdade 
entre os gêneros e uma distribuição mais equitativa das tarefas de cuidado. 

População-alvo: A Secretaria de Assistência Social (SEAS) da Prefeitura Municipal de 
Santos, em seu Departamento de Proteção Social Básica, mantém uma reunião mensal, 
articulada pela Coordenação da Proteção Social Básica. Esta reunião congrega em torno de 20-
30 pessoas, de nível técnico (geralmente psicólogas e assistentes sociais), mas também 
funcionários de nível médio (que na Prefeitura de Santos tem o cargo de operadores sociais). 
Todas estas pessoas estão envolvidas no atendimento às famílias atendidas nos equipamentos 
de Assistência Social. 

Período da atividade educativa: A proposta inicial é a utilização da reunião do 
Departamento de Proteção Social Básica, em toda ou parte de sua duração, mensalmente 
durante todo o ano de 2015, para a reflexão sobre a questão de gênero dentro dos programas 
de transferência de renda. A primeira intervenção será mais estruturada, enquanto as 
posteriores partirão da experiência dos técnicos nos atendimentos às famílias, através de 
rodas de conversa e reflexão. 

Duração da primeira atividade educativa: 120 minutos 

Material Necessário para a primeira atividade educativa: 

– Projetor multimídia; 

– Computador; 

– Vídeo “Acorda Raimundo... Acorda” (Brasil, 1990, direção de Alfredo Alves, duração 
de 15:22 minutos, disponível em http://www.youtube.com/watch?v=HvQaqcYQyxU); 

– Apresentação em PowerPoint sobre os resultados da pesquisa “PERCEPÇÕES DAS 
CONDICIONALIDADES NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA: O Caso das 
Beneficiárias do CRAS Morro Nova Cintra, Santos, São Paulo”; 

– Textos plastificados de fragmentos do discurso das beneficiárias, obtidos através de 
grupos focais (em anexo). 

 

Justificativa:  

Existem relações desiguais de gênero na nossa sociedade, que considera o cuidado da 

família e da casa como tarefa naturalmente feminina, e prover seu sustento, tarefa masculina. 

Apesar da divisão sexual do trabalho ser tradicionalmente justificada através de certa natureza 

corpórea e psíquica de homens e mulheres, atualmente se considera isto fruto de construção 

social, concretizada através da educação diferenciada de meninos e meninas, direcionados 



desde a mais tenra idade para cumprir papéis rigidamente diferentes, fortalecidos por 

discursos e práticas sociais que oferecem modelos adequados para cada sexo. No entanto, o 

pior talvez não seja a divisão sexual das tarefas, mas a baixa valorização daquelas consideradas 

femininas. Desta maneira, esta divisão traz prejuízos à sociedade, pois reflete desigualdades 

incompatíveis com o exercício da cidadania em uma sociedade democrática. 

Apesar dos direitos iguais para homens e mulheres garantidos pela legislação 

brasileira, as políticas públicas ainda não são suficientes para eliminar as desigualdades já 

estabelecidas. Os arranjos familiares chefiados por mulher constituem o segundo grupo na 

escala entre os mais vulneráveis à pobreza (PINTO, 2010). E dentro do Programa Bolsa Família, 

o mais importante programa de transferência de renda do mundo, este índice é ainda maior 

(SUÁREZ & LIBARDONI, 2007). O Estado, ao criar os programas de transferência de renda, 

privilegiou a mulher como beneficiária, o que trouxe inúmeros benefícios, por exemplo, a 

valorização do poder da mulher nas decisões da família (HANLON & BARRIENTOS, 2010; 

SUÁREZ & LIBARDONI, 2007). No entanto, existe o risco do Estado cristalizar ainda mais a 

divisão de tarefas arraigada socialmente, dificultando inclusive a saída das mulheres para 

assumir outros papeis, como os do mercado de trabalho. Até mesmo o cuidado com a própria 

saúde pode ser prejudicado, pois estes programas, apesar de terem como alvo as mulheres 

adultas, funcionam como canais para a transferência de renda e serviços voltados 

principalmente aos seus filhos, nem sempre focando o direito das mulheres de acesso à 

educação e saúde (FRANZONI & VOOREND, 2011). As cartilhas do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, responsável pelo Programa Bolsa Família, citam a 

questão de gênero sugerindo, por exemplo, a realização de oficinas com temáticas 

relacionadas às desigualdades de gênero, mas sem aprofundar a questão.  

Se observarmos o Programa Bolsa Família através da Análise Institucional 

(BAREMBLITT, 2002) percebemos que este é um programa aprovado pela classe dominante, 

para evitar a desestabilização do status quo, razoavelmente aceito pela opinião pública através 

da propaganda no investimento em “capital humano”. Existe uma demanda criada por experts, 

que é aceita cegamente pela população alvo do programa, que acaba se contentando com as 

migalhas oferecidas por uma sociedade rica e desigual. As mulheres, beneficiárias prioritárias 

do programa, alienam-se cada vez mais de seus direitos, principalmente em relação à escolha 

de quais papeis irão desempenhar em sua vida. As mulheres tornam-se parceiras na resolução 

dos problemas sociais, com a consequente transferência das responsabilidades do Estado para 

as famílias pobres (CARLOTO & MARIANO, 2010), diminuindo o investimento público na área 

social. Desta maneira, apesar de demandar dos equipamentos de Assistência Social um 

tratamento igualitário, na verdade o Estado tem interesse na rígida divisão sexual de tarefas. 

Aproveita-se do que se encontra instituído na sociedade, parece não estar consciente de seu 

papel de reprodução social, ao acorrentar a mulher ao cumprimento das condicionalidades, 

contribuindo para a perpetuação da discriminação que ele próprio declarou combater. 

Esta atividade pretende contribuir no sentido de reflexão em relação ao papel do 

Estado, enquanto organizador das políticas públicas, e dos trabalhadores SUAS, enquanto 

executores destas políticas, em relação à construção social da divisão sexual do trabalho. 

Utilizaremos a estratégia de debate utilizando fragmentos de discursos das mulheres 

beneficiárias dos programas de transferência de renda, que estejam cumprindo as 



condicionalidades, obtidos através de grupos focais no território do Morro Nova Cintra. Estes 

fragmentos funcionarão como analisadores artificiais, introduzidos no grupo com o objetivo de 

fomentar debates, criando um espaço de reflexão, abrindo a possibilidade para que a 

autoanálise ocorra, ou seja, que os participante possam assumir seus papeis como 

“protagonistas de seus problemas, necessidades, interesses, desejos e demandas” 

(BAREMBLITT, 2002, p. 17). 

Partindo da sobrerresponsabilização das mulheres pelo Estado, passando pela 

percepção das condicionalidades pelas beneficiárias e os papeis sociais assumidos por elas, 

pretende-se utilizar estes e outros analisadores que possam surgir na discussão para auxiliar o 

grupo a perceber como as questões de gênero se materializam no cotidiano da Assistência 

Social e refletir possibilidades de reorganização do atendimento às famílias que frequentam os 

equipamentos, segundo relações de igualdade entre homens e mulheres. 

Roteiro da primeira atividade educativa: 

Etapa 1 – Exibição do vídeo curta-metragem, “Acorda Raimundo... Acorda!” (15 minutos). 

Etapa 2 – Apresentação dos resultados da pesquisa de mestrado “PERCEPÇÕES DAS 
CONDICIONALIDADES NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA: O Caso das 
Beneficiárias do CRAS Morro Nova Cintra, Santos, São Paulo” (45 minutos) 

Etapa 3: Debate – Os  participantes serão divididos em seis grupos, e textos contendo 
fragmentos dos discursos obtidos nos grupos focais serão disponibilizados para cada grupo.  
De posse desses dados e estabelecendo relação com o filme e com sua prática profissional, 
os grupos devem formular uma questão-problema que possa explicar/justificar a situação 
apresentada no discurso e uma mudança prática que possa ser inserida no cotidiano 
profissional para lidar com esta questão-problema (60 minutos) 
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Moderadora: vocês acreditam que pelo fato das condicionalidades serem exigidas melhorou você levarem as 
crianças na escola, no médico, ou não influenciou em nada? 

N: porque é é obrigação da da gente fazer isso né já, entendeu, então não tem muita né 

S: pra mim é indiferente não tem  

Moderadora: e se não tivesse essas    condicionalidades? 

N:                                                                de qualquer maneira seria tin tinha que que cumprir o que né nós somos mães 
né não é tem que cumprir o que tá ali, criança tem que estudar, criança tem que ir ao médico, a criança né 

A: mas eu acho sim que incentiva bastante essa responsabilidade com o programa também porque tipo, tem dia que 
tá muito frio aí olha pra eles assim e falar tadinhos, eu preferia nem mandar eles ir pra escola hoje, mas com o meu 
compromisso como o programa eu já mando já falo ah não vou deixar porque se ele falta hoje amanhã tá frio 
também depois tá frio, daí pra mim complica mais, acho que em certas formas assim incentiva muito a gente, não 
que se não tivesse o programa eu ia relaxar e não deixar eles    ir pra escola, entendeu, mas eu acho que dá um  
                                                                                                                                                                                      empurrão 

Moderadora:                                                                                          entendi entendi 

N: é pensando bem    (inaudível) exatamente 

A:                                   é é dá dá um empurrão porque você fica naquela preocupação entendeu, certo que a mãe 
quer o melhor, quer que vá pra escola quer tudo, mas tem assim certo, você conta com aquele dinheiro então você 
tem que tá dentro das regras, das normas do programa então você já fica preocupada se eu não cumprir com isso eu 
vou me prejudicar, então fica melhor pra mim, mãe, fica melhor pra ele, filho né 

 

 

Moderadora: e pra você, o que significa cumprir estas condicionalidades, 

R: eu pra mim acho que eu não tô cumprindo nada, tô fazendo o que faz parte da vida, o filho pra escola, é obrigação 
da mãe você levar o filho pra escola então não tô cumprindo pelo benefício, eu cumpro pela vida é a regra da vida 
não é 

Moderadora: entendi 

R: eles ir pra escola, levar no médico se precisar, pôr no curso mesmo se eu não estivesse recebendo o benefício eles 
continuariam indo pra escola 

Moderadora: era isso o que eu ia perguntar,   de qualquer maneira você faria 

R:                                                                               entendeu, é: faz parte da vida faz parte do quadro mãe-filho agora o 
que como que vai ir num leva pra escola, num leva pro médico não tem como 

Moderadora: é uma obrigação sua, você vê como uma obrigação sua 

R: é uma obrigação minha ele vai pra escola às vezes mãe deixa eu faltar uma falta só você trabalhou de dia você tá 
cansado (risos) eu tô mais do que tu te garanto, que eu limpo o chão o dia inteiro (risos) 

 

 

Moderadora: e pra você se não tivesse o bolsa família influenciaria você de levar o menino na escola de levar no 
médico você acha que você leva mais por causa do bolsa família 

J: olha no começo eu vou ser sincera no começo foi foi porque eu acho que se eu não fosse por causa do bolsa 
família ia ser cortado aí o tempo foi passando o tempo eu fui vendo aquilo foi importante pra mim e pro meu filho 
porque ele ficou isento de doença tomou toda as vacinas   tá tudo em dias 

Moderadora:                                                                                  que legal entendi 

J: até dentista eu meu filho tem aqui na policlínica e foi por causa de que, por causa do programa bolsa família que 
vai pros colégio não é bom ir junto, ó o colégio o a o colégio a saúde e o bolsa família eles trabalham em conjunto os 
três 

 

 



 

 

Moderadora: você acha que a mulher naturalmente tem uma capacidade natural pra cuidar dos filhos, 

J: claro que sim A MULHER que tem a mãe que pari e deixa jogado na casa de um e de outro pra ir pra ir farrear pra ir 
pros bares e tem A MÃE que você realmente se dedica só o filho então existe dois tipo de mulher aquela que 
realmente se dedica à família não, aos filho e aquela que só faz carinho mas aí não não se preocupa se o filho tem 
uma roupa um calçado elas pega o dinheiro do bolsa família elas vão pra baile porque tem um monte 

Moderadora: então não é natural cuidar dos filhos, o que você acha, 

J: não cuida 

Moderadora: é porque se fosse natural   todas cuidariam todas cuidariam 

J:                                                                       elas cuidariam então existem dois tipos de mãe  

Moderadora: então porque você acha que tem essa diferença? 

J: ah porque eu acho o seguinte tem a mãe que realmente se preocupa com os filhos tem a outra mãe que se 
preocupa só em si com a vaidade dela e com a necessidade dela  

 

 

Moderadora: isso não então não é que seja proibido o homem (ser o beneficiário do bolsa família) mas é raríssimo é 
raríssimo o que vocês acham disso vocês acham que é certo vocês acham que é errado vocês concordam vocês 
discordam e porquê 

L: eu acho que eu discordo porque tem homens que é melhor do que muitas mães que poderia estar em frente a 
frente também que tem que é raro mas geralmente eles não gostam muito de participar dessas reuniões de de vim 
eles não tem muita paciência não acho que é isso por isso que tem pouco 

MV: a mas os homens devia ter os direitos que a gente tem lavar passar cozinhar  fazer tudo 

B: (risos) direito não, obrigação 

L: é bem isso 

MV: lavar calcinha lavar sutiã eu tiro pelo meu filho minha nora faz meu filho fazer tudo mas ela tá certa essa é a 
mulher verdadeira agora a mulher amélia que era antiga era trouxa e ainda apanhava pra fazer as coisas imagina 
tome tome porrada essas são (inaudível)  e vai fazer e tome e faça não vem nem reclamar mais pra mim 

 

 

Moderadora: se você fosse homem você poderia fazer alguma coisa diferente do que você faz? 

K: eu acho que não porque hoje em dia as mulheres são tudo meia macho é precisa ficar ali você não pede mais 
porque você não tem paciência ah daqui a pouco eu vou, tu vai lá e fura (risos) (inaudível) ninguém merece 

ML: é verdade nós somos dois (inaudível) mulher e homem 

R: imagina eu cheguei do ENEM (inaudível) cheguei sete e pouco da noite e tinha caído uns bambu em cima da 
minha casa quebrou minha telha seis bambus atravessados dessa grossura e aí você não pode ficar chamando os 
vizinhos porque as pessoas que eu conheço são da igreja por eu ser sozinha dois filhos as mulheres morrem de 
ciúme então eu tenho que saber onde que eu piso ainda né então liguei pra um tava na igreja tava todo mundo aqui 
na na missa no terço que tava tendo aqui eu falei bom vamos lá catei o serrote né (inaudível) a minha casa bem dizer 
quem construiu fui eu então catei o serrotinho fui lá em cima de um telhado vendo a hora de despencar mas eu 
precisava tirar aqueles (inaudível) 

K: isso é serviço de que, de homem, então eu acho assim hoje em dia tem um monte de mulher botando piso tem 
mulher montando casa então tá tudo igual 

 

 



 

 

Moderadora: então eles têm as responsabilidades que, as mesmas né só que eles não, não assumem? 

R: por causa da sociedade também que impõe isso ao homem porque muita parte da sociedade ainda, muitas vezes 
se você vê um cara bem arrumado levando um filho pra escola e tudo pô você chega o queixo a cair entendeu por 
que, porque a mulher ainda também não deu essa liberdade pro homem ou a gente como mulher não impôs isso a 
ele pô você não vai trabalhar fazer você vai cuidar do seu filho tu vai cuidar disso hoje em dia eu sou bem aberta 
nesse ponto, se um dia eu fizer a loucura de me casar de novo, que eu espero que isso nunca (risos) aconteça a 
primeira imposição vai ser essa eu vou continuar trabalhando e você vai pegar essa parte de filhos você vai abrir um 
espaço você vai fazer isso você vai fazer aquilo então eu acho que de cara eu já faço por isso mesmo, entendeu, 
porque não adianta continuar brincando de ser humano e é isso que acontece com os pais e tive meu pai a vida 
inteira meu pai nunca foi na escola meu pai acho que apesar de eu ter fugido de casa aos trezes anos eu acho que 
ele nunca entendeu foi pai de verdade ele veio a ser pai de quem, dos meus filhos que é quando eles começam a 
estragar fizeram entendeu aí quando passam a ser avô querem estragar aquilo que eles mesmos não conseguiram 
fazer 

K: é verdade 

R: entendeu? então eu acho que a sociedade deveria pegar mais no pé do homem não pra ele trabalhar não pra ele 
carregar sacos é que antigamente o homem era visto desse jeito né, carregando isso, mas dividir um pouco mostrar 
pro homem que ele também pode ele também é capaz e a gente acaba aprendendo um pouco disso 

 

 

Moderadora: muito bem, na opinião de vocês quem tem mais responsabilidades o homem ou a mulher? 

Todas: a mulher 

Moderadora: por que? 

R: porque a mulher se doa mais se dedica mais entendeu a mulher não fica esperando ela vai em frente daqui ela 
tem que tá ali não tá ali tá ali o homem não o homem ele senta muitas vezes pelo machismo pela vergonha muitos 
homens jamais entraria dentro de uma igreja sentaria pra ver qualquer coisa porque tem vergonha um homem não 
viria numa porta do cras são raros os homens que você vê indo atrás de uma assistente social porque apesar de 
muitas vezes eles precisarem eles mesmo inconscientemente eles já tem a vergonha de saber que é homem eu não 
preciso então muitos optam até por morar com a mãe ou por viver sozinho e largarem as mulheres com os filhos pra 
que elas se virem, entendeu, pra que ele não tenha que ele não tenha que pegar esta responsabilidade eu tenho 
essa opinião formada e   até hoje não conseguiu tirar 

K:                                         apoiado, apoiado (risos): eu passo mais ou menos um pouquinho disso e assim se vira se 
vira e assim a gente vai vivendo 

?: problema seu, não tenho nada a ver com isso 

R: é assim mesmo 

 

 



 

 

J: é foi igual a a diretora do do (colégio do território) meu filho uma teve reclamaçãozinha que ele brigou eu falou eu 
não vou na escola vai você que né porque só eu aí a (diretora) olhou e coitado desse marido dela dela que sete horas 
da manhã e ele taqui enquanto ela fica em casa dormindo eu falei não ele direito de me ajudar vir na escola porque 
sou só eu sou eu sozinha ele tem que ajudar também, ela não gostou não, ela falou que sou folgada eu falei não não 
sou folgada, você é muito folgada o cara seu marido sai pra trabalhar e tem que vir aqui cedo resolver problema de 
filho eu falei ele tem que sim, ele tem que me me ajudar vim na escola não é tudo eu não filha ele ele tem também  

Moderadora: pro seu marido tava tudo bem de vir mas a   diretora (inaudível) 

J:                                                                                                      ela não gostou ela falou que eu era folgada de ter deixado 
ele ir lá  eu falei não ele também que tem reunião aí tem também ele é pai tem que vir aqui saber como é que anda, 
ainda aí ela falou ainda aí ela chegou pra mim ela falou assim co coitado desse marido lá na sua casa como é a sua 
casa eu falei pra você ver pensa que é fácil A. tomar conta de quatro filho quatro filho homem, eu tenho cinco 
macho em casa, eu é que resolvo os problemas da minha casa todinho, vai quebrar as pernas dele ele vim aqui 
conversar um pouquinho com você 

R: eu tô indignada com essa diretora passa pra frente 

Moderadora: mas no final você manteve 

J: foi, eu falei não ele vai vir   resolver pra mim 

B:                                                 é como se ele como pai não tivesse o direito 
      de interferir na educação a educação não é da conta dele da conta dele é colocar comida em casa 

J:   obrigação 

R: isso trabalhar pra pôr comida mais ou menos isso, tá entendendo quando eu falei da sociedade que ela impõe isso 
ao homem ela impõe ao homem que o homem não pode fazer uma coisa que é da mulher   (inaudível) 

J: e ela não gostou não quando ele foi quando eu falei isso pra ela eu falei não A. porque eu to cansada só todos os 
problemas que tem aqui na escola você me chama, você tem de ver que ele tem pai mora comigo eu moro há 
catorze anos com ele custa ele vim saber como é que tá o comportamento do filho dele mais aqui na escola eu não 
fiz errado eu fiz certo 

 

 

N: fui fazer podologia, fui fazer podologia, a: não consegui terminar, três meses ainda, tive que sair por causa de um 
probleminha de saúde, eu tô com a anemia bem pra baixo, bem assim mal, é: então não tô conseguindo concentrar 
na na podologia, três meses só e aí depois eu pego e volto até eu cuidar da minha saúde, que eu também fazia a 
noite, entendeu, pagava alguém para ficar com minha filha e por fim a minha filha tava apanhando de uma pessoa 
que eu deixei para ficar né, aí ela não quis falar pra mim, quando eu falei pra ela que eu não ia mais ela resolveu falar 
pra mim, eu falei filha o que que aconteceu, eu tenho uma coisa pra te contar, fala, o que que houve, ah eu não 
contei pra senhora antes porque eu não queria que a senhora saísse do curso, ela tem sete aninhos, 

B: olha que responsabilidade 

N: é, queria que a senhora saia do cur, saísse do curso, eu falei fala filha, então, quando a senhora me deixava eu na 
casa dessa pessoa, a menininha dela de dez, porque tinha duas, uma de cinco e uma de dez, a menininha levava eu 
pro quarto, a de dez, e me socava, me jogava contra a parede, eu falei, e porque você não contava, porque você não 
conta pra mamãe, porque eu não queria que a senhora saísse do curso agora você não vai mais não vai mais pro curso 
então agora eu posso falar, você não vai mais me levar lá né mãe, eu falei não, aquilo ali nossa, me chocou tanto, eu 
falei gente, tá sendo paga, será que a pessoa né, são duas netas e a senhora que fica será que não vê que tava batendo 
na minha filha, eu fiquei chocada, falei, quer dizer a dondoca, eu me coloquei tipo uma dondoca fazendo o curso de 
podologia, enquanto a filha tava sendo apanhando, entendeu, então me machucou, fiquei chocada (suspira) (chora) 
minha filha (inaudível) socorro... nunca que acontecesse isso com a minha filha é ela, criei ela ela com tanto amor 
com bate nela (inaudível) choro por qualquer coisa fico tremendo, agora tô com a saúde né, tô com a saúde ruim, 
tem seus problemas, você tem que correr pra poder se sustentar 

 

 

 



 

 

Moderadora: por que vocês acham que a mulher faz esse serviço melhor, cuidar dos filhos, cuidar da casa? 

R: porque a gente desde do passado 

Moderadora: então a gente nasceu desse jeito ou a gente aprendeu a ser dessa maneira?  

R: impuseram impuseram 

ML: eu acho que a gente aprendeu 

K: eu acho que a gente já nasce dessa forma porque eu conheço muita gente que os pais são limpos os os 
antepassados são limpos eu conheço gente porca mesmo que não gosta de fazer nada então eu acho que vem da 
personalidade da pessoa 

J: hoje em dia tem menina de catorze anos que não sabe fazer não sabe lavar uma louça não sabe fazer um arroz no 
fogo sabe com quantos anos que eu aprendi a lavar roupa, com sete anos minha mãe saia pra trabalhar aqui nesse 
marapé, sem mentira nenhuma (risos) minha mãe jogava a casa nas minhas costas, uma vez eu joguei cinco quilos de 
arroz numa panela mas fiz (risos) te juro te juro por deus e a metade do sal mas (risos) eu tentei, a minha mãe falou 
filha faz isso 

B: ela aprendeu a fazer 

J: (inaudível) é, aí a minha mãe falou filha assim não é assim minha mãe pegou foi no fogão jogou aquela comida 
horrível (risos) e jogava na parede grudava mas eu tive força de vontade, hoje em dia você pede um ovo tem muitas 
pessoas que não sabe fritar um ovo por que, porque eu acho assim tem de os pais também ensinar né 

Moderadora: então o que eu tô entendendo é que: tem uma parte que é da natureza, a pessoa nasce assim, mas 
tem uma parte que é ensinado porque tem menina 

K: não aí é consequência aí é consequência a criança vamos supor a gente já nasce com o instinto de mulher né 
então vai de algumas evoluir pra poder fazer através do ensinamento da mãe porque quando bom, pelo menos eu 
fui assim, eu sempre gostei de fazer as coisas então eu digo assim eu ficava muito em cima da minha mãe pra mim 
ver o que a minha mãe tava fazendo porque eu também queria fazer e e: assim foi 

R: é o gostar NE 

 

 

R: é o que eu falo do alcoolismo o alcolismo entre o homem e a mulher aí sim não tem diferença nenhuma, 
nenhuma, só tem diferença no olhar da sociedade só, porque aí o cara aí todo mundo vê a mulher que é bêbada tá lá 
no balcão é safada é sem vergonha ela não presta o homem que tá ali a não ele é só cachaceiro só (risos) só 

K: é assim mesmo 

R: entendeu e eu era e eu era aquele homem que batia no marido que botei pra fora  

        entendeu então entendeu, mas não tá certo 

K:    tá certo tá certo eu admiro eu te admiro 

R: não é certo por causa disso porque se eu fosse um homem e ele fosse uma mulher eu taria na cadeia entendeu 
então o meu ex-marido tanto que ele apanhou de mim quem era pra tá na cadeia era eu (risos) é, porque eu bebia 
entendeu e quando eu chegava em casa o couro comia era eu que batia nele, entendeu mas porque aí que eu te falo 
que não tem diferença quando você parte pra tanto o alcoolismo quanto droga se pesar seja elas quais foram 
quando passa a ser uma dependência seje que vicio que for não não há diferença quem conhece a diferença é a 
sociedade entendeu porque porque o homem faz tanto mal pra mulher, é legal uma mulher socando um cara (risos) 
então mas não é entendeu porque se mesmo ato serve pro outro, entendeu serve praquelas mulheres que eu vejo 
um monte de mulher apanhando eu falo pô a mulher não precisa mais disso entendeu assim como o homem não 
precisa ser capataz de uma mulher entendeu e viver em subcondições isso não existe, entendeu, então essa é: pra 
mim é a diferença que não impõe nada ser homem ou ser mulher 

 

 



 

 

R: ô é fácil o homem é fácil né trabalha vai pra casa deles  

E: deita e dorme né não é verdade, jesus 

R: a gente tem que trabalhar, eu levanto quinze pra seis eu levo a V. pro ponto a V. entra no ônibus eu vou trabalhar 
aí eu volto pra casa as quatro e meia aí vou fazer janta aí eu vou dar uma limpadinha na casa que a V. bagunça tudo 
a V. deixa tudo fora do lugar já é casa de madeira imagine bagunçada mas até que o pai dela fez arrumadinha pôs 
piso no chão o banheiro é de bloco a metade de bloco metade madeirite é arrumadinha aí de manhã acorda tudo de 
novo eu conto os dias de chegar as férias porque é uma correria né acorda o R. acorda eu acorda ela um banheiro 
pros três 

Moderadora: e o homem? 

R: e o homem? 

E: chega e dorme 

R: chega espera a janta já tá pronta eu corro V. tô fazendo a janta V. não me chama agora V. 

 

 

Moderadora: se você fosse homem você faria alguma coisa diferente do que você faz atualmente? 

J: faria 

Moderadora: o que você faria? 

J: estudava trabalhava pra ter uma vida melhor e não querer saber nem de droga e nem da vida do crime porque eu 
moro do lado deles 

Moderadora: e você acha que como mulher é mais difícil você fazer essas coisas estudar trabalhar? 

J: olha pra mulher se torna difícil porque a mulher tem que cuidar de filho tem que cuidar de casa se tiver marido 
ainda tem que cuidar do marido e se tiver ainda tem que trabalhar fora então o homem ele não a mulher não tem 
tanta oportunidade que nem o homem porque o homem é totalmente diferente se você arruma um serviço hoje e 
você tiver um filho de cinco meses ou seis meses quase ninguém vai querer te contratar porque se seu filho fica 
doente quando a empresa te contrata ela teu filho também junto aí seu filho fica doente você vai faltar mais no 
serviço então pro homem é mais fácil pra conseguir as coisas pra mulher é fácil numa parte mas quando você não 
tem bastante filho que o que eu andei analisando quando eu tinha meu filho pequeno nem faxina nem pra 
empregada ninguém queria quantos anos tem teu filho quando a gente falava 

 

 

Moderadora: e o que você acha que faz esse trabalho melhor, os homens ou a mulher as mulheres? 

Todas: as mulheres 

R: melhor as mulheres, eu odeio serviço de casa eu sou bem (inaudível) sou super mãe amo, deixo tudo, aí eu falo 
que é o lado obrigatório (risos) porque eu não gosto de fazer entendeu eu prefiro tá num lado raciocinando prefiro 
tá fazendo entendeu, batendo uma massa prefiro tá lá fora prefiro entendeu do que tá ali lavando loucinha 
passando pano no chão pô a pior parte é passar pano de chão (risos) nossa eu quero morrer com passar um pano 

K: se eu pudesse eu passava o dia inteiro passando pano 

ML: (inaudível) eu odeio limpar fogão e limpar parede do banheiro aí jesus me dá raiva eu não gosto  
       a pior parte é fogão e geladeira 

K:   a melhor parte da minha casa a melhor parte da minha casa é assim mais arrumadinho, a P. sabe é o meu quarto 
(inaudível) o dia inteiro eu varro acho que mais de quinze vezes por dia varro passo pano eu gosto 

B: vou te levar pra casa 

 

 

 


