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Resumo: Este artigo discute a questão do equilíbrio da tríplice jornada -  trabalho 
remunerado, responsabilidades familiares e estudos – por famílias trabalhadoras para o 

setor têxtil.  Os resultados mostram que, diante da inexistência de políticas que 
favoreçam o equilíbrio trabalho-família, são articuladas estratégias de caráter 
essencialmente privado: “opção” pelo trabalho informal e em domicílio; divisão do 
trabalho familiar entre os cônjuges e práticas de solidariedade familiar.  Conclui-se 
que os trabalhadores enfrentam dificuldades persistentes, num contexto de ausência 
de respostas tanto por parte do Estado como das empresas têxtis. Sinaliza-se a 
urgência de ampliar este debate no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica.  
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Abstract:  This article discusses the issue of balance of the triple journey-paid work, 
family responsabilities and studies – by working families for the textile sector. The 
results show that, given the lack of policies that encourage the work-family balance, 
are essentially private character strategies articulated: "option"for informal work and 
work at home; family division of labour between the spouses and familiar solidarity 
practices. It is concluded that workers face persistent difficulties, in a context of lack 
of responses of both the State and textile companies. Signals of the urgency of 
broadening this debate within the vocational and technology education. 
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1. INTRODUÇÃO 

Historicamente, no Brasil, as famílias têm sido colocadas na posição de núcleo central 

na garantia de proteção social e, por isso, chamadas a responder pelas insuficiências do 

Estado e do mercado. Trata-se de um contexto no qual se propõe que o Estado seja 

mínimo, em decorrência da contrarreforma estatal em curso a partir da década de 1990,  a 

partir da qual são incrementadas as formas de delegação para a sociedade civil das 

questões que deveriam ser de responsabilidade das políticas públicas, sinalizando a 

“redescoberta da família como um importante agente privado de proteção social” (PEREIRA, 

2010, p. 26). A incorporação da família pela política social acontece numa lógica familista 

em que o Estado aloca o máximo de obrigações de bem-estar para a unidade familiar 

(ESPING-ANDERSEN, 2000), sem considerar os recursos emocionais, financeiros e mesmo 

de tempo que elas dispõem (MIOTO, 2015). 

 A constante responsabilização da família por parte dos serviços sociais 

(principalmente nas áreas de saúde, assistência social e educação) exige permanentemente 

a presença de uma família capaz de cuidar e prover, desconsiderando os seus demais 

“compromissos”, a exemplo do trabalho remunerado, da necessidade constante de 

aprimoramento e qualificação para manter-se competitivo e apto para o mercado e ainda a 

manutenção das necessidades básicas de sobrevivência. Impõe pensar que para  responder 

a todas as esferas da vida as famílias trilham caminhos de articulação/conciliação com o 

mercado, com o trabalho, com os serviços, etc.  

 Esses processos têm exigido que as famílias executem diversas atividades que, 

internamente, são realizadas predominantemente pelas mulheres ainda que estas tenham 

assumido um espaço maior no trabalho remunerado, demarcando as profundas 

desigualdades de gênero no que se refere à  essa participação e também na sua inserção 

em projetos de elevação da escolaridade. O trabalho familiar2 (não remunerado e realizado 

predominantemente por mulheres, apesar da crescente participação dos homens) que se 

processa no âmbito privado não é considerado uma contribuição para o desenvolvimento 

econômico e social. No entanto, a reprodução da força de trabalho no modo de produção 

capitalista é sustentada pelo trabalho realizado pela família e na família (SARACENO, 1995; 

IASI 2007). Assim, a família atua como mecanismo de produção de mais-valia por meio do 

trabalho doméstico não remunerado, essencialmente das mulheres, que participam da 

produção do valor pelo seu papel na reprodução da força de trabalho e pelo seu papel 

socializador no capitalismo (GAMA, 2012).  
                                                 
2 Conforme a definição de Saraceno e Naldini (2003), este trabalho engloba: o trabalho doméstico, o 
trabalho de cuidados para com familiares, o trabalho de consumo – compra e preparação de 
alimentos -, o trabalho para acesso aos serviços públicos e privados e o trabalho de relação. O 
trabalho familiar incorpora ainda o gerenciamento da interface entre indivíduos, família e sociedade, 
passando pela rede de amigos e parentes, pelos serviços e pelo mercado de trabalho. 
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A partir da ampla inserção das mulheres no mercado de trabalho e da realização de 

dupla jornada por parte delas; da não equalização das assimetrias de gênero, seja no 

trabalho remunerado e no não remunerado; e da ausência de serviços públicos de apoio, a 

articulação entre trabalho e responsabilidades familiares tem se tornado problemática e 

demandado estudos para seu desvendamento. Esta questão é acentuada pelas condições e 

relações de trabalho marcadas pela desregulamentação dos contratos, pela  precarização 

dos direitos trabalhistas, pelo crescimento do desemprego e da informalidade. É imperativo 

considerar também o aumento significativo do contingente populacional apto para o 

trabalho, mas que não consegue se inserir no mercado formal. Isso faz com que, 

individualmente, as pessoas busquem aumentar seus níveis de escolaridade, acreditando 

que com isso obterão um emprego, ou mesmo que conseguirão melhorar aquele que já 

possuem. Essa busca pela elevação da escolaridade e da qualificação profissional 

acrescenta questões problemáticas a serem respondidas pelas famílias nos caminhos 

trilhados para a articulação.  

A partir dessas considerações, o artigo discutirá a articulação entre trabalho 

remunerado, responsabilidades familiares e estudos. Tem  como base os resultados da 

pesquisa qualitativa3 que buscou conhecer e analisar as condições para o equilíbrio da 

tríplice jornada: trabalho remunerado, estudos e responsabilidades familiares4. A pesquisa 

foi realizada com dez famílias5 com vínculo, formal ou informal, no setor têxtil e com um de 

seus responsáveis matriculado no curso Técnico em Vestuário Proeja/Certific do Instituto 

Federal de Santa Catarina – IFSC Câmpus Jaraguá do Sul. O público6 foi composto por 2 

homens e 9 mulheres e assim estavam inseridos no setor têxtil: 6 trabalhavam em empresa 

têxtil, 4 em facção e apenas uma trabalhadora entrevistada costurava em domicílio, sem as 

                                                 
3 Pesquisa realizada para elaboração da dissertação A difícil conciliação entre os três mundos: 
família, trabalho e qualificação profissional, no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.  Este estudo faz parte do projeto de pesquisa 
POLÍTICA SOCIAL, FAMÍLIA E TRABALHO FAMILIAR: PROPOSIÇÕES E PERCURSOS 
ANALÍTICOS- CNPq/Processo 304540/2013-7.  
4  Especificamente, buscou-se identificar como as famílias conciliam as exigências do trabalho 
familiar, do trabalho remunerado no setor têxtil e da qualificação profissional; analisar como a família 
realiza a “gestão/provisão” de seu bem-estar; apreender as características do trabalho remunerado e 
do trabalho familiar desenvolvido pelo público pesquisado; detectar como as famílias avaliam os 
mecanismos de conciliação entre trabalho remunerado, trabalho familiar e qualificação profissional. 
5  Foram realizadas 12 entrevistas com 10 famílias, nas quais foram ouvidos 11 estudantes e 4 
cônjuges. O número de estudantes foi superior ao número de famílias entrevistadas porque em uma 
delas o casal é aluno do curso. Em duas famílias foi possível entrevistar o casal individualmente.  Nas 
demais, a entrevista com o estudante e o cônjuge aconteceu simultaneamente. Apenas 4 cônjuges 
foram entrevistados porque 3 estudantes estavam separadas e as outras 3 não aprovaram a 
entrevista ao cônjuge. Os estudantes têm idade entre 23 e 41 anos para os estudantes e 25 e 34 
anos para os cônjuges/companheiros. O número de filhos por família varia entre 0 e 5; a maioria das 
famílias tem apenas um. Os filhos têm idade entre 3 meses e 16 anos, o que indica que as famílias 
vivem uma fase inicial do ciclo vital, com crianças pequenas e dependentes.  
6 Em respeito ao procedimento de ética na pesquisa, os participantes, quando citados, foram 
identificados por nomes fictícios.  
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características que conformavam uma facção. Dois dos trabalhadores em facções eram 

proprietários dos estabelecimentos e trabalhavam em casa.  

O setor têxtil foi escolhido como objeto de análise por ser expressivo na cidade e 

pelas condições que impõe aos trabalhadores: terceirização, desemprego e precarização  

dos direitos trabalhistas. Neste setor, após algumas crises financeiras e pela reestruturação 

da produção, no decorrer da década de 1990, cresceu o trabalho informal, tanto por meio 

das facções de costura7 como pelo trabalho em domicílio8. Este é fortemente vinculado com 

a família, visto que a produção invade o espaço da reprodução e submete os trabalhadores 

a condições degradantes, além de utilizar força de trabalho não remunerada. 

Para as famílias, conciliar ou articular trabalho e responsabilidades familiares é um 

grande desafio no século XXI (MOSER, 2014). O estudo das tensões entre trabalho e 

família surgiu na Europa, na década de 1960. No Brasil, este tema ainda carece de 

legitimidade e reconhecimento e são pífias as medidas de apoio às famílias no que diz 

respeito a essa problemática.  Apesar dos termos articulação e conciliação neste debate 

serem tratados como sinônimos, Moser (2014) apresenta algumas diferenciações. A 

articulação é utilizada por alguns autores para destacar uma dimensão mais ampla do 

equilíbrio entre trabalho e família e remete às políticas públicas e privadas que o 

possibilitam. Já a conciliação representa, para a autora, uma dimensão mais individual das 

práticas de conciliar os papéis familiares e profissionais.  Este esclarecimento feito por 

Moser justifica a escolha do termo articulação neste texto.  

 Os sujeitos da pesquisa foram eleitos através do curso Técnico em Vestuário 

(PROEJA – CERTIFIC) do IFSC. Este  propõe-se a qualificar os trabalhadores do setor 

têxtil, garantindo-lhes atendimento prioritário, e  ofertar, de maneira integrada, a conclusão 

do ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA. O curso busca 

atender às reais necessidades dos alunos por meio de uma proposta pedagógica 

diferenciada que possibilita aproveitar os conhecimentos adquiridos no trabalho para validar 

as disciplinas da formação profissional num processo de certificação dos saberes 

profissionais. O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos –PROEJA, criado em 

                                                 
7 “De acordo com Colli (2000) o façonista se caracteriza como um proprietário de algum tear operando em 
casa ou em um barracão alugado e em condições inferiores a de uma empresa estabelecida. Mantém a 
dependência de outra empresa e não tem capital de giro. Para a autora a antiga facção contempla uma 
forma de prestação de serviços em que as firmas autônomas, com o aumento da demanda contratavam a 
facção e as empresas contratadas eram encaradas como capacidade de reserva. Porém a autora aponta 
que hoje em dia a facção é mais diversificada e ampla e envolve empresas de vários portes, autônomas e 
mistas” (CARVALHAL, 2007, p. 139). 
8 O trabalho em domicílio, resultante do movimento de quarteirização da produção, é aquele realizado 
informalmente nos domicílios, geralmente com as máquinas acomodadas em um dos cômodos das casas, 
na maioria das vezes com a ajuda dos familiares para a realização do trabalho, sem qualquer tipo de 
contrato de trabalho ou vínculo empregatício. 
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2006, pressupõe compreender o sujeito nas suas múltiplas dimensões: sua identidade como 

jovem ou adulto, trabalhador e cidadão. A organização curricular do curso prevê certa 

autonomia ao estudante pois é ele que “definirá em quantos dias da semana deseja estudar 

e em quanto tempo deseja finalizar o curso” (IFSC, 2014, p. 12). Estes aspectos do curso 

podem ser favoráveis à conciliação dos estudos com a família e com o trabalho remunerado 

e justificaram a eleição dos estudantes nele matriculados como público a ser pesquisado.  

O presente artigo apresenta uma síntese  dos principais resultados da pesquisa, 

enfatizando os meandros dessa articulação e os arranjos que se processam no âmbito da 

família para responder à tríplice jornada: responsabilidades familiares, trabalho remunerado 

e estudos. 

 

2. TRABALHADORES – ESTUDANTES E A TRÍPLICE JORNADA  

 

Neste texto, a expressão a “trabalhador-estudante” identifica o público pesquisado. O 

estudo, numa escala de prioridades, vem depois do trabalho e da família e realiza-se à custa 

de muita articulação, uma vez que  

 
[...] estudo aparece como contingência. O trabalhador escolhe um curso que 
não se incompatibilize com o trabalho porque este sim exige e absorve a 
maior parte das energias. O trabalho faz com que o curso tenha importância 
acessória. [...] o sucesso no trabalho realiza-se às expensas do curso. Isso 
não significa que ele seja abandonado, mas simplesmente que é redefinido 
em termos do interesse mais amplo que o trabalho apresenta (FORACCHI, 
1977, p. 51 apud VARGAS; PAULA, 2013, p. 467).  

  

A condição das trabalhadoras no domicílio ou que possuem facção em casa se 

caracterizam por uma situação bastante peculiar. No universo das relações do trabalho 

produtivo, as atividades de produção e reprodução acontecem de forma concomitante: 

realizam atividades domésticas (lavar louças, estender roupas, varrer casa), alimentam e 

banham as crianças enquanto dão uma folga na costura para “descansar”. Dessa forma, as 

alternativas adotadas de intercalar as atividades se recobrem de um caráter muito mais 

subjetivo do que objetivo.  Numa rotina de trabalho contínuo, a produção invade a casa e a 

família, como mostra o relato da rotina de uma das famílias pesquisadas:   

Antúrio e Gérbera9 têm a família mais numerosa. Eles se organizam para 
que a parte principal do trabalho remunerado seja realizada no período em 
que as filhas menores estão na creche. Antúrio estuda no período matutino 
e, antes de sair, ajuda a organizar o café da manhã das crianças. Vai de 
ônibus ou de bicicleta para o IFSC, pois Gérbera usa o carro para levar as 
filhas para a creche e para a escola. Quando Antúrio retorna, ela já as 
buscou. No período vespertino ambos costuram até às 17h30min, quando é 
hora de buscar as meninas na escola ou na creche.  Desse horário em 

                                                 
9 O casal têm cinco filhas, com idade de seis, quatro, três, dois anos e uma  recém-nascida.  
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diante, o casal se dedica aos cuidados das crianças: dar banho, preparar o 
jantar, acompanhar tarefas escolares, brincar, colocar para dormir. Às 
vezes, depois que as filhas dormem, eles retornam para a costura. Os 
horários de trabalho são condicionados pela quantidade e urgência das 
peças. Antúrio estuda todas as manhãs, de segunda à sexta-feira. Eles 
evitam costurar quando todas as filhas estão em casa, mas se isso for 
necessário, enquanto um costura, o outro cuida das filhas e se organizam 
numa condição de revezamento (MORAES, 2015, p. 118 - 119). 
 

 O trabalho informal torna-se uma alternativa, principalmente para as mulheres, e 

materializa a conciliação com a família por permitir que as mães trabalhem em casa ou que 

levem os filhos para o local de trabalho e as possibilita auferir uma renda que sustenta 

sozinha a casa ou que complementa a do marido. O trabalho em domicílio permite a 

superposição, num só lugar, da produção e da reprodução; o espaço e o tempo fundem-se 

no trabalho em domicílio, o que conforma uma extrema exploração e precarização das 

famílias trabalhadoras.  

 A condição das trabalhadoras da indústria10, conforme constadado  através das 

entrevistas, é determinada pela rigidez nos horários da rotina industrial, o que as obriga a 

dividir o trabalho familiar com as filhas que desde muito jovens assumem o trabalho 

doméstico e  o cuidado dos irmãos mais novos, retratando a latente exploração do trabalho 

infantil no âmbito doméstico. As duas mulheres nesta condição estavam separadas no 

momento da entrevista e não contavam com ajuda dos ex-companheiros, arcando sozinhas 

com os custos, materiais e afetivos, do cuidado.  

 Os trabalhadores vivem um “estica e puxa” no uso do tempo para cobrir todas as 

demandas. Eles sabem que a decisão de estudar acrescenta um elemento a mais na já 

complicada rotina. Alguns optam por trabalhar durante a noite para conseguir frequentar as 

aulas e passar mais tempo com as filhas. O relato da rotina de uma das mulheres 

entrevistadas é ilustrativo:  

Ao chegar, toma café e organiza as filhas para irem para a escola às 7h. 
Após deixá-las, dorme até às10h. Depois, faz algumas tarefas domésticas, 
prepara o almoço e às 13h30min vai para o IFSC. Retorna no final da tarde, 
fica um tempo com as filhas, prepara o jantar e por volta de 21h descansa 
novamente. Por volta de 22h30min pega o ônibus para o trabalho. As filhas 
ficam sozinhas durante a tarde e à noite. A filha mais velha, 16 anos, é 
responsável por cuidar da irmã e pelas tarefas domésticas durante a 
semana. Nos fins de semana, o expediente de trabalho encerra-se às 5h de 
sábado e se reinicia às 22h no domingo. Ela também aproveita os fins de 
semana para “dar uma ajeitada melhor na casa” e descansar (MORAES, 
2016, p. 122 - 123). 

 

                                                 
10 A maioria das indústrias de Jaraguá do Sul funciona 24 horas por dia, por isso, dividem as jornadas 
de trabalho em três turnos com os horários organizados da seguinte forma: o primeiro turno: das 5h 
às 14h:18min; segundo turno: das 14h18min às 23h, e terceiro: das 23h às 5h. Algumas empresas 
trabalham no horário comercial, o “horário normal” como se diz na região, que compreende o período 
das 8h às 17h.  
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 Apesar de referirem que os fins de semana geralmente são para descansar, é um 

tempo dividido com o trabalho familiar e, de forma incipiente, com os estudos. O real tempo 

para o lazer é escasso, para o descanso também. Os trabalhadores acreditam que o 

trabalho em turnos facilita a organização da rotina para cobrir as demandas familiares, mas 

é agressivo à saúde física e mental. As  jornadas extenuantes de trabalho, os recursos 

financeiros limitados, o isolamento diante da ausência de representação coletiva, já que 

nenhum deles participa de sindicatos ou agremiações, mostram as engrenagens da 

profunda exploração a que estão submetidos.  

Essa condição é agravada pela ausência de serviços públicos de apoio e ou de 

serviços de guarda de crianças ofertado pelas empresas, o que faz com que o trabalho 

informal em domicílio seja a alternativa viável. A oferta de serviços, às vezes, baseada nos 

princípios de focalização e de seletividade, acaba por penalizar as famílias mais pobres e 

suas crianças e adolescentes. Nenhuma das famílias contava com serviços no contraturno 

escolar para seus filhos. Das dez famílias entrevistadas, somente duas já foram atendidas 

por serviços e benefícios da Política de Assistência Social. Um casal relatou as tentativas 

que fizeram em busca  dos benefícios: 

A gente foi atrás do Bolsa Família, de alguma contribuição, até aquele para 
ganhar talvez a cesta, né. Nos disseram não porque se tiver a cesta a gente 
pode ficar mais tempo em casa ou coisa parecida. Mas é porque o salário 
da gente não é muita coisa, e tem as meninas em casa. Só que a gente não 
ganhou nada. No Bolsa Família eles nos falaram que o salário era muito alto 
e a gente conseguiria se sustentar (Antúrio). Não é que a gente não consiga 
se sustentar. Se eles parassem para analisar, olha o preço que está carne?! 
O leite, as meninas ainda usam fraldas. Nós estávamos pagando o carro, 
agora a gente vendeu o carro. Os próprios materiais. As bolsas são muito 
cara, eu tive que comprar 4 bolsas, os materiais pra duas. Não é pra mim 
sabe, mas por causa delas. Mas enfim, eles falaram que nós não temos 
direito. Já é a segunda vez que eu vou procurar e não tenho direito. Isso 
que lá na folha da mulher, eu fiz que nós ganhávamos só R$1.200,00 e 
mesmo assim eu não tenho direito. Aí eu falei pra ela: quanto que a gente 
tem que ganhar então pra ter direito ao Bolsa Família? Daí ela falou, vocês 
tem que ganhar os dois juntos um salário mínimo. Daí eu falei: Ah, se eu 
dependesse de um salário mínimo, eu estava passando fome há muito 
tempo (Gérbera) (MORAES, 2015, p. 129).  
 

As políticas sociais mais utilizadas pelas famílias são as de saúde e educação, 

reconhecidamente as que possuem caráter universal.  Todas as crianças estavam 

matriculadas em creches e escolas públicas. Apesar do acesso, foi destacada a 

incomprensão da escola com as condições de trabalho dos pais.  Uma das mulheres explica 

porque isso é um problema:  

 
Porque assim: de manhã eu estarei na escola e ela também. Pra levar o 
meu marido leva, mas buscar é um problema. A nossa aula lá no IFSC 
acaba 11h45min. Eu tenho que pegar ela (a filha) até 11h20min ali no 
colégio. Então, eu vou ter que sair 10h45min do colégio. [...] Sabe o que as 
professoras e a diretoria (da escola da filha) falaram? Que os professores 
não são responsáveis pelas crianças, então os pais têm que buscar no 
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horário combinado e deu. Eles não vão ficar cuidando. Tipo assim, se deixar 
as crianças ali, pode deixar, mas se acontecer alguma coisa eles não tem 
responsabilidade nenhuma, eles falaram. Então eu vou fazer o quê? (Íris) 
(MORAES, 2015, p. 130).  

 

Assim, não são apenas os fatores econômicos e as condições de trabalho nas 

empresas que influenciam a decisão sobre trabalhar na informalidade, o acesso ou não aos 

serviços públicos e a forma como a relação família – trabalho é compreendida também são 

determinantes.  

São incontestáveis também os arranjos que se processam entre os turnos de 

trabalho, para aqueles com vínculo formal, por meio de adaptações que revelam a família 

como um âmbito de flexibilidade, que articula seus tempos em consonância com os tempos 

sociais externos à ela e que, com certa variação, combina, recompõe ou racionaliza a 

organização do tempo de acordo com a flexibilidade disponível (SARACENO; NALDINI, 

2003). A família é o lugar onde se procura um equilíbrio entre as diversas exigências 

provenientes do exterior para cada um dos seus membros, e que dentro da família tem um 

lugar de compensações entre um tempo e outro e entre o tempo dos vários membros, 

jogando particularmente na divisão do trabalho entre os sexos (SARACENO; NALDINI, 

2003, p. 280).  

Em relação a divisão interna do trabalho chamou atenção que o papel ativo dos 

homens nessas atividades, o que inclui reconsiderar a tradicional divisão sexual do trabalho 

doméstico que marcou a família por muito tempo. A necessidade de combinar a tríplice 

jornada fez com que nessas famílias o homem fosse incorporado no cuidado e no trabalho 

doméstico. Para exemplificar, apresenta-se as respostas das mulheres quando 

questionadas sobre a participação dos homens:  

Nós dividimos tudo. Nós dois para tudo. É que tem máquina que ele e a 
outra menina não trabalham, daí é só eu. Aí ele atende das meninas e eu 
costuro. Se tem alguma coisa que eu não preciso fazer lá, aí ele fica 
costurando e eu venho e atendo das meninas. Não tem assim, ah, esse faz 
só isso. Somos nós dois. Desde dar banho, fazer comida, tudo. Limpar a 
casa, estender e lavar a roupa, é nós dois. Não tem o que a gente diga não 
isso é só você ou isso é só eu. É sempre nós dois. Enquanto um dá banho, 
o outro faz a janta. Assim vai (Gérbera).  
Nesse sábado agora, eu não fiz nada (referindo-se ao trabalho doméstico). 
Aí domingo que eu lavei roupa, dei uma arrumada na casa. Aí o Gerânio 
também me ajuda. [...] É, tipo, ele arruma, dá uma organizada. Ele mais do 
que eu até. Ele varre a casa, dá uma ajeitada assim nas coisas. Aí quando 
eu preciso trabalhar no sábado, às vezes quando não tem comida ele faz e 
cuida dela. Mas ele também trabalha na parte da manhã no sábado (Cilósia) 
(MORAES, 2015, p. 138).   
 

 Um dos homens entrevistados também se manifestou a respeito:   

Eu não vejo problema. No que dá para mim ajudar, eu sempre ajudo. Cuidar 
da neném, lavar roupa, lavar louça, dobrar roupa. No que dá eu sempre 
procuro ajudar, senão ela fica muito estressada (Delfim) (MORAES, 2015, p. 
139).   
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Nessas famílias os homens, assim como as mulheres, participam ativamente do 

trabalho familiar e enfrentam dificuldades para equilibrar as responsabilidades familiares, 

principalmente o cuidado dos filhos pequenos, com as demandas do trabalho e dos estudos.  

Porém, não pode ser desconsiderado que os estudos referentes às desigualdades de 

gênero e as análises sobre uso do tempo (GAMA, 2014; MELO, CONSIDERA, DI 

SABBATO, 2007) têm evidenciado a tradicional centralidade da mulher na realização do 

trabalho doméstico e de cuidados, perpetuada pela tradicional divisão sexual do trabalho e 

pelo patriarcado. É reconhecido que a família guarda grande desigualdade de gênero, pois 

pesquisas do Brasil e de vários países destacam que a participação masculina no trabalho 

familiar ainda é pequena, apesar da grande ascensão da mulher ao trabalho remunerado 

(GELINSKI; PEREIRA, 2005). Os condicionantes históricos delineiam a inserção feminina no 

mercado de trabalho remunerado e sua sobrecarga no trabalho familiar, paralelamente à 

pequena atuação dos homens no trabalho doméstico e no cuidados dos filhos. 

Outro aspecto a ser destacado são as práticas de solidariedade familiar que tornaram-

se imprescindíveis diante da ausência de serviços públicos de apoio. Todas as famílias 

pesquisadas contam com a ajuda de algum familiar, (geralmente uma mulher) tanto no 

cuidado dos filhos pequenos como na realização das tarefas domésticas, principalmente 

cozinhar e limpar a casa. Além disso, em um dos casos a solidariedade familiar se dá no 

trabalho: sempre que a trabalhadora em domicílio tem um número grande de peças para 

costurar, a sua mãe vai ajudá-la exclusivamente na costura. A mãe recebe apenas o valor 

do transporte como remuneração.  

No que se refere aos estudos, os trabalhadores-estudantes manifestaram que a 

organização do curso tem se mostrado como um atenuante para o desequilíbrio da tríplice 

jornada. A flexibilidade da organização curricular, ao permitir que o estudante escolha quais 

disciplinas quer cursar e, consequentemente, os dias da semana em que terá aula foi 

apontada como fundamental para que as mães e os pais continuem estudando. Cinco dos 

onze estudantes entrevistados não frequentam as aulas todos os dias, a maioria deles vai 

para o IFSC três vezes por semana, em dias alternados. Contribui também a certificação 

dos saberes profissionais que possibilita eliminar aquelas disciplinas com conteúdos 

relacionados aos saberes práticos por meio de uma prova de validação. A maioria dos 

trabalhadores entrevistados já certificou a unidade curricular de costura. Além disso, o 

horário de início e de término das aulas é compatível com os horários de trabalho e os 

professores e a equipe pedagógica do curso compreendem as demandas das famílias. A 

avaliação dos estudantes e os aspectos que identificaram como positivos no IFSC e no 

curso fazem supor que eles conseguiram retornar aos estudos e aí permanecem porque 

lhes é direcionado um olhar diferenciado, capaz de compreender as suas condições de 
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responsáveis por uma família e de trabalhadores. Os benefícios da assistência estudantil11 

são fundamentais para a permanência no curso na medida em que custeiam as despesas 

com transporte e alimentação e, às vezes, até pagam algumas das despesas domésticas.   

Constatou-se que as famílias dos estudantes, principalmente as mulheres, exercem 

uma função importante de apoio e tornam os processos educativos viáveis. A maioria deles 

relataram receber apoio dos familiares no cuidados dos filhos em razão da ausência para 

estudar. Notou-se ainda que a situação das duas mulheres que não possuem familiares em 

Jaraguá do Sul é mais complicada. Ávila e Portes (2009) discutem as condições de 

mulheres pertencentes a famílias pobres e que precisam desempenhar tripla jornada para 

permanecer na universidade: o trabalho remunerado, o trabalho doméstico e o curso 

superior. Essas mulheres enfrentam cotidianamente um grande desafio para conciliar os 

diferentes tempos/espaços e são submetidas a situações constantes de estresse, ansiedade 

e pressão. “[...] elas têm plena consciência de que sua possibilidade de sucesso na 

universidade depende, em grande medida, da ajuda recebida de sua rede de 

configuração familiar” (ÁVILA; PORTES, 2012, p. 828, grifos nossos).  O grupo familiar 

aparece como fonte de apoio importante para a permanência no curso, mostrando a 

centralidade da família para o equilíbrio da tríplice jornada, assim como a sua sobrecarga. 

As famílias têm sido cada vez mais pressionadas a responder às múltiplas demandas que 

lhes chegam, sem a contrapartida de uma rede de políticas e serviços públicos de suporte, 

inclusive para aqueles que estão inseridos na rede de educação profissional e tecnológica, 

área a qual estão vinculados os Institutos Federais.   

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As informações coletadas no decorrer da pesquisa evidenciaram que as condições de 

vida das famílias trabalhadoras são marcadas por dificuldades persistentes. O desequilíbrio 

entre trabalho remunerado e responsabilidades familiares, acirrado pela incompreensão das 

demandas famílias por parte das empresas e pela ausência de serviços públicos de suporte, 

fez com que a alternativa viável para muitas famílias fosse o trabalho informal e em 

                                                 
11 Os alunos dos cursos na modalidade PROEJA participam dos programas de assistência estudantil 
por meio da concessão de auxílio financeiro. Todos os alunos do curso recebem benefício no valor de 
R$ 100, 00 e podem participar dos editais do Programa de Atendimento aos Estudantes em Situação 
de Vulnerabilidade Social – PAEVS. Podem se inscrever para este programa estudantes com renda 
familiar per capita de até 1,5 salário mínimo; precisam cumprir vários procedimentos e, após 
avaliação da vulnerabilidade social, podem receber auxílios com valores entre R$ 100 e R$ 500,00. 
Os estudantes que se ingressaram no curso no ano de 2014 e que atendem aos critérios do 
programa já estavam recebendo o benefício quando foram entrevistados. Já os que se ingressaram 
no curso no ano de 2015 haviam feito a solicitação do benefício, mas ainda não tinham o resultado. 
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domicílio. Um trabalho em condições precárias e insalubres, com longas jornadas, mal 

remunerado e sem proteção social que fornece uma resposta imediata mas coloca 

trabalhadoras e trabalhadores em situação de risco. Esse aspecto penaliza severamente as 

mulheres, pois influenciadas pelos condicionantes históricos das desigualdades de gênero 

são a maioria entre os informais pesquisados, mas tem se estendido também aos homens. 

Às famílias cabe o papel de suporte, de flexibilidade e de ajustes internos para enfrentar a 

tríplice jornada, que se dá por meio de arranjos e estratégias exclusivamente no âmbito 

privado. A solidariedade familiar, tradicionalmente prestada por mulheres, as penaliza e 

sobrecarrega ainda mais.   

A ausência de suporte público, seja por meio de serviços ou da transferência de 

subsídios financeiros, revela que é imperativo planejar a ampliação dos serviços universais 

e equitativos de cuidado num contexto de ampliação de direitos de cidadania e de políticas 

sociais. No entanto, este é um momento em que experimenta-se uma regressão no campo 

dos direitos já consolidados, e ainda, uma ampliação do escopo moralista e conservador em 

torno da temática da família, que traz à baila a velha família tradicional burguesa como 

modelo.  

Problematizar as responsabilidades familiares no campo da educação profissional e 

tecnológica implica situar o cuidado como uma necessidade social e a superação da divisão 

tradicional do trabalho no âmbito doméstico uma obrigatoriedade para o debate em torno de 

uma educação emancipatória, por isso, insiste-se na ampliação dessa discussão no 

contexto dos Institutos Federais. Essa temática já vem sendo discutida no âmbito das 

políticas de assistência social e de saúde, sinalizando a necessidade de serviços públicos e 

mecanismos que favoreçam o equilíbrio entre trabalho remunerado e responsabilidades 

familiares, principalmente aqueles relacionados à oferta de cuidado. No entanto, este 

mesmo debate ainda não está posto na política de educação, e pressupõe-se que seja 

invisível na Educação Profissional e Tecnológica (EPT).  Apesar dessa invisibilidade, 

diversos estudos têm mostrado que é grande a evasão por incompatibilidade com o trabalho 

e com a  família, o que justifica a necessidade de ampliar dos estudos da temática. 
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