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RESUMO 

 

 

Esta Tese teve por objetivo realizar um estudo comparativo entre famílias nucleares, do tipo 

casal com filhos, de camada popular e de camada média, da cidade de Fortaleza, acerca das 

implicações da “provisão familiar feminina” única ou compartilhada com o 

marido/companheiro, nas relações do cotidiano familiar. Como pesquisa qualitativa caminhou 

no sentido de investigar semelhanças e diferenças entre as famílias das duas camadas sociais 

na cotidianidade, no desempenho de “papéis” de homens e mulheres e nos sistemas de 

hierarquia e poder, a fim de identificar permanências e mudanças na vivência do “ser família” 

na contemporaneidade. Traz dados sobre o fenômeno da “provisão familiar feminina” numa 

perspectiva histórica, com a clareza de que essa realidade não constitui um fato recente.Os 

dados apresentados e analisados são resultante da realização de entrevistas semi-estruturadas 

com 19 mulheres e 7 homens, adotando nas análises uma perspectiva de gênero. Conclui que 

as mulheres não conseguiram modificar as relações de autoridade, hierarquia e poder dentro 

da família, numa relação de equidade, mesmo tendo assumido a condição de provedora única 

ou principal. 

 

Palavras-chave: Família, Mulheres, Mulheres-Empregos. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis aimed to perform a comparative study between nuclear families, couple with 

children kind, from both working and middle classes, of the city of Fortaleza, regarding the 

implications of the “familiar feminine provision” unique or shared with the husband/partner, 

within the daily family life relations. As a qualitative research, the thesis was developed so as 

to investigate similarities and differences between families from both classes in their 

everydayness, in the performance of men and women “roles” and in the hierarchical and 

power systems, in a way to identify sameness or change in the experience of the “familiar 

being” into contemporaneity. This thesis brings data about the “feminine familiar provision” 

phenomena within an historical perspective, with the clarity that this reality does not consist 

in a recent fact. Data presented and analyzed are resulting from the performance of semi-

structured interviews with 19 women and 7 men, using a gender perspective in the analyses. 

We concluded that women did not manage to modify relations of authority, hierarchy and 

power within the family, into a relation of equity, even when assuming the condition of 

unique or main provider. 

 

Key-words: Family, Women, Women-Jobs. 
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RÉSUMÉ 

 

 

Cette thèse avait pour objectif de réaliser une étude comparative entre des familles nucléaires, 

du type couple avec enfants, de classe populaire et de classe moyenne, de la ville de Fortaleza, 

au sujet des implications de la « provision familiale féminine », unique ou partagée avec le 

mari/compagnon, dans les relations du quotidien familial. En tant que recherche qualitative, 

cette thèse s‟est orientée dans le sens de l‟investigation des ressemblances et des différences 

entre les familles des deux classe sociales dans le quotidien, dans l‟éxécution des « rôles » des 

hommes et des femmes et de nos systèmes de hiérarchie et de pouvoir, afin d‟identifier les 

status quo et les changements dans l‟expérience de « l‟être familial » dans la contemporanéité. 

Elle apporte des données sur le phénomène de la « provision familial féminine » dans une 

perspective historique, avec la clarté que cette réalité ne constitue pas un fait récent. Les 

données présentées et analysées sont le résultat de la réalisation d‟entretiens semi-structurés 

avec 19 femmes et 7 hommes, adoptant dans les analyses une perspective de genre. On en 

conclut que les femmes n‟ont pas réussi à modifier les relations d‟autorité, de hiérarchie et de 

pouvoir au sein de la famille, dans une relation d‟équité, même qu‟elles aient assumé la 

condition de fournisseuse unique ou principal. 

 

Mots-clés: Famille. Femmes. Femmes-Emplois. 
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INTRODUÇÃO 
 

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem empreendida 

por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já visitados. Nada de 

absolutamente original, portanto, mas um modo diferente de olhar e pensar 
determinada realidade a partir de uma experiência e de uma apropriação do 

conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais (DUARTE, 2002:1). 

 

Os estudos e pesquisas sobre família não são recentes. Suas abordagens são 

diversas e relacionadas a diferentes áreas do conhecimento, que a tomam como objeto de 

estudo e análise. A tomamos como categoria de análise durante a realização do Mestrado em 

Economia Doméstica – Economia Familiar, na Universidade Federal de Viçosa, Minas 

Gerais, ocasião em que investigamos “O significado do trabalho feminino para famílias de 

trabalhadoras de uma indústria de confecção, em Fortaleza, Ceará”. O trabalho de campo 

realizado aproximou-nos da realidade de algumas mulheres que vivenciavam a condição de 

“provedoras” do grupo familiar e alguns depoimentos colhidos nos motivaram a aprofundar 

estudos sobre o cotidiano dessas famílias, para desvendar e compreender as relações, 

negociações e trocas estabelecidas no interior das unidades domésticas. Utilizamos o termo 

“provedora” para designar a mulher responsável pelo sustento familiar. 

Para tanto, desenvolvemos esta pesquisa com o objetivo de realizar um estudo 

comparativo entre famílias nucleares, do tipo casal com filhos, de dois diferentes tipos de 

camadas sociais, camada popular e camada média, acerca das implicações do papel da 

“provisão feminina”, única ou compartilhada com o homem, marido/companheiro, nas 

relações do cotidiano familiar.   

 

A vida cotidiana é a vida do indivíduo. O indivíduo é sempre, simultaneamente, ser 

particular e ser genérico. Considerado em sentido naturalista, isso não o distingue de 
nenhum outro ser visto. Mas, no caso do homem, a particularidade expressa não 

apenas seu ser "isolado", mas também seu ser individual. Basta uma folha de árvore 

para lermos nela as propriedades essenciais de todas as folhas pertencentes ao 

mesmo gênero; mas um homem não pode jamais representar ou expressar a essência 

da humanidade "(HELLER, 1985:20). 

 

 

Buscamos desvendar as relações que acontecem na família por meio da 

aproximação com mulheres e homens, investigando como vivem, sentem e representam esse 

cotidiano a partir de suas próprias perspectivas, considerando que o ser humano participa da 

vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. “Nela 

colocam-se em funcionamento todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, 

suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, idéias, ideologias [...] são partes 
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orgânicas da vida cotidiana: a organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e o 

descanso, a atividade social sistematizada, o intercâmbio [...]” (HELLER, 2004:18). Nesta 

pesquisa caminhamos no sentido de adentrar nessa dinâmica. 

A dinâmica do cotidiano familiar acontece em função do ciclo de vida das 

famílias. Como argumenta Berquó (1998:413) as oportunidades e fatalidades que se sucedem 

ao longo do ciclo vital das pessoas modelam suas trajetórias, e as situações em que ocorrem 

refletem-se nas configurações familiares, quando examinadas em um momento dado.  

Nesta pesquisa não fizemos opção por famílias em determinada etapa de seu ciclo 

de vida, e sim por famílias vivendo a condição de “provisão familiar feminina”, única ou 

compartilhada, apresentando assim cotidianos familiares diversificados.  

A opção pela pesquisa qualitativa foi muito importante pela própria essência deste 

trabalho, à medida que estabelece uma relação entre a ação de homens e mulheres como 

atores sociais e as determinações que os condicionam, entre o mundo objetivo e a sua 

subjetividade. Essa abordagem tem sido cada vez mais valorizada, uma vez que trabalha com 

o universo de significados, representações, crenças, valores, atitudes, que permitem 

aprofundar um lado não perceptível das relações sociais e a compreensão da realidade humana 

vivida socialmente. 

As maneiras como as pessoas se relacionam no mundo vivencial, sua relação 

sujeito-objeto, é observada através de conceitos tais como opiniões, atitudes, sentimentos, 

explicações, estereótipos, crenças, identidades, ideologias, discursos, cosmovisões, hábitos e 

práticas (BAUER e AARTS, 2002:57). Essa afirmação aponta para a adequação de nossa 

escolha do método fenomenológico-hermenêutico para a análise dos dados.  

Em Coltro (2000) encontramos reflexões que contribuíram também para justificar 

a escolha por essa opção metodológica. O autor dialoga com vários autores de cujos preceitos 

fazemos algumas apropriações. 

O enfoque fenomenológico-hermenêutico constitui uma adequada alternativa à 

discussão dos pressupostos tidos como naturais, óbvios, na ação humana, haja vista “ater-se 

ao que é dado na experiência sensível” (ASTI-VERA, 1980). 

Na fenomenologia, o pesquisador não procura a evidência como ela se dá em si 

mesma enquanto originária, ao invés disso abre horizontes pela descoberta das pressuposições 

a respeito do fenômeno. 

O método fenomenológico caracteriza-se pela ênfase ao mundo da vida cotidiana. 

Sua abordagem não se apega as coisas factualmente observáveis, mas visa penetrar seu 

significado e contexto com um refinamento e previsão sempre maiores (BOSS, 1979).  
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Um método pode ser chamado de fenomenológico quando seu enfoque se detém 

exclusivamente nos fenômenos a estudar. Ele visa trazer à luz, de modo cada vez mais 

diferenciado, o que se evidencia dos próprios fatos observados, o que se apresenta por si 

mesmo ao observador e ouvinte (BOSS, 1977). 

A fenomenologia tem como objeto de estudo o próprio fenômeno, ou seja, as 

coisas mesmas e não o que se diz delas. O enfoque fenomenológico-hermenêutico furta-se à 

validação do já conceituado sem sua prévia reflexão, e voltando-se para o não pensado por 

meio de uma reflexão exaustiva sobre o objeto do seu estudo, denunciando os pressupostos 

subjacentes (MASINI, 1989). 

A hermenêutica situa a fala dos atores sociais em seu contexto para melhor ser 

compreendida. “Essa compreensão tem como ponto de partida o interior da fala. E, como 

ponto de chegada, o campo da especificidade histórica e totalizante que produz a fala” 

(DESLANDES, 1994:77).  

A hermenêutica visa à apreensão do pensamento contido em um discurso 

particular (SCHLEIERMACHER, 2006). Como metodologia de pesquisa assenta-se na tese 

ontológica de que a experiência vivida é em si mesma, essencialmente, um processo 

interpretativo (COHEN e OMERY, 1994). 

O método fenomenológico-hermenêutico propõe uma reflexão exaustiva, 

constante e contínua sobre a importância, validade e finalidade dos questionamentos, 

indagações e respostas obtidas (COLTRO, 2000).  

Para a coleta de dados utilizamos a entrevista, por considerarmos, como na 

argumentação de Farr (1982) “essencialmente uma técnica, ou método, para estabelecer ou 

descobrir que existem perspectivas, ou pontos de vista sobre os fatos, além daqueles da pessoa 

que inicia a entrevista”. 

Os dados apresentados e analisados são resultantes da aplicação de entrevistas 

semi-estruturadas em profundidade, com nove mulheres de camada popular e dez mulheres de 

camada média, em ambos os casos, cônjuges e trabalhadoras, em número de dezenove no 

total. Os homens participaram em número de sete, na condição de cônjuges, 

maridos/companheiros, em número de dois, da camada popular e em cinco, da camada média. 

Todos os dados apresentados são essencialmente descritivos, registrados com o uso de 

transcrições de entrevistas e de depoimentos gravados. Fizemos uso também de 

argumentações teóricas de autores para fundamentar afirmações ou para esclarecer pontos de 

vista.  
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Nas análises, procuramos direcionar o olhar adotando uma perspectiva de gênero 

ao longo da produção desta tese. 

As famílias das camadas, popular e média, analisadas neste estudo, apresentam 

características inerentes ao conceito de camada social adotado por Quintas (2000), que toma 

como indicadores: tipo de profissão, escolaridade, níveis de renda, localização e tipo de 

moradia. 

Para Magnani (1984:22), as camadas populares brasileiras são compostas em sua 

maioria por moradores das periferias urbanas, e “[...] constituídas por trabalhadores de baixa 

renda, de origem rural, inseridos de uma forma ou de outra no ambiente capitalista vigente e 

são atingidas pelas culturas de massa que estão em toda parte, inclusive nas casas”. 

As famílias entrevistadas da camada popular apresentaram características como 

baixos níveis de renda (1,3 a 2,5 salários mínimos), baixos níveis de escolaridade (5,2 anos de 

estudo para as mulheres e 1,9 anos de estudo para os homens, constando também entre eles 

analfabetos), exercício de profissões menos valoradas pela sociedade (empregada doméstica, 

empregado de oficina mecânica, pedreiro) e de baixa remuneração, más condições de moradia 

em termos de tipo de habitação, e localização em bairros distantes dos centros comerciais, 

localizadas na periferia da cidade.  

As famílias da camada média apresentaram uma situação diferenciada em relação 

às famílias da camada popular, dispondo de rendas mais elevadas (4,2 a 22 salários mínimos); 

maiores níveis de escolaridade (ensino médio, graduação e pós-graduação), exercício de 

profissões mais valoradas e de maior status na sociedade (professor/a, engenheiro/a, 

pesquisador/a); possuir transporte e residência própria; além de habitarem em moradias com 

melhores condições de conforto e localização.  

Ao realizarmos um estudo comparativo entre as famílias dessas duas camadas 

sociais, algumas questões básicas foram colocadas: Em que medida as famílias das diferentes 

camadas sociais, popular e média, vivem, de forma diferenciada ou não, a condição da 

“provisão” feminina? As mulheres que exercem o “papel” de “provedoras”, únicas ou 

principais, nas famílias revestem-se de maior poder nas tomadas de decisões, bem como na 

administração e controle dos recursos financeiros familiares? As mulheres são e, ou, sentem-

se mais independentes e autônomas para conduzir suas vidas e as dos demais membros nos 

grupos familiares? Qual o lugar do homem e da mulher nessas famílias? Enfim, como são 

vividos e representados os papéis femininos e os papéis masculinos nessa construção dos 

gêneros, no “ser mulher”, no “ser homem” e no “ser família”, no contexto do cotidiano 

familiar e da sociedade? Estas questões serão discutidas e analisadas nos capítulos que 
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compõem esta tese, a partir de reflexões em torno dos conceitos de “família”, “provisão”, 

“chefia”, “papel social” em uma perspectiva de gênero. 

A compreensão das indagações levantadas por este estudo foi embasada em uma 

discussão conceitual de família, refletida por diversos autores e, mais especificamente, 

apresentada por Bruschini (1990:80): 

 

As famílias são conceituadas como unidades de reprodução social, incluindo a 

reprodução biológica, a produção de valores de uso e o consumo, inseridas em 

determinado ponto da estrutura social, definido a partir da inserção de seus 

provedores na produção. Elas se definem também como unidades de relações 

sociais, no interior das quais hábitos, valores e padrões de comportamento são 

transmitidos aos seus novos membros, configurando assim unidades de reprodução 

ideológica. São espaços de convivência, nos quais se dá a troca de informações 

entre os membros e onde decisões coletivas a respeito do consumo, do lazer e de 

outros itens são tomadas. Nesse sentido, elas são também unidades nas quais os 

indivíduos maduros se re-socializam a cada momento, revendo e discutindo seus 

valores e seus comportamentos na dinâmica do cotidiano, em função das 

necessidades do grupo, que se renovam a cada etapa da vida familiar, e também de 

acordo com as possibilidades oferecidas pela sociedade na qual o grupo se insere. A 

família é também um grupo social composto de indivíduos diferenciados por sexo e 

idade, que se relacionam cotidianamente, gerando uma complexa e dinâmica trama 

de emoções. Ela não é a mera somatória dos indivíduos que a compõe, mas sim um 
conjunto heterogêneo composto de seres com sua própria individualidade e 

personalidade. Assim, a sexualidade, a reprodução, a socialização são esferas 

potencialmente geradoras de relações prazerosas ou conflitivas. (Grifo nosso). 

 

Nesta pesquisa, consideramos “família” como um grupo de indivíduos que têm 

em comum laços de parentesco e domicílio. Os núcleos familiares investigados são 

compostos de pai, mãe e filhos, podendo reunir também agregados, parentes ou não parentes, 

residindo no mesmo domicílio. Em alguns momentos pode haver referência às unidades 

domésticas, que neste estudo são consideradas como um conjunto de pessoas que residem no 

mesmo domicílio ou que aí prestam serviços de modo sistemático ou contínuo, com ou sem 

laços de parentesco, onde se incluem os agregados que não são parentes e os empregados 

domésticos.  

Para Bourdieu (1996), a família, que somos levados a considerar como natural, 

por se apresentar com a aparência de ter sido sempre assim, é uma invenção recente, como 

reafirmam Áries (1977) e Anderson (1971).  

É próprio de o senso comum conceber as instituições relativamente estáveis da 

sociedade antes como formas “naturais” de organização da vida coletiva que como produtos 

mutáveis da atividade social. A tendência de naturalização da família é reforçada pelo fato de 

se tratar de uma instituição que diz respeito à regulamentação social de atividades de base 

nitidamente biológica, como o sexo e a reprodução. A naturalização da família ocorre em 
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todas as culturas, e na brasileira, em particular, pelo tipo especial de família que aqui se 

apresenta e pela manipulação de concepções científicas em sua legitimação. Há então uma 

tendência a identificar o grupo conjugal como forma básica ou elementar de família, e afirmar 

sua universalidade. É importante dissolver essa aparência de naturalidade para percebê-la 

como criação humana mutável. O fundamental para “desnaturalizar” a família é, portanto, 

entender que a relação que se conhece entre grupo conjugal, família, parentesco e divisão 

sexual do trabalho pode ser dissociada, dando origem a instituições muito distintas 

(DURHAM, 1983:15).  

A família pode ser entendida como marco fundamental das relações sociais 

primárias e sua definição pressupõe a existência de vínculo de consangüinidade, adoção ou 

casamento entre as pessoas.  

Os membros da família estão unidos, entre outras coisas, por “uma quantidade 

variável e diversificada de sentimentos psicológicos tais como amor, afeto, respeito, temor, 

etc ” (LÉVI-STRAUSS, 1980:16). 

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no entanto, a família 

é considerada, primordialmente, para fins de investigação, como um grupo cuja definição está 

limitada pela condição de residência em um mesmo domicílio, existindo ou não entre seus 

membros os vínculos já mencionados. O termo família, usualmente utilizado pelo IBGE, 

compreende igualmente arranjos familiares onde existem laços de consangüinidade, 

dependência econômica e/ou residência em um mesmo domicílio e, também, grupos distintos 

de pessoas que habitam o mesmo domicílio. Assim, têm sido consideradas como “famílias” as 

pessoas que moram sozinhas, chamadas famílias unipessoais; os grupos com até cinco 

pessoas que vivem sob o mesmo teto, ainda que não tenham vínculos de parentesco; famílias 

sem parentesco e os grupos que abrangem as famílias com parentesco (IBGE, 2007:85). 

A família nuclear pode ser classificada, de acordo com o IBGE (2004), em quatro 

tipos ou núcleos básicos, que são: casal com filhos, casal sem filhos, pai com filhos e mãe 

com filhos (os dois últimos, do tipo monoparental), que podem agregar ou não outros 

parentes, formando famílias extensas e compostas, dependendo do seu arranjo. 

Na sociedade ocidental moderna, o modelo predominante de família é o grupo 

doméstico composto de marido, mulher e filhos, que pode ser alterado pela inclusão de 

parentes ou agregados. Esse modelo pode também deixar de ser realizado, como no caso de 

casais sem filhos, irmãos sem pais ou famílias nas quais um só cônjuge está presente. 

Podemos considerar então que “a mutabilidade é outra característica da instituição familiar, 

fartamente documentada pelos estudos históricos” (BRUSCHINI, 1990:37).  
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Do ponto de vista demográfico e estatístico, mudanças e permanências vêm 

marcando a estrutura familiar brasileira nas últimas décadas, mas o caráter nuclear da família 

(casal com filhos) continua predominante. Os resultados da PNAD 2006, em relação à 

distribuição dos tipos de arranjos, mantêm tendências já verificadas nos últimos 10 anos, ou 

seja, crescimento da proporção de pessoas que vivem sozinhas (8% em 1996 para 10,7% em 

2006), dos casais sem filhos (13,1% em 1996 para 15,6% em 2006), mulheres sem cônjuge e 

com filhos na chefia das famílias (15,8% em 1996 para 18,1% em 2006); e uma redução da 

proporção de casais com filhos, que caiu de 57,4% em 1996 para 49,4% em 2006.  

Outras mudanças podem estar ocorrendo também em relação às estruturas 

familiares e à organização das famílias. Podemos identificar na atualidade uma diversidade de 

arranjos familiares, como casais resultantes de casamentos sucessivos com parceiros distintos 

e filhos de diferentes uniões; uniões homoafetivas, com filhos adotados legalmente; casais 

com filhos ou parceiros isolados ou mesmo cada um vivendo com uma das famílias de 

origem; mulheres com filhos, resultado das chamadas “produções independentes” e 

recentemente, mulheres solteiras com filhos ou separadas, que compartilham a criação de sua 

prole. 

A família vem sendo revista em relação à suas funções, devido a uma nova 

compreensão das relações intrafamiliares; às novas concepções e técnicas de procriação; a 

redução do número de filhos; às mudanças políticas e econômicas, externas e internas; a 

“emancipação” da mulher e sua inserção no mundo do trabalho. Essas mudanças têm 

influenciado e modificado as representações e o desempenho dos papéis de homens e de 

mulheres nos espaços público e privado, tradicionalmente referenciados como espaços “da 

rua” e “da casa”, demarcados historicamente como os lugares do masculino e do feminino 

respectivamente. 

Segundo Berquó (2004:415), estaria havendo uma tendência à passagem de uma 

família hierárquica para uma família mais igualitária, tendência mais visível nas camadas 

médias urbanas, podendo permear também as camadas populares. 

Nesta pesquisa privilegiamos o estudo com famílias nucleares do tipo “casal com 

filhos”, em que a mulher é “a única ou a principal provedora”, como forma de diversificar o 

foco da análise do padrão já naturalizado de famílias “chefiadas por mulheres” em famílias 

nucleares do tipo “mãe com filhos”, em que a mulher é, na maioria das vezes, a provedora 

única ou principal da sobrevivência familiar, sem a presença do cônjuge/companheiro. 

Salientamos ainda que a vivência do fenômeno da “provisão familiar feminina” pode ser 

experimentada de formas diferentes, conflituosas ou não, por famílias de camada popular e de 
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famílias de camada média. Portanto, neste estudo, caminhamos na direção de investigar e 

analisar semelhanças e diferenças que possam existir entre elas, nas relações do cotidiano e no 

desempenho de papéis de mulheres e de homens. 

Embora as discussões e análises apresentadas neste estudo possam perpassar as 

diferentes visões, representações e funções da família, o enfoque maior é dado em torno dos 

sujeitos “provedores”, sobre as condições em que acontece essa provisão e acerca das 

implicações dessa ação nas relações familiares e no cotidiano familiar. 

Segundo Ferreira (1986), “provedor” significa aquele que provê; e o “prover”, por 

sua vez, tem várias definições. A mais adequada, porém ao contexto deste estudo, é “munir-

se, abastecer-se, prover-se de dinheiro, de alimentos”. É levarmos em consideração que um 

dos cônjuges ou os dois vão prover a subsistência do grupo familiar.  

Há que acrescentarmos, no entanto, que consideramos neste estudo, para além da 

provisão econômico-financeira, a provisão de cuidados e de afetos. 

Falarmos em “provisão” familiar em outros tempos nos remeteria naturalmente à 

figura do homem inserido no mercado de trabalho e assumindo, sozinho, a responsabilidade 

pelo sustento da família, tendo atrás dele a figura da mulher a responder por todo o suporte da 

vida privada e, principalmente, pela educação dos filhos.  

Essa realidade foi sendo transformada ao longo de séculos, decorrente de fatores 

diversos, como políticos, econômicos e sociais, que modificaram tanto a estrutura familiar 

como o desempenho de papéis dos membros da família em seu interior. Essas transformações, 

porém, não foram suficientes para mudar a realidade da forte vinculação da função de 

provedor ao homem (OLIVEIRA, 2004). 

 A associação simbólica da provisão familiar ao homem faz com que a presença 

significativa da mulher, cônjuge, assalariada, em tempo integral na co-provisão das famílias, 

com um homem/companheiro presente, não tenha ainda a necessária visibilidade social. Por 

outro lado, a presença ainda pronunciada de parte do conjunto das mulheres cônjuges na 

categoria de dependentes econômicas contribui, em grande medida, para a permanência da 

associação entre a função de provisão, o papel de referência na família, e o homem. O 

descompasso entre as práticas sociais e os valores calcados na cultura patriarcal dificulta a 

identificação da nova identidade social da mulher cônjuge ativa, ocupada, sobretudo, da 

trabalhadora assalariada em tempo integral, que passou a compartilhar efetivamente da 

provisão da família.  
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A referência à condição de “provisão” familiar é feita pelos órgãos oficiais de 

pesquisa ou outras agências, em termos de alguns conceitos como “chefe de família”, “pessoa 

de referência na família” e “pessoa responsável pelo domicílio”. 

Segundo o IBGE (2004:154), para o entendimento do universo familiar a partir de 

dados estatísticos, faz-se necessária a indicação de quem seria a “pessoa responsável” ou 

“pessoa de referência na família”. A decisão, ou melhor, a nomeação de uma pessoa de 

referência ocorre no seio do contexto familiar e é tomada em função do reconhecimento por 

parte de seus membros sobre a autoridade moral ou financeira de um dos cônjuges. Nessa 

medida, esse papel tem extrema significância em termos culturais e socioeconômicos.  

A substituição do termo “chefe de família” por “pessoa de referência na família” 

se fez necessária para atender ao princípio de igualdade entre os cônjuges, adotado pela 

Constituição Federal de 1988 e reafirmado pelo novo Código Civil, em vigor desde o ano de 

2003, substituindo o Código Civil de 1916. Isso implica considerar que tanto a mulher quanto 

o homem podem ser tomados como “pessoa de referência na família” e, ou ainda, que sejam 

reconhecidos igualmente como tal (OLIVEIRA, 2004:9).  

Em censos anteriores ao ano 2000 o responsável pela família era denominado 

“chefe do domicílio”. Podemos observar no Recenseamento Geral do Brasil realizado em 

1940 (Censo Demográfico – População e Habitação) que o termo “chefe” é referenciado em 

relação ao conceito de família, que por sua vez, é tomado como um conjunto de pessoas que, 

em virtude de parentesco, subordinação, hospedagem ou simples dependência, vivem sob a 

tutela, a direção ou a proteção de um “chefe”. O chefe é o dono ou locatário de toda ou de 

parte da habitação.  

No recenseamento de 1960, conceituava-se “chefe de família” a pessoa 

responsável pela família, enquanto o cônjuge era apresentado como a pessoa que vivia 

maritalmente com o chefe, existindo ou não vínculo matrimonial.  

No Censo de 2000 aparece o conceito de “pessoa responsável pela família”, para o 

homem ou para a mulher responsável pelo “domicílio particular permanente”,
1
 ou se assim 

fosse considerado (a) pelos demais moradores.  

                                                
1O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) define domicílio particular como aquele destinado a 

habitação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas cujo relacionamento é ditado por laços de parentesco, 

dependência doméstica ou normas de convivência. O domicílio particular é classificado em: permanente - 

localizado em unidade que se destina a servir de moradia (casa, apartamento ou cômodo); ou improvisado - 

localizado em unidade que não possui dependência destinada exclusivamente à moradia (loja, sala comercial 

etc.) ou em prédio em construção, embarcação, carroça, vagão, tenda, barraca, gruta etc., que esteja servindo de 

moradia (IBGE, 2007:249). 
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Na Síntese de Indicadores Sociais (SIS), publicada pelo IBGE em 2004, com 

indicadores apresentados a partir das informações da Pesquisa Nacional de Amostra por 

Domicílios (PNAD), para o ano de 2003, também é apresentada a expressão pessoa de 

referência como a pessoa responsável pela família ou, que é assim considerada pelos demais 

membros. 

Embora a nomenclatura “chefe de família” tenha caído socialmente em desuso a 

partir da Constituição de 1988 (IBGE, 2002:9), as estatísticas oficiais do IBGE ainda trazem 

em suas tabelas a denominação “mulheres chefes-de-família com cônjuge”, para se referir às 

famílias em que a mulher é a responsável pelo sustento econômico do grupo familiar, com a 

presença do cônjuge, e “mulheres chefes-de-família sem cônjuge” para caracterizar as 

famílias monoparentais, ou seja, famílias de mulheres com filhos ou outros arranjos, sem a 

presença do homem como cônjuge.  

Essa discussão ganhou visibilidade, principalmente, em relação às mulheres que 

assumem sozinhas a manutenção econômica do grupo familiar, referenciadas como mulheres 

“chefes de família”, e seus grupos familiares reconhecidos como “famílias chefiadas por 

mulheres”. 

Vários estudiosos têm acompanhado e analisado o crescimento desse tipo de 

família, tais como Castro (1982), Goldani (1994), Carvalho (1998), Berquó (2001), Mendes 

(2002), dentre outros.  

Essa situação vem sendo explicitada com bastante clareza em dados estatísticos 

que põem em destaque a condição da mulher como “chefe de família” ou “pessoa de 

referência” na família. Diante desse contexto salientamos que esse fenômeno perpassa várias 

dimensões como gênero, classe, raça/etnia e idade/geração, que não podem deixar de ser 

consideradas em qualquer investigação.  

Para Mendes (2002:2), somam-se a essas, outras variáveis, que se apresentam 

como esclarecedoras à questão e que dizem respeito ao próprio entendimento do conceito de 

“chefia feminina”. Geralmente, este conceito é associado à negação da chefia masculina, seja 

pela ausência do parceiro no domicílio, seja pelo fato de a mulher estar vivenciando a 

condição de viúva, mãe solteira, ou separada do marido/companheiro e com dependentes. No 

entanto, alguns autores reconhecem que este entendimento é limitado, uma vez que 

desconsidera não só a diversidade de modelos familiares presentes nas sociedades atuais 

como também as diferentes percepções de “chefia”. 

A “chefia feminina” é naturalmente associada à condição em que a mulher assume 

sozinha a responsabilidade pelo sustento da família, sem a presença masculina. Ao alcançar 
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esse patamar de visibilidade, essa categoria pode favorecer a sensibilização e mobilização do 

Estado para a formulação de políticas públicas
2
 de acompanhamento e atendimento às 

mulheres nessa condição.  

Para compreender melhor esse fenômeno, destacamos a necessidade de 

delimitação das categorias consideradas na análise, tais como: a referência a ser tomada para 

falar de “chefia” é o grupo doméstico ou a família? Que modelos de família são considerados? 

A chefia deve estar sempre relacionada à provisão econômica, ou diz respeito também à 

autoridade? Ocorre “chefia feminina” com a presença masculina no domicílio? 

(CARVALHO, 1998). 

 Fazer referência à chefia feminina foi durante muito tempo tratar da exceção, do 

extraordinário. O código familista e hierárquico predominante na sociabilidade brasileira 

referido por Sarti (1993), no qual ao homem é atribuído o protagonismo em relação ao projeto 

familiar, não vem levando em consideração a dinâmica das famílias e os processos sociais que 

as colocam em constante transformação. Dessa forma, os papéis e funções desempenhados no 

grupo doméstico não podem ser vistos como fixos ou restritos a um único modelo de família, 

como aquele constituído pelo “chefe de família/pai” e seu par, a “mãe de família”. 

Apesar de reconhecermos a importância de uma reflexão sobre o conceito e uso 

do termo “chefia”, esta pesquisa não o adota na formulação ou construção do objeto de 

estudo. Adotamos o termo “provedora” da família, para por em destaque e em contraponto o 

estereótipo, ou mesmo a “naturalização” do termo “provedor”, utilizado para o homem como 

um conceito e um papel histórico quase intransferível no imaginário coletivo, cabendo às 

mulheres quando muito ajudá-los nessa tarefa (MARRI e WAJNMAN, 2006:2).  

O comentário de Santos (2000) bem exemplifica esse imaginário, ao referir-se ao 

senso comum: se a mulher trabalha fora de casa, diz-se que ela trabalha para “ajudar” o 

marido e, quando o homem faz serviços domésticos, ele trabalha para “ajudar” a mulher. Essa 

concepção demarca a delimitação dos universos público e privado, respectivamente, de 

domínio do homem e da mulher, introjetada através dos séculos.  

Perrot (1998) apresenta o “espaço público” como mais concreto e material, 

amplamente equivalente às cidades, espaços sexuados onde homens e mulheres se encontram, 

se evitam ou se procuram.  

 

                                                
2Ver Scott, R. Parry. Mulheres Chefes de Família: abordagens e temas para as políticas públicas. In: Pré-Evento 

Mulheres Chefes de Família: crescimento, diversidade e políticas. 4 nov. 2002, Ouro Preto – MG.  
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Para os homens, o público e o político, seu santuário. Para as mulheres, o privado e 

seu coração, a casa. As mulheres circulam pelo espaço público, aonde as chamam as 

funções mundanas e domésticas. Os homens são, na verdade, os senhores do privado 

e, em especial, da família, instância fundamental, cristal da sociedade civil, que eles 

governam e representam dispostos a delegar às mulheres a gestão do cotidiano 

(1998:10). 

 

Essa noção dominante de inserção nesses espaços leva-nos a pensar numa divisão 

de papéis, como os de provisão familiar e administração doméstica, que estariam imbricados à 

própria forma socialmente instituída de divisão sexual do trabalho entre homens e mulheres, e 

que remeteria, consequentemente, às ideologias de gênero, na visão de Scott (1990).  

Adotamos a perspectiva de gênero neste estudo a partir da percepção de Scott 

(1988), tomando o gênero como uma categoria analítica que pressupõe o processo de 

construção social das diferenças sexuais e da percepção do modo como são construídos 

padrões referenciais do que se concebe como masculino e feminino, contribuindo para 

desmistificá-los enquanto categorias naturais e imutáveis. 

Para Scott (1990), as feministas começaram a utilizar a palavra gênero num 

sentido mais literal, como uma maneira de referir-se à organização social da relação entre os 

sexos, indicando uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de termos como 

sexo ou diferença sexual. A autora acrescenta que aquelas que estavam preocupadas pelo fato 

de que a produção dos estudos femininos se centrava sobre as mulheres de maneira demasiado 

estreita e separada, utilizaram o termo gênero para introduzir uma noção relacional no 

vocábulo de análise, onde homens e mulheres seriam definidos em termos recíprocos e 

nenhuma compreensão de um deles podia ser alcançada por um estudo separado. 

Os estudos das relações de gênero se constroem atualmente dentro da pluralidade 

de especialistas dos campos mais diversos: história, literatura, ciências sociais, psicanálise, 

educação e direito; e vêm se ampliando gradativamente entre pesquisadores (as) de outras 

áreas. Os debates sobre as relações de gênero se apresentam num quadro de divergências, e 

também dentro de uma complementaridade entre diferentes abordagens. Fonseca (1998) 

aponta esse campo de estudo como verdadeiramente interdisciplinar, pontuando no confronto 

de posições sua perspectiva plural. 

O avanço das reflexões sobre a categoria gênero é marcado por momentos que 

começam pela busca, identificação e denúncia dos mecanismos de opressão da mulher, no 

singular, e caminha no sentido da pluralidade. Marca então a diferenciação de classe, etnia, 

estilos e visões de mundo de grupos ou subgrupos de mulheres.  
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A ampliação dos estudos sobre/de gênero favoreceu uma mudança no patamar das 

análises nas pesquisas, a partir de seu reconhecimento como categoria que prevê estudos 

sobre diferentes relações que envolvem o(s) gênero(s), ou seja, relações sociais marcadas 

pelas diferenças materiais e simbólicas entre o feminino e o masculino; relações entre 

mulheres e homens, como também das mulheres e dos homens entre si.  

As crenças e instituições que cercam as interações homem/mulher são 

extremamente importantes em qualquer sociedade. Com freqüência, parecem ser parte da 

identidade da sociedade e dos indivíduos no seu interior (STEARNS, 2007:247). 

Os diferentes papéis sociais e a plasticidade dos gêneros permitem adaptações às 

diferentes situações sociais. Apreender os papéis sociais é, na realidade, apreender o conjunto 

de rituais que a sociedade/cultura criou.  

Goffman (1975) analisa o desempenho social a partir de metáforas teatrais de 

papéis, peças e roteiros que definem as intenções dos “atores sociais” em diferentes contextos 

ou cenários. Assim, o “desempenho” de um indivíduo será a forma como ele age, estando 

consciente de que os outros presenciam essa ação, ou seja, ele “organiza o seu desempenho e 

exibição em intenção das outras pessoas”. O autor analisou as diversas maneiras como as 

pessoas se apresentavam umas às outras na vida cotidiana e declara que o fazem de forma a 

aparecerem do melhor modo possível aos outros. Algumas dessas ações podem ser 

determinadas por idade, gênero, raça, além de outras, havendo, porém, espaço para a 

criatividade individual. 

Para Brym et al (2006:155), Goffman retrata as pessoas como pouco autênticas, 

sempre desempenhando papéis, tentando parecer algo que não são, nunca sendo elas mesmas. 

Afirmam que o que não deve ser ignorado como uma questão sociológica importante é que “a 

estabilidade da vida social depende de nossa adesão a normas, papéis e status. Se essa adesão 

falha a vida social fica caótica”.  

Os papéis são concebidos por Goffman (1975) e Berger (1978) como um conjunto 

de prescrições e proscrições para determinada inserção no meio social. Tal noção compreende 

direitos e deveres, com as respectivas sanções, em determinadas condições. Os papéis 

masculinos e femininos configurariam tipificações do que seria pertinente ao homem e à 

mulher em um dado contexto. Englobam aprovações, restrições e proibições que seriam 

apreendidas e transmitidas ao longo de gerações e durante todo o percurso da vida. 

No que diz respeito ao desempenho de papéis na família podemos observar em 

dados censitários que o modelo “tradicional”, tendo o homem no papel de provedor financeiro 

e a mulher no papel exclusivo de mãe e dona-de-casa, tem sofrido uma diminuição, à medida 
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que outros modelos passaram a ter maior visibilidade e aceitação na sociedade. A estrutura 

familiar “tradicional” experimentou um declínio significativo ao longo da segunda metade do 

século XX, tendo como pano de fundo as transformações que ocorreram nos espaço público e 

privado, alterando o desempenho de papéis, as relações de gênero e a vivência da própria 

intimidade da vida em família. A heterogeneidade instituiu-se e ganhou legitimidade social e 

cultural, observando-se hoje a existência de diferentes arranjos familiares. Os papéis sociais 

de mulheres e de homens sofreram algumas alterações e, em alguns momentos da vida 

familiar, eles são permutados entre si, o que pode favorecer também mudanças nas relações 

de gênero no interior dos grupos familiares.  

O modelo tradicional de família, com núcleo patriarcal homem/provedor e 

mulher/dona de casa, assenta-se em uma estrutura hierárquica que incorpora um conjunto de 

práticas e valores baseados na dicotomia de papéis sexuais familiares, atribuídos 

separadamente ao homem e à mulher. Ao homem caberia a vinculação com o espaço público 

através, dentre outras atividades, do emprego remunerado, o qual lhe favoreceria a provisão 

familiar. À mulher caberia o desempenho de atividades relacionadas à expressão afetiva e de 

cuidados para com os membros da família e relacionadas ao espaço privado da casa, com a 

realização dos afazeres domésticos, dentre outras ações. Essa realidade foi sendo alterada ao 

longo das últimas décadas, juntamente com as transformações relacionadas à inserção da 

mulher e de outros membros da família no mercado de trabalho. Os números da “provisão 

familiar masculina única” sofreram decréscimo e a manutenção da unidade doméstica passou 

a contar com a participação também da mulher como cônjuge, ou somente dela, em família 

monoparental. Outros membros do grupo familiar foram se incorporando à força de trabalho 

para ampliar a renda da família, em resposta às transformações de ordem econômica, social e 

demográfica, vivenciadas no país. Apesar disso, essa realidade parece ainda não ter atingido a 

sua real visibilidade, principalmente quando a mulher é a principal “provedora” ou “principal 

responsável pelo domicílio com a presença de cônjuge”. 

 A pouca visibilidade desse fenômeno da “provisão familiar feminina” ou de 

“famílias chefiadas por mulheres com cônjuges”, de acordo com a nomenclatura do IBGE, 

nos instigou a investigar o cotidiano de famílias de camadas “popular e média” da cidade de 

Fortaleza - Ceará que vivenciam essa condição, para realizar uma análise comparativa e 

observar como se dão as relações de gênero nesse contexto. 

Por considerarmos que a provisão feminina não é um fenômeno recente, 

realizamos inicialmente uma incursão aos estudos e pesquisas sobre a história das mulheres 

no Brasil sob a condição de “provedoras”, com a intenção de entender melhor o fenômeno e 
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sistematizar conhecimentos novos e/ou, acumulados de leituras anteriores. Essa ação foi 

motivada também pelas considerações de Brioschi e Trigo (1989:30): 

 

[...] a relativa obscuridade do objeto exige um trabalho de construção por parte do 

investigador, que através de sua reflexão sobre as informações disponíveis vai 

construindo, paulatinamente, o objeto do conhecimento. Adotar essa postura teórica 

é aceitar que os dados não falam por si mesmos, mas perceber que se estabelece 

uma relação dialética entre teoria e prática: o sujeito reelaborando seus 

conhecimentos prévios em função do contato com o objeto e, com isso, podendo 

chegar a novos níveis de percepção desse mesmo objeto. Com isso fica clara a 
posição do investigador como construtor de um saber sociológico, a partir de 

categorias teóricas explícitas.  

 

O trabalho de campo nos propiciou o contato direto com mulheres e homens que 

vivenciam o fenômeno em estudo, em suas singularidades, pluralidades e subjetividades, 

presentes em seu fazer cotidiano. 

Enfatizamos que problematizar essas questões assume grande importância à 

medida que o fenômeno da provisão financeira da família pela mulher vem crescendo, 

tornando-se cada vez mais presente e em maior número na sociedade. 

Por ser um estudo comparativo entre o cotidiano de famílias dos estratos popular e 

médio, trazemos um acréscimo aos estudos já realizados anteriormente com ênfase, em sua 

maioria, nas famílias dos estratos populares. 

Desvendarmos o cotidiano de famílias de mulheres provedoras se apresenta como 

um tema de interesse não só da academia, como também de todos os estudiosos desta 

problemática social que incorporam categorias como gênero, idade/geração, raça/etnia e 

condição socioeconômica; visando às iniciativas de gênero em várias instâncias de articulação 

de decisões e à construção, implantação e avaliação de políticas públicas com esse 

direcionamento.  

Este momento de compartilhamento desta pesquisa é impar, pois nos foi 

apresentada a oportunidade de refazer este caminho na companhia dos (as) que se interessam 

por esta linha de pesquisa. Os primeiros passos na construção deste saber foram desfrutados 

com um doce sabor de novidade, pela grandeza e significação dos conhecimentos e 

sentimentos que permearam esta instigante jornada. Esperamos que aconteça assim também 

com os(as) leitores(as) dessa tese.  

Nos cinco capítulos que a compõem convidamos o (a) leitor (a) a conhecer o 

percurso metodológico e os desafios e limites da pesquisa no Primeiro Capítulo; a 

acompanhar a “provisão familiar feminina” numa perspectiva histórica no Segundo Capítulo; 

a conhecer os atores sociais, seguido de uma descrição comparativa entre eles e sua situação 
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econômica no Terceiro Capítulo; a perceber a “provisão familiar feminina” numa perspectiva 

social e econômica no Quarto Capítulo; e finalmente, no Quinto Capítulo, a refletir sobre a 

“provisão familiar feminina” numa perspectiva relacional. 

No Capítulo 1 desenvolvemos apontamentos metodológicos de forma 

aprofundada para mostrarmos todos os procedimentos de pesquisa, num encontro com a 

possibilidade de refazermos o caminho, descrevermos as estratégias de abordagem dos 

sujeitos/atores sociais, a coleta e análise dos dados, bem como darmos a conhecer os desafios 

e limites dessa trajetória.  

No Capítulo 2 apresentamos um encontro entre a provisão familiar feminina e a 

história, com fatos e números de uma realidade nem sempre visibilizada e reconhecida, de 

uma relação dialética e dialógica entre mulher, trabalho e família, dando destaque ao papel da 

mulher como sujeito/agente ativo no mundo do trabalho e na cotidianidade da provisão 

familiar. Destacamos também dados estatísticos da “chefia feminina” e/ ou da “provisão 

familiar feminina” no Brasil, no Estado do Ceará e na Cidade de Fortaleza.  

No Capítulo 3 trazemos à cena os atores/sujeitos sociais, ou seja, mulheres e 

homens das camadas, “popular e média”, em suas famílias, com uma descrição comparativa 

entre elas, e um quadro de sua situação econômica.   

No Capítulo 4 damos destaque às concepções de “ser”, “sentir”, “agir” e “reagir” 

de homens e mulheres diante da cotidianidade da provisão familiar feminina, única ou 

compartilhada, nas camadas, “popular e média”. Remetemos à discussão as implicações 

econômicas da provisão familiar na organização doméstica das famílias, na administração da 

renda familiar e na relação com o dinheiro. Procuramos perceber de que forma o cotidiano 

familiar é administrado e como se dão as relações de gênero a partir da existência ou não de 

conflitos advindos das situações de provisão da sobrevivência da família. 

No Capítulo 5 apresentamos a perspectiva relacional da provisão familiar 

feminina diante da economia dos afetos e das trocas, numa administração de cuidados e 

sentimentos nas relações de conjugalidade, no viver o amor e a sexualidade. Buscamos refletir 

sobre a questão da provisão familiar numa íntima relação de (des) construção dos papéis 

sociais de gênero na vivência do “ser homem”, do “ser mulher” e do “ser família” na 

cotidianidade.  
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CAPÍTULO 1: APONTAMENTOS METODOLÓGICOS  

 

1.1 O percurso metodológico 

 

Relatar procedimentos de pesquisa, mais do que cumprir uma formalidade, 

oferece às outras pessoas a possibilidade de refazer o caminho e, desse modo, avaliar com 

mais segurança as afirmações que fazemos.  

Decidir investigar a vida, os modos como as pessoas constroem seus cotidianos, 

como articulam seus valores, suas crenças, seus costumes, bem como expressam seus 

sentimentos, envolve fazer uma opção por uma metodologia qualitativa que privilegia a 

narrativa. Nesse percurso a preocupação com o quantitativo é substituída pelo qualitativo, 

privilegiando as falas e os relatos. E assim o fizemos. 

Os dados foram coletados através de entrevistas gravadas com roteiro semi-

estruturado. Não determinamos a priori o número de pessoas a serem entrevistadas, 

encontrando respaldo para essa decisão em Duarte (2002) ao afirmar que numa metodologia 

de base qualitativa o número de sujeitos que virão compor o quadro das entrevistas 

dificilmente pode ser determinado a priori – tudo depende da qualidade das informações 

obtidas em cada depoimento, assim como da profundidade e do grau de recorrência e 

divergência destas informações. Enquanto estiverem aparecendo “dados” originais ou pistas 

que possam indicar novas perspectivas à investigação em curso as entrevistas precisam 

continuar sendo feitas. À medida que se colhem os depoimentos, vão sendo levantadas e 

organizadas as informações relativas ao objeto da investigação e, dependendo do volume e da 

qualidade delas, o material de análise torna-se cada vez mais consistente e denso. Quando já é 

possível identificar padrões simbólicos, práticas, sistemas classificatórios, categorias de 

análise da realidade e visões de mundo do universo em questão, e as recorrências atingem o 

que se convencionou chamar de “ponto de saturação”, dá-se por finalizado o trabalho de 

campo, sabendo que se pode voltar a ele para esclarecimentos. 

Esse tipo de trabalho de campo na visão de Dauster (1999) tem como objetivo 

compreender as redes de significados a partir do ponto de vista do outro, operando com a 

lógica e não apenas com a sistematização de suas categorias e não deve ser interrompido 

enquanto essa lógica não puder ser minimamente compreendida. 
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Para reafirmar a questão da representatividade dos dados coletados através de 

pesquisa qualitativa, em que está embutida a questão da possibilidade (ou não) de sua 

generalização, remetemos a (GOLDENBERG, 2001:49-50): 

 

[...] partindo do princípio de que o ato de compreender está ligado ao universo 

existencial humano, as abordagens qualitativas não se preocupam em fixar leis para 

se produzir generalizações. Os dados da pesquisa qualitativa objetivam uma 

compreensão profunda de certos fenômenos sociais apoiados no pressuposto da 

maior relevância do aspecto subjetivo da ação social.  [...] a representatividade dos 

dados na pesquisa qualitativa em ciências sociais está relacionada à sua capacidade 

de possibilitar a compreensão do significado e a “descrição densa” dos fenômenos 

estudados em seus contextos e não a sua expressividade numérica.  

 

A mesma autora pondera que os dados qualitativos consistem em descrições 

detalhadas de situações com o objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios 

termos; ou ainda que, a pesquisa qualitativa depende da biografia do pesquisador, das opções 

teóricas, do contexto mais amplo e das imprevisíveis situações que ocorrem no dia-a-dia da 

pesquisa. É o processo da pesquisa que qualifica as técnicas e os procedimentos necessários 

para as respostas que se quer alcançar. O valor da pesquisa qualitativa é evidente para estudar 

questões difíceis de quantificar, como sentimentos, motivações, crenças e atitudes individuais, 

todas elas presentes na investigação em apreço.  

Para a constituição do grupo investigado utilizamos a metodologia "bola de neve" 

ou “formação em rede” em que os primeiros entrevistados indicam outros, que por sua vez 

indicam outros, e assim sucessivamente (BIERNACKI e WALDORF, 1981).  

Construímos essa rede a partir de uma série de contatos e conversas com pessoas 

sobre a ocorrência do fenômeno da “provisão familiar feminina” nos dias atuais, revelando a 

nossa intenção em desenvolver uma pesquisa nessa linha. Na maioria das vezes as pessoas 

achavam muito interessante o tema e diziam “... eu conheço muita gente que vive nessa 

situação, mas não sei se essa pessoa e o seu marido vão aceitar assumir que isso acontece na 

casa deles e participar da pesquisa”. Em outras ocasiões ouvíamos “... eu conheço fulana e 

sicrana que há tantos anos sustentam os maridos e tenho certeza que não vão se importar em 

participar da pesquisa”. E assim fomos anotando nomes e telefones e formando uma pequena 

lista que ia crescendo à medida que as primeiras mulheres entrevistadas também nos 

indicavam outros nomes para contatos. A formação da rede favoreceu a heterogeneidade do 

grupo e não restringiu a amostra excessivamente, não a configurando dentro de um 

determinado setor de atividade ou saber. 
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Em outro momento estabelecemos contato com a coordenadora do Centro do 

Trabalhador Autônomo (CTA) do Sistema Nacional de Empregos (SINE)
3
 em Fortaleza, CE, 

local que cadastra mulheres e homens para a prestação de serviços. As mulheres se inscrevem 

predominantemente para realização de trabalhos domésticos em residências, trabalhando 

como faxineiras, passadeiras, babás, cozinheiras e costureiras, e os homens se registram para 

serviços gerais e atividades que envolvem consertos. O objetivo desse contato foi selecionar, 

dentro desse grupo, mulheres vivendo a condição de provisão ou co-provisão em suas 

famílias. A partir da autorização recebida para conversar com as mulheres presentes no setor 

de espera do CTA, as entrevistas foram agendadas a partir da disponibilidade de horários e 

local apresentados pelas mesmas. 

Nesse momento observamos o que recomenda Bourdieu (1989) sobre escapar das 

armadilhas dos objetos pré-construídos e eleger o campo como o grande lócus de construção e 

de diálogo com os sujeitos/agentes. E, ainda, procuramos mobilizar todas as técnicas, que 

pareceram pertinentes ao estudo e que, dadas às condições práticas de recolha dos dados, se 

mostraram utilizáveis.  

As entrevistas foram realizadas em diferentes locais como no CTA/SINE, em 

residências das famílias e, ou, em seus locais de trabalho. Em todas elas fizemos uso do 

gravador, com o consentimento prévio de todas (os) as (os) entrevistadas (os). Utilizamos um 

roteiro de entrevistas semi-estruturadas, aplicadas em profundidade com as mulheres/cônjuges 

e quando era aceito pelo casal, também com o homem/cônjuge. Iniciávamos as entrevistas 

sempre pela indagação sobre a história de vida de cada um (a) e esse relato de vida, acontecia 

em sua forma mais pura e livre, quando as (os) entrevistadas (os) eram abordadas (os) do 

modo mais aberto possível, dizendo “fale de sua vida” e, interferindo o mínimo indispensável 

durante a narrativa, tendo em vista a importância desses dados, bem como a relevância desse 

momento para ganhar a confiança e obter a espontaneidade dos sujeitos. 

À medida que as entrevistas iam acontecendo iam se revelando as histórias de 

vida de mulheres e de homens, a partir de seus relatos, valorizados considerando o 

pensamento de (BRIOSCHI e TRIGO, 1989:29): 

                                                
3O Sistema Nacional de Emprego (SINE) é um programa do Ministério do Trabalho (MT) instituído pelo 

Governo Federal em 1976. Seu objetivo é criar estratégias para organizar o mercado de trabalho. No Ceará o 

SINE foi implantado em 1977. A reforma administrativa do Estado abriu espaço para a criação do Instituto de 

Desenvolvimento do Trabalho (IDT), uma organização social qualificada pelo governo do Estado do Ceará, 

através do Decreto 25.019, de 3 de junho de 1998, para prestar os serviços públicos na área de trabalho, tendo 

como principal atribuição executar as ações do programa SINE em todo o território cearense. O SINE/IDT criou 

o Centro do Trabalhador Autônomo (CTA), através da Unidade de promoção do emprego, com o objetivo 

prioritário de intermediar mão-de-obra para prestação de serviços diários ou temporários para empresas e, 

principalmente, para domicílios. 
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[...] no relato de vida o indivíduo fornece a matéria prima para o conhecimento 

sociológico, não é ele o objeto de estudo, e sim as relações nas quais se encontra 

imerso. [...] Os relatos de vida têm sido uma fonte bastante rica para os estudos 

sobre trajetórias de vida e mobilidade social, apreendendo as relações estabelecidas 

pelos indivíduos durante sua vida e indicando o sentido histórico e a dinâmica das 

relações sociais.  

 

Pela natureza da pesquisa privilegiamos as narrativas dos cônjuges na busca de 

uma maior aproximação da realidade de cada família. Tal como afirma Massi (1992) a 

importância da técnica de investigar reside na eficiência da apreensão dos sistemas de valores, 

das normas, das representações, fantasias e símbolos próprios a uma cultura ou subcultura. 

Por meio da narrativa, percebem-se os modelos interiorizados pelo sujeito, resguardando suas 

contradições e conflitos, e seu papel explicativo na visão de mundo que nos interessa 

conhecer.   

Pensamento semelhante é expresso por Briosch e Trigo: 

 

[...] a sociologia encara o relato de vida como capaz de fornecer elementos para o 

conhecimento da realidade social tanto a nível sócio-estrutural como sócio-

simbólico. Ao mesmo tempo, fornecendo elementos para o estudo dos processos 

estruturais e relacionais, as histórias de vida podem ser consideradas como produtos 

do sistema de valores e significados do narrador enquanto ser social. [...] no fundo 

da narrativa encontra-se a realidade social e coletiva incorporada pelo sujeito (1989: 

39). 

 

As entrevistas gravadas foram transcritas na integra e após tal procedimento 

realizamos uma leitura criteriosa dos discursos, para apreensão de seus significados. As 

pausas, os silêncios e as omissões de fatos foram considerados também elementos importantes 

para a análise, como bem explicita Queiroz (1983), ao destacar que a omissão de fatos, de 

ocorrências, de detalhes pode ser tão significativa quanto sua inclusão nos depoimentos. O 

importante não é verificar se a (o) entrevistada (o) conhece ou não o fato, “mas sim buscar 

saber por que razão ela/ele o havia esquecido, ou o havia ocultado, ou simplesmente dele não 

tivera registro”. 

Durante a análise nos debruçamos inicialmente sobre as entrevistas de cada 

família (análise vertical) para posteriormente realizar uma integração com as demais (análise 

horizontal), a partir das semelhanças e particularidades acerca das questões abordadas. 

Compartilhamos do sentimento de inquietação experimentado por Bourdieu 

(1997:9) “... no momento de tornar públicas conversas privadas, confidências recolhidas 

numa relação de confiança que só se pode estabelecer entre duas pessoas”.  
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Essa situação de confiança deve se estender ao uso dos depoimentos e a proteção 

da identidade das pessoas “... procurar colocá-los ao abrigo dos perigos aos quais nós 

exporíamos suas palavras, abandonando-as, sem proteção, aos desvios de sentido”. 

As identidades de todas (os) as (os) entrevistadas (os), 19 mulheres e 07 homens 

foram protegidas (os) através do uso de pseudônimos. O mesmo foi feito para as filhas e para 

os filhos. 

A primeira pessoa a ser contatada para a entrevista era a mulher/cônjuge e a partir 

dela era viabilizada a entrevista com seu cônjuge/companheiro. Em alguns casos as mulheres 

já afirmavam da impossibilidade de entrevistar seus companheiros e usavam justificativas 

para tal, tais como viagens constantes dos cônjuges/companheiros, características negativas de 

suas personalidades, alegação do hábito da ingestão constante de bebida alcoólica pelo 

cônjuge/companheiro ou mesmo por questão de não enfrentamento por parte do 

cônjuge/companheiro da situação de não provisão familiar. Essa impossibilidade de 

realização das entrevistas resultou em número desigual de homens e de mulheres 

entrevistados (as), com quantidade inferior para os homens. 

O fato de as mulheres se anteciparem a evitar a entrevista com os 

cônjuges/companheiros pode ser revelador da intenção das mesmas de não lhes dar 

oportunidade de voz, o que observamos de forma mais marcante nas famílias da camada 

popular. 

Na análise dos depoimentos procuramos compreender, através das falas das (os) 

entrevistadas (os), como é vivenciado o cotidiano em famílias que vivem a provisão familiar 

feminina única ou compartilhada, dando destaque as questões relacionadas ao “ser mulher”, 

“ser homem”, “ser família” na perspectiva das relações de gênero. 

 

1.2 O método fenomenológico-hermenêutico 

 

Remetemos a Coltro (2000) para explicar o método de análise utilizado, o 

“fenomenológico-hermenêutico”, apresentando de modo simplificado as etapas seguidas: 

primeiro, a reunião de dados do vivido, fixado em sucessivos registros/relatos; segundo, 

análise/constituição de uma interpretação desses relatos do vivido; terceiro, nova 

compreensão do fenômeno, que se concretiza em uma nova proposta, repetindo-se o círculo. 

Este método realiza-se à luz de alguns princípios gerais, ressaltando a preocupação do 

pesquisador em atentar para a própria participação, tanto quanto ao pesquisado, buscando 



34 

 

 

participar autenticamente, sem encobrir-se com princípios teóricos; à sistematização da 

própria participação por meio de um ritmo e equilíbrio na ação e reflexão. 

Segundo Leite Barbosa (2001:152) o método fenomenológico busca entender o 

fenômeno, interpretá-lo, perceber seu significado, tirar-lhe uma radiografia, e é assim que esse 

método pratica a hermenêutica. O olhar hermenêutico busca a compreensão de significados, 

muitos deles, ocultos. A compreensão exige a leitura do contexto. A hermenêutica se dá na 

compreensão, na tradução e na interpretação. Deve-se estabelecer a atitude significativa 

(grifo do autor), isto é, aquela que sabe movimentar-se em um espaço de significados, muitos 

dos quais não são imediatamente apreendidos ou se encontram ocultos. Nessa atitude se 

procura o levantamento de fatos, sem considerar as complexidades e ocultações costumeiras 

das significações. 

De acordo com Vergara (2000) quando o método fenomenológico pratica a 

hermenêutica, busca entender o fenômeno observado, interpretá-lo e perceber seu significado. 

Carvalho (2002) faz referência à (Jackson, 1996; Remenyi et al., 1998; Van 

Manen, 1990) na alusão ao método fenomenológico-hermenêutico como estudo científico das 

experiências humanas que descreve os significados das vivências experimentadas por 

determinados indivíduos em relação a um dado fenômeno.  

Na abordagem fenomenológica objetos e atores sociais não são estudados de 

forma isolada. O pesquisador tem a tarefa de buscar compreender como a realidade se 

constrói por meio da experiência das pessoas envolvidas em determinada situação ou com um 

dado fenômeno. 

Para a coleta e tratamento dos dados, procuramos observar os passos enumerados 

em Carvalho e Vergara (2002), ou seja, primeiro, elaborar questões gerais que serviram como 

orientação para explorar o significado da experiência social para os indivíduos estudados; 

segundo, colher dados por meio de observações e entrevistas com pessoas que experimentam 

ou experimentaram o fenômeno investigado; terceiro, agrupar os depoimentos em clusters de 

significados; quarto, reunir estas formações grupais em unidades maiores para obter uma 

descrição geral da experiência interativa; quinto, discutir como a análise assim estruturada 

pode ajudar a gerar uma melhor compreensão da essência do fenômeno. 
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1.3 Desafios e Limites da Pesquisa 

 

A tendência de todo pesquisador é relatar aos leitores de seu estudo só aqueles 

fatos que deram certo em sua investigação, mas ao ler Goldenberg (2001) nos vimos 

instigadas a apresentar alguns desafios e limites encontrados ao longo desse caminho. 

 

O pesquisador deve precisar as dificuldades e os limites da pesquisa, as pessoas que 

lhe ajudaram em sua entrada no campo (que são determinantes para a construção da 

identidade do pesquisador pelo grupo estudado), as pessoas que se recusaram a dar 

entrevistas, as perguntas que não foram respondidas pelos pesquisados, as 
contradições apresentadas, a (in) consistência das respostas, possibilitando uma 

visão ampla do estudo, e não apenas dos aspectos que deram certo 

(GOLDENBERG, 2001:58). 

 

 

 O primeiro desafio foi definir como abordaríamos as pessoas para convidá-las a 

participar da pesquisa e revelar os propósitos do estudo, devido aos sentimentos 

experimentados e expressos pelos casais que vivem sob a condição da provisão familiar 

feminina. Ao falarmos sobre a realização do estudo obtivemos sempre comentários positivos 

acerca da relevância do tema, mas muitas mulheres enquadradas neste grupo não se sentiam 

confortáveis em relatar e, de certa forma, publicizar uma questão, segundo elas, de foro muito 

íntimo. Algumas alegavam que o motivo da não participação seria preservar o 

cônjuge/companheiro de revelações embaraçosas e constrangedoras. Tínhamos então duas 

alternativas: a primeira seria investigar o grupo familiar sem que as pessoas soubessem as 

nossas reais intenções; ou, a segunda, revelarmos desde o início o real propósito de saber o 

que acontece nas unidades domésticas em que a mulher é a única ou a principal provedora da 

família. Fizemos opção pela segunda alternativa por considerá-la mais ética e sincera com as 

pessoas envolvidas na pesquisa. 

Outro obstáculo foi a dificuldade de entrevistar os homens, principalmente da 

camada popular, por motivos alegados pelas mulheres tais como: a não aceitação do cônjuge 

em participar da pesquisa, pelo fato de vivenciar uma situação de alcoolismo, por morar fora 

da cidade, por considerar o cônjuge uma pessoa rude, grosseira e violenta, e finalmente por 

atribuir a ele o rótulo de machista e dizer que o mesmo não aceitaria ser entrevistado por não 

querer ser visto como um homem sustentado pela mulher. Procuramos não contestar a decisão 

das cônjuges/companheiras e só entrevistamos os cônjuges/companheiros com a concordância 

das mesmas. Essa situação nos remeteu a uma reflexão sobre a atitude de algumas mulheres 
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em preferir calar a voz do cônjuge/companheiro apresentando a justificativa de proteção física 

e, ou, emocional. 

Acompanhando as reflexões de Bourdieu (1997:694) percebemos que a 

construção de uma linha condutora de questões para o momento da entrevista foi muito difícil 

e nos vimos em alguns momentos como que “cheia de dedos” ao abordar situações que 

pudessem resultar em constrangimento para as pessoas entrevistadas.  

 

Ainda que a relação de pesquisa se distinga da maioria das trocas da existência 

comum, já que tem por fim o mero conhecimento, ela continua, apesar de tudo, uma 

relação social que exerce efeitos (variáveis segundo os diferentes parâmetros que a 
podem afetar) sobre os resultados obtidos. Sem dúvida a interrogação científica 

exclui por definição a intenção de exercer qualquer forma de violência simbólica 

capaz de afetar as respostas; acontece, entretanto, que nesses assuntos não se pode 

confiar somente na boa vontade, porque todo tipo de distorções está inscrito na 

própria estrutura da relação de pesquisa. Estas distorções devem ser reconhecidas e 

dominadas; e isso na própria realização de uma prática que pode ser refletida e 

metódica, sem ser a aplicação de um método ou a colocação em prática de uma 

reflexão teórica.    

 

Apesar da dificuldade procuramos caminhar seguindo essa linha de pensamento 

apresentada por Bourdieu (1997:695) “[...] de tentar reduzir as distorções que delas resultam, 

ou, pelo menos, de compreender o que pode e o que não pode ser dito, as censuras que o 

impedem de dizer certas coisas e as incitações que encorajam a acentuar outras”. 

Uma situação desafiadora da pesquisa foi também percorrer a trilha da memória 

histórica da provisão familiar feminina que revelou dados e fatos importantes sobre a (in) 

visibilidade da mulher através dos séculos, apresentada no Capítulo 2. 
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CAPÍTULO 2: A PROVISÃO FAMILIAR FEMININA NUMA 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Lembranças fazem parte de um contexto social, no qual se está envolvido direta 

ou indiretamente. É parte de quadros sociais a partir de referências de um determinado 

ambiente coletivo. As situações vivenciadas individualmente resultam de acontecimentos e de 

relações em grupo, produzindo mudanças, transformações ou, até mesmo, garantindo a 

manutenção de quadros comportamentais, indicando que a memória é construção do presente 

a partir do passado, com motivações atualizadas (HALBWACHS, 1990). 

A memória não perpassa apenas um contexto de reconstrução historiográfica, de 

eventos do passado, mas atua principalmente como elemento de reforço de uma consciência 

coletiva, de uma identidade em relação a um determinado padrão de comportamento, de 

idéias, sonhos, pensamentos, enfim, dos fatos cotidianos, que tomam dimensões e 

visibilidades. 

Para que as mulheres fossem visibilizadas um grande acervo de memórias teve 

que ser garimpado/escavado e construído pelos pesquisadores tais como relatos de viagens, 

documentos históricos, pinturas em telas, cartas, fotografias, diários, relatos familiares, 

testamentos, relatórios médicos e policiais, jornais, revistas, livros escritos por elas ou sobre 

elas, além de trabalhos pioneiros de antropólogos, etnólogos e outros (as) estudiosos (as) do 

assunto. 

Esses materiais de certa forma retratam a vida de mulheres, comportando todas as 

suas semelhanças e diferenças, caracterizando-as como seres singulares e plurais.  

A história das mulheres não é só delas, é também aquela da família, da criança, do 

trabalho, da mídia e da literatura. É a história do seu corpo, da sua sexualidade, da violência 

que sofreram e praticaram, da sua loucura, dos seus amores e dos seus sentimentos (DEL 

PRIORE, 2002). 

A partir destas considerações nos apropriamos neste capítulo da memória histórica 

sobre as mulheres para aproximar-nos dos fatos e dados, passados e atuais para apresentá-las 

ocupando um lugar na família e na provisão familiar, enquanto sujeitos sim, de suas vidas e 

de suas histórias. 
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2.1 Mulher, Trabalho e Família na Historicidade da Provisão Familiar 

 

Historicamente a invisibilidade da mulher mascarava o seu papel como 

sujeito/agente ativo na vida pública, de forma mais específica no mundo do trabalho e sua 

conseqüente contribuição na vida privada, particularmente para a sobrevivência familiar. As 

versões históricas do passado davam destaque ao homem, branco e adulto, das camadas 

privilegiadas. Essa invisibilidade passou a ser questionada e transformada pela ação de 

mulheres e homens, estudiosas (os), pesquisadoras (es), conscientes do lugar das mulheres no 

mundo, em diferentes épocas e lugares, respeitando as especificidades culturais. 

Del Priore (2002:8) convida-nos, a saber, mais sobre as “irmãs do passado” e 

através delas conhecer mais sobre nós mesmas. Para esse trabalho de observá-las entre os 

séculos XVI e XVIII, foram utilizados processos da inquisição, processos-crime, leis, livros 

de medicina, crônicas de viagem, atas de batismos e de casamentos. A esse material são 

acrescentados no século XIX, diários, fotos, cartas, testamentos, relatórios médicos e 

policiais, jornais e pinturas. Já no século XX elas ganham visibilidade através da escrita de 

seus próprios livros e manifestos, através da mídia, pela sua participação em sindicatos e 

movimentos sociais, e dos números dos recenseamentos. Através de inúmeros documentos e 

estudos tem sido então possível estudar o cotidiano de mulheres singulares e plurais, bem 

como, suas práticas e representações através dos séculos.  

Del Priore (2002:9) enfatiza que a história das mulheres é relacional à medida que 

inclui tudo que envolve o ser humano, suas aspirações e realizações, seus parceiros e 

contemporâneos, suas construções e derrotas. O importante não é ver a história das mulheres 

por meio da vida de heroínas ou mártires e sim enfocar as mulheres a partir das tensões e das 

contradições que se estabeleceram em diferentes épocas, entre elas e seu tempo, entre elas e as 

sociedades nas quais estavam inseridas. O importante é “... desvendar as intrincadas relações 

entre a mulher, o grupo e o fato, mostrando como o ser social, que ela é, articula-se com o 

fato social que ela também fabrica e do qual faz parte integrante”.  

No Brasil Colônia era comum a existência de mães solteiras, muitas vezes vítimas 

de exploração sexual e doméstica, vivendo situações de humilhação, abandono e violência. As 

mulheres de elite também enfrentavam problemas. Eram vistas como auto-sacrificadas, 

sexualmente submissas e materialmente reclusas, se opondo a imagem de promíscuas 

imputada às mulheres da camada popular, como as negras ou as mulatas. Grande parte das 

mulheres pobres estava inserida num contexto familiar sem a presença de cônjuges ou com 

companheiros instáveis, o que resultava em lares chefiados por mulheres. As crianças 
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circulavam em outras casas e eram criadas por comadres, vizinhas e familiares (DEL 

PRIORE, 1989:46). 

Essa situação acontecia nos tempos de povoamento e instalação do sistema 

colonial brasileiro nos séculos XVI, XVII e início do século XVIII, em decorrência da 

mobilidade geográfica, em virtude das entradas dos homens no sertão e das viagens para as 

minas. Essas ausências provocavam o fato de as mulheres passarem a se ver como chefes de 

suas casas e de suas famílias, já que se viam obrigadas a lutar sozinhas por sua sobrevivência 

e a dos filhos.  A ausência dos cônjuges podia transformar-se em muitos casos em abandono 

do lar. Esses episódios sugerem a possibilidade de novas imagens da mulher na família e na 

sociedade, com uma participação mais ativa, embora seu papel fosse limitado, frente à 

manutenção dos privilégios masculinos na estrutura social.  

Bittencourt (1937) ao retratar o período colonial baseia-se na leitura de cronistas e 

viajantes para descrever a senhora de engenho, na ausência do marido, como uma boa 

administradora capaz de supervisionar e administrar a propriedade da família.  

Sob o sistema colonial, a vida feminina estava restrita "ao bom desempenho do 

governo doméstico e na assistência moral à família, fortalecendo seus laços" (SAMARA, 

1983:59). Ao homem estava ligado o papel da provisão, manutenção e proteção dos bens da 

família e sobre esta concentrava o seu poder. À mulher e aos filhos cabia obediência ao 

homem, como marido e pai, e como detentor do pátrio poder.  

Vainfas (2002) retrata as mulheres pobres do século XVI em Minas Gerais, 

ganhando a vida como vendedora de quitutes nas ruas, agindo como chefes de família, sós, 

sem os cônjuges ou companheiros que saíam à cata de ouro e aventuras e não voltavam mais. 

Foram mulheres que apesar de oprimidas e abandonadas, souberam construir suas 

identidades; mulheres recolhidas ou enclausuradas em conventos; mulheres que gerenciavam, 

com conhecimento de causa, tudo o que dizia respeito à maternidade, ao parto e às práticas de 

contracepção.   

Figueiredo (2002:141) retrata o cotidiano das mulheres mineiras no século XVIII, 

principalmente aquelas que trabalhavam enfrentando condições adversas em que aconteciam 

situações de miséria, preconceitos e dificuldades de toda natureza. Inicialmente o autor faz 

referência ao lugar que não lhes era permitido estar, ou seja, eram excluídas de qualquer 

exercício de função política nas câmaras municipais da administração colonial que lhes 

garantissem reconhecimento social. Apareciam excepcionalmente, ocupadas em funções 

consideradas masculinas, como na panificação, tecelagem e alfaiataria e de forma exclusiva, 

como costureiras, doceiras, fiandeiras, cozinheiras, lavadeiras ou criadas. Algumas se 
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tornavam aptas ao exercício legal da função de parteiras, após serem submetidas a uma prova 

prática assistida por médicos e sangradores. Elas recebiam então uma “carta de exame” que 

era uma espécie de diploma fornecido pelas câmaras municipais. Nas atividades de mineração 

as mulheres apareciam com a função de “carregadoras de gamelas”, pois transportavam 

gamelas com pedras para serem lavadas. 

Figueiredo amplia a descrição das atividades femininas em outras localidades do 

Brasil, ao afirmar que: 

 

[...] a presença feminina sempre foi destacada no exercício do pequeno comércio em 

vilas e cidades do Brasil colonial. Desde os primeiros tempos, em lugares como 

Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, estabeleceu-se uma divisão de trabalho 

assentada em critérios sexuais, em que o comércio ambulante representava ocupação 

preponderantemente feminina. A quase exclusiva presença de mulheres num 

mercado onde se consumia gêneros a varejo, produzidos muitas vezes na própria 

região colonial, resultou da convergência de duas referências culturais determinantes 

no Brasil. A primeira delas está relacionada à influência africana, uma vez que 

nessas sociedades tradicionais as mulheres desempenhavam tarefas de alimentação e 

distribuição de gêneros de primeira necessidade. O segundo tipo de influência deriva 
da transposição para o mundo colonial da divisão de papéis sexuais vigentes em 

Portugal, onde a legislação amparava de maneira incisiva a participação feminina. 

Às mulheres era reservado o comércio de “doces, bolos, alféloa, frutos, melaço, 

hortaliças, queijos, leite, marisco, alho, pomada, polvilhos, hóstias, obreiras, mexas, 

agulhas, alfinetes, fatos velhos e usados”. Dessa forma, conjugam-se dois padrões 

que irão atuar na definição do lugar das mulheres no Brasil (FIGUEIREDO, 

2002:144).  

 

A pobreza em que viviam as mulheres fez a prática do meretrício invadir o tecido 

familiar, conforme relata Figueiredo (2002:163-4) a partir de situações vividas por mulheres 

em cidades de Minas Gerais, como Mariana e Ouro Preto, com destaque para o período de 

1745 a 1753: 

    

[...] se o binômio miséria e exclusão do mercado de trabalho transforma o cotidiano 

da sobrevivência das mulheres num verdadeiro inferno, oferece também a medida 

exata de sua enorme capacidade de luta e resistência naquela sociedade. Muitas 

mulheres precisaram adotar a prostituição como estratégia de sobrevivência e 

manutenção de suas unidades domésticas. Também homens, incapazes de prover 

seus lares como pais ou padrastos, negociavam suas filhas e dependentes. Nessas 

situações, não poucos abusaram de qualquer laço de parentesco para garantir o 

sustento. As prerrogativas da moral oficial pareciam ceder espaço às exigências do 

cotidiano. Muitos se mantiveram graças à cafetinagem de parentes. 

............................................................................................................................ 
O mais surpreendente era a postura do marido, que consentia em “razão dele não 

trabalhar, e quando carece de alguma coisa pede à mulher e não proíbe as saídas”. 

............................................................................................................................ 

A estabilidade nas uniões consensuais instituídas entre as camadas populares 

possibilitou uma divisão de papéis no domicílio caracterizada por uma maior 

atuação feminina do que a prevista no casamento cristão. O verdadeiro estímulo para 

a definição de papéis não foi o discurso teológico que fixava a submissão feminina 

no casamento, mas as exigências de um cotidiano em que era vital a repartição de 
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tarefas ou a transferência de papéis para a sobrevivência do grupo doméstico. 

Mesmo com a presença do parceiro nestas uniões, à mulher cabia funções 

determinantes para a sua manutenção: umas ocupadas com o pequeno comércio, 

outras na administração da casa e dos negócios do companheiro, permanentemente 

ou em sua ausência. Algumas vezes a atividade econômica desempenhada por 

mulheres ocorria por exigência masculina [...] longe dos papéis que a religião 

determinava, o trabalho feminino representou importância vital para a manutenção 

de domicílios em que os parceiros encontravam-se doentes [...] (p.178). 

 

Em Minas Gerais havia mulheres que viviam da prostituição de suas escravas, 

embora houvesse legislação contra isso. No distrito Diamantino, houve negras e mulatas que 

ficaram famosas por sua riqueza e prestígio, mas freqüentemente eram expulsas e hostilizadas 

por serem suspeitas de fazer evadir os quintos reais.  

Em Belém e São Luís houve restrições ao trabalho da mulher, que só poderia ser 

contratada como ama-de-leite, criada de idade para funcionários superiores e eclesiásticos, 

criada para mulheres brancas respeitáveis e, em número limitado, mulheres que trabalhavam 

com os maridos, na safra da mandioca (BOXER, 1963).   

As citações transcritas mostram o grande peso da condição econômica das 

famílias sobre a divisão de papéis e a atuação marcante da mulher na manutenção da unidade 

doméstica.  

Falci (2002) ao retratar as mulheres do sertão nordestino no século XIX estabelece 

um paralelo entre as atividades das mulheres de classe mais abastada e as da classe menos 

favorecida. As primeiras não tinham muitas atividades fora do lar e eram treinadas para 

desempenhar o papel de mãe e dona-de-casa. As “prendas domésticas” consistiam em orientar 

os filhos a cozinhar, costurar e bordar. As mulheres menos afortunadas, viúvas ou de elite 

empobrecida, faziam doces por encomenda, arranjos de flores, bordados a crivo, davam aulas 

de piano e solfejo. Com o desempenho dessas atividades contribuíam para o sustento e a 

educação dos filhos, que eram quase sempre, em grande número.   

A atividade produtiva da mulher fora do espaço da casa era mal vista e criticada: 

 

[...] essas atividades, além de não serem muito valorizadas, não eram muito bem 

vistas socialmente. Tornavam-se facilmente alvo de maledicência por parte dos 

homens e mulheres que acusavam a incapacidade do homem da casa, ou 

observavam sua decadência econômica. Por isso, muitas vendiam o produto de suas 

atividades através de outras pessoas por não querer aparecer. Na época, era voz 

comum que a mulher não precisava, e não deveria ganhar dinheiro (FALCI, 
2002:249). 

 

No relato de Leite (2001) na sociedade oitocentista já era comum ver nas ruas da 

Província da Bahia uma quantidade significativa de escravas negras, libertas, mestiças e 
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brancas pobres, envolvidas em atividades diárias de trabalho. Essas mulheres prestavam os 

mais variados serviços, sejam domésticos ou nos ramos do comércio urbano, para atender ao 

papel de responsáveis pela sua sobrevivência e, ou, da família. As mulheres das classes 

populares se inseriram no mundo do trabalho, como quitandeiras, vendedoras, rendeiras, 

lavadeiras ou amas de leite, numa condição informal, para garantir o seu sustento. 

Construíram o seu cotidiano a partir de uma rede de solidariedade, que lhes permitia 

compartilhar uma cultura própria.  

Asevedo (1975) destaca alguns dados do Censo de 1872 sobre Salvador, que à 

época contava com uma população constituída de 52% do sexo masculino e 48% do sexo 

feminino. A porcentagem de escravas era bem menor que a de mulheres livres, e a de 

brasileiras, maior que a de estrangeiras. A porcentagem das que sabiam ler e escrever era 

muito menor que a de analfabetas. A população de 20 anos de idade predominava e o número 

de mulheres solteiras, tanto livres como escravas, era muito maior que o de casadas e viúvas. 

Das vinte e cinco categorias ocupacionais, três eram exercidas por mulheres como, operárias 

de tinturaria, operárias de chapéus e criadoras. 57,6% das mulheres não tinham profissão e 

18,5% faziam serviços domésticos. A maior ocupação das mulheres livres era como 

costureira. As estrangeiras representavam a maior porcentagem da população ativa. O censo 

revela que, tanto entre as mulheres livres como entre as escravas, as mulheres se dedicavam 

principalmente à função reprodutiva e às tarefas domésticas.  

Falci (2002) retrata uma realidade semelhante à vivida pelas mulheres pobres 

mineiras, ocupando-se das mesmas atividades citadas acima, acrescentando, porém a condição 

de roceiras, na enxada, ao lado de irmãos, pais ou companheiros, onde faziam todo o trabalho 

considerado masculino como: cortar paus, carregar feixes de lenha, cavoucar, semear, limpar 

a roça do mato e colher. Algumas escravas especializavam-se em um ofício, como a 

carpintaria ou a fiação, mas a maioria teve de aprender a fazer um pouco de tudo devido à 

escassez de escravos na região. 

Na Bahia no início do século XX, grupos distintos de mulheres pobres 

continuavam a exercer os seus ofícios na cidade; contribuindo com a sua renda para sustentar 

inteiramente a família ou para complementar as despesas da casa. As mulheres das camadas 

intermediárias e abastadas, por sua vez, se inseriam de forma diferente no mundo do trabalho 

e da rua, em atividades de filantropia e assistencialismo, na literatura e no magistério. Sua 

inserção na esfera pública era favorecida pelos estudos de sua educação formal, em profissões 

liberais.  



43 

 

 

 Para Telles (2002:438) a caridade, a assistência social e a filantropia provocaram 

efeitos sobre as mulheres e na sociedade no século XIX, pois:  

 

“Permitiram às burguesas descobrirem o mundo da pobreza, o que, se por um lado 

foi um choque, por outro, na Europa e nos Estados Unidos, permitiu desenvolver 

saberes associativos e de organização, que tiveram lugar também no Brasil. No 

entanto, o encontro das burguesas, ainda que caridosas ou feministas – não se deu 

sem ambigüidades e conflitos”. 

 

Joana Pedro (2002) relata que escrever sobre as mulheres do Sul não significa 

traçar um perfil único que as identifique e as diferencie das outras mulheres do restante do 

país. Nessa região encontram-se diferentes perfis femininos nos diversos períodos históricos, 

ou seja, mulheres oriundas de etnias e classes sociais diversas. A autora faz referência aos 

relatos dos viajantes que visitaram Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, entre 1816 e 1822. 

Ao escreverem sobre as mulheres brasileiras referem-se exclusivamente as brancas de família 

abastada, ignorando a existência de filhas de imigrantes pobres, de mulatas e de negras livres. 

Na formação social do Sul do Brasil o grupo racial branco teve número superior em 

comparação ao do grupo racial negro e um modo de vida vinculado à pequena propriedade. A 

economia do Rio Grande do Sul era baseada na pecuária extensiva o que atraía uma 

população masculina eminentemente nômade, tendo por conseqüência então, a situação da 

mulher assumindo a subsistência da família. Situação semelhante é mencionada por Silva 

Dias (1984) em relação a São Paulo na década de 1930, época em que várias casas eram 

comandadas por mulheres sem cônjuge. A constante ausência dos homens levava as mulheres 

a comandarem sozinhas estâncias, fazendas e negócios.  

Joana Pedro (2002) destaca também a situação das mulheres na cidade de 

Desterro, antigo nome da capital de Santa Catarina, no último quartel do século XIX, em que 

o crescimento do comércio determinou uma nova distribuição de funções e delimitação de 

espaços e papéis. Nas antigas vendas e pequenas casas comerciais, as mulheres apareciam 

atendendo a freguesia, com ou sem a presença dos maridos. Nas casas comerciais de maior 

porte e nas atividades do transporte marítimo a presença feminina era rara. As mulheres 

permaneciam ativas na agricultura, nos engenhos de farinha de mandioca, na limpeza e 

secagem do peixe. 

Fonseca (2002:516) faz referência à mulher pobre, cercada por uma moralidade 

oficial completamente desligada de sua realidade, vivendo com o salário minguado e regular 

de seu marido, que não atendia às necessidades da família. “[...] a dona de casa, que tentava 

escapar da miséria por seu próprio trabalho, arriscava-se a sofrer o pejo da mulher pública”. 
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A autora cita ainda que:  

 

[...] apesar de evidente que em muitos casos a mulher trazia o sustento principal da 

casa, o trabalho feminino continuava a ser apresentado pelos advogados e até pelas 

mulheres como um mero suplemento à renda masculina. Sem ser encarado como 

profissão, seu trabalho em muitos casos nem nome merecia. Era ocultado, 

minimizado em conceitos gerais como “serviços domésticos” e “trabalho honesto” 
(p.517). 

 

O século XIX é marcado por uma série de transformações na sociedade, como a 

consolidação do capitalismo; o incremento de uma vida urbana que oferecia novas 

alternativas de convivência social; a ascensão da burguesia e o surgimento da mentalidade 

burguesa, que teve o papel de reorganizar as vivências familiares e domésticas, do tempo e 

das atividades femininas. Foram afetadas também a sensibilidade e a forma de pensar o amor 

(D‟ÍNCAO, 2002:223). 

As últimas décadas do século XIX apontam para a necessidade de educação para a 

mulher, vinculando-a a modernização da sociedade, à higienização da família, à construção da 

cidadania dos jovens. A preocupação em afastar do conceito de trabalho toda a carga de 

degradação que lhe era associada por causa da escravidão e em vinculá-lo à ordem e 

progresso levou os condutores da sociedade a arregimentar as mulheres das camadas 

populares. Elas deveriam ser diligentes, honestas, ordeiras e asseadas. A elas caberia controlar 

seus homens e formar os novos trabalhadores e trabalhadoras do país. Àquelas que seriam as 

mães dos líderes também se atribuía a tarefa de orientação dos filhos e filhas, a manutenção 

de um lar afastado dos distúrbios e perturbações do mundo exterior (LOURO, 2002:447). 

Soihet (2002) reafirma essa discussão ao retratar a sociedade brasileira no período 

de 1890 a 1920 destacando a instauração da ordem burguesa, que traz como lema dos grupos 

ascendentes a modernização e higienização do país. A preocupação maior era transformar as 

capitais em metrópoles com hábitos civilizados, similares ao modelo parisiense. A 

preocupação com o trabalho também é alvo de preocupação e medidas são tomadas para 

adequar homens e mulheres dos segmentos populares a uma nova ordem, inculcando-lhes 

valores e formas de comportamento que passavam pela rígida disciplinarização do espaço e 

do tempo da atividade laboral, estendendo-se às demais esferas da vida. Das camadas 

populares se esperava uma força de trabalho adequada e disciplinada. A organização familiar 

dos populares era vista com uma multiplicidade de formas, sendo grande o número de 

famílias chefiadas por mulheres sós. Essa nova ordem repercutia diretamente sobre o 

comportamento feminino: 
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[...] as imposições da nova ordem tinham o respaldo da ciência, o paradigma do 

momento. A medicina social assegurava como características femininas, por razões 

biológicas: a fragilidade, o recato, o predomínio das faculdades afetivas sobre as 

intelectuais, a subordinação da sexualidade à vocação maternal. Em oposição, o 

homem conjugava à sua força física uma natureza autoritária, empreendedora, 

racional e uma sexualidade sem freios. As características atribuídas às mulheres 

eram suficientes para justificar que se exigisse delas uma atitude de submissão, um 

comportamento que não maculasse sua honra (SOIHET, 2002:363). 

 

Em relação ao homem pobre, Soihet (2002) traz a contribuição de Chalhoub 

(1986) ao refletir que o mesmo, por suas condições de vida, estava longe de poder assumir o 

papel de mantenedor da família previsto pela ideologia dominante, tampouco o papel de 

dominador, típico dos padrões da época.  

Rago (2002:603) evidencia a importância das mulheres para a construção do país 

nas primeiras décadas do século XX, sendo elas pobres ou de camadas médias e altas da 

sociedade, seja no meio rural ou no meio urbano. A participação das mulheres pobres não se 

dava apenas nas indústrias, principalmente no Sudeste, pois elas estavam também no campo, 

trabalhando nas plantações e colheitas, em fazendas e outros tipos de propriedades rurais. Nas 

cidades elas trabalhavam como empregadas domésticas, lavadeiras, cozinheiras, bem como, 

em escolas, escritórios, lojas, hospitais e asilos. Havia ainda uma grande circulação delas 

pelas ruas como doceiras, vendedoras de cigarros e charutos, floristas e prostitutas. Entre as 

jovens que provinham das camadas médias e altas, muitas se tornavam professoras, 

engenheiras, médicas, advogadas, pianistas, jornalistas, escritoras e diretoras de instituições 

culturais. Enfim, aos poucos sua participação no mundo do trabalho foi acontecendo em todos 

os espaços possíveis. 

Para Berquó e Canevacci (2006) as conquistas das mulheres ao longo do século 

XX marcaram, de maneira definitiva, os seus rumos para este novo milênio. As mudanças nas 

taxas de fecundidade, nos níveis de escolaridade e da participação no mercado de trabalho 

sintetizam o novo papel da mulher na sociedade. Isso reflete sobre os avanços no campo 

jurídico e nas agendas governamentais no que se refere especialmente à definição de políticas 

públicas nas áreas de família, violência, saúde, dentre outras.  

No século XXI a inserção das mulheres no mercado e no mundo do trabalho 

continua crescente com concentração no setor de serviços, saúde e educação. Hirata (2003) 

destaca a presença feminina no setor de serviços e o impacto de novas profissões pertencentes 

à categoria estatística “profissões executivas e intelectuais”. É cada vez mais comum a 

presença de mulheres em cargos de chefia e com altos salários. Isto significa que apesar de 

ainda existir a diferença de remuneração, o rendimento das mulheres está mais próximo do 

dos homens (PNAD, 2005).  
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O número de mulheres trabalhadoras cresceu mais que o de homens, 

principalmente nas regiões Sul e Sudeste. A participação das mulheres no mercado de 

trabalho cresceu 3,3% enquanto a dos homens 1,82%. Apesar do crescimento contínuo da 

participação das mulheres, são 39 milhões de trabalhadoras para quase 42 milhões de homens 

na ativa. E a atuação das mulheres não apenas aumentou como também se diversificou como 

é o caso de mulheres motoristas e trocadoras de ônibus (IBGE, 2006). 

Em contexto de crise e recessão econômica, homens e mulheres intensificam sua 

inserção no mercado de trabalho informal, ou, em atividades que exigem menos escolarização 

e qualificação, de baixa remuneração e de menor valoração. Esta situação pode ser vivida pela 

mulher em muitos casos, quando vive sozinha com os filhos, parentes e, ou, agregados; ou 

ainda quando acompanhada do cônjuge, com ou sem filhos, quando este vivencia a condição 

de desemprego ou emprego instável. 

 

2.2 Mulheres como “Pessoas Responsáveis pelos Domicílios”: a “Chefia” e, ou, a 

“Provisão Familiar Feminina” e suas estatísticas no Brasil 

 

A sociedade brasileira passou por profundas transformações demográficas, 

socioeconômicas e culturais nas duas últimas décadas, que repercutiram intensamente nas 

diferentes esferas da vida familiar. Mudanças aconteceram na organização das famílias 

ocasionadas pela redução de seu tamanho e pelo crescimento da proporção das famílias cujas 

pessoas responsáveis são as mulheres (IBGE, 2002:10).  

Para destacar essas mudanças apresentamos dados estatísticos a partir do Censo 

Demográfico 2000, em confronto com alguns dados de 1991, atualizando-os com os dados da 

Síntese de Indicadores Sociais, material publicado pelo IBGE em 2007. 

Fazemos referência aos arranjos em que as mulheres aparecem como as pessoas 

responsáveis pelos domicílios, que podem ser classificados como “unipessoais”
4
; domicílios 

com mulheres responsáveis sem o cônjuge e os domicílios com mulheres responsáveis com o 

cônjuge. Independente do tipo de arranjo familiar, os dados estatísticos têm mostrado que há 

uma elevação no número de domicílios cuja pessoa responsável é a mulher. 

No período intercensitário de 1991/2000 verificamos um incremento na proporção 

de domicílios onde o responsável era do sexo feminino, passando este contingente de 18,1%, 

em 1991, para 24,9% em 2000. Essa tendência de crescimento foi observada em todo o país, e 

                                                
4Domicílios “unipessoais” são domicílios de uma única pessoa que mora sozinha em casa. 
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a região Nordeste apresentou o maior percentual em 2000, de 25,9%. As demais regiões 

tiveram percentuais de 25,6% no Sudeste; 24,2% no Centro-Oeste; 22,9% no Norte e 22,6% 

no Sul (IBGE, 2001), conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Proporção de pessoas responsáveis pelo domicílio por sexo 1991 e 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: IBGE, Censo Demográfico 1991 e 2000. 

Nota: Domicílios particulares permanentes 

 

O IBGE, ao referenciar especificamente as mulheres responsáveis pelos 

domicílios no Brasil, publica no ano de 2002 um material intitulado “Perfil das mulheres 

responsáveis pelos domicílios no Brasil 2000” que se inscreve no contexto mais amplo de 

divulgação dos resultados do universo do Censo Demográfico 2000, objetivando registrar a 

situação sócio-demográfica das mulheres no panorama social brasileiro. Desse material 

fazemos referência a alguns dados.  

A maioria das capitais brasileiras apresenta a proporção de mulheres responsáveis 

pelos domicílios mais elevada do que a porcentagem no país como um todo, que foi de 

24,9%.  

O único percentual inferior ao do Brasil foi registrado em Palmas com 23,4%, 

enquanto o mais elevado registrou o percentual de 38,2% em Porto Alegre, visualizado na 

Tabela 2.  

Em Porto Alegre também é registrada a mais alta taxa de expectativa de vida 

feminina do país, que é de 74 anos de idade.   

 

 

 

 

Grandes Regiões 

Proporção de pessoas responsáveis 

pelo domicílio, por sexo (%) 

Crescimento relativo das 

pessoas responsáveis pelo 

domicílio (%) 1991/2000 

Homens Mulheres 

1991 2000 1991 2000 Homens Mulheres 

Brasil 

Norte 

Nordeste 

Sudeste 

Sul 

Centro-Oeste 

 

 

 
 

81,9       75,1 

84,5        77,1 

80,5        74,1 

81,4        74,4 

84,0        77,4 

83,0        75,8 

18,1              24,9 

15,5              22,9 

19,5              25,9 

18,6              25,6 

16,0              22,6 

17,0              24,2 

(-) 8,3               37,5 

(-) 8,7               47,4 

(-) 8,0                33,1 

(-) 8,6                37,6 

(-) 7,8                41,0 

(-) 8,7                42,6 
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Tabela 2 - Proporção de mulheres responsáveis pelos domicílios, segundo os municípios das capitais 

brasileiras – 2000. 
Capitais Brasileiras Distribuição Percentual (%) 

Brasil 

Porto Alegre 

Salvador 

Recife 
Belém 

Aracaju 

Rio de Janeiro 

São Luís 

Vitória 

Macapá 

Fortaleza 

Belo Horizonte 

Brasília 

24,9 

38,2 

37,5 

37,4 
35,4 

35,3 

35,3 

34,1 

33,8 

33,3 

33,2 

33,0 

32,8 

                      Maceió 

 Manaus 

 João Pessoa 
 Teresina 

 Rio Branco 

 Goiânia 

 Natal 

 Florianópolis 

 Cuiabá 

 São Paulo 

 Porto Velho 

 Curitiba 

 Boa Vista 

 Campo Grande 
                      Palmas 

 32,3 

 32,1 

 31,7 
 31,4 

 31,2 

 30,9 

 30,3 

 29,5 

 29,1 

 29,1 

28,9 

   28,9 

28,1 

27,4 
                                        23,4 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.  

Nota: Domicílios particulares permanentes. 

 

As capitais nordestinas apresentam percentuais de mulheres responsáveis pelos 

domicílios que variam de 30,3% em Natal a 37,5% em Salvador, com o maior percentual.  

Fortaleza é a quinta capital nordestina em termos percentuais, com 33,0% de 

mulheres responsáveis pelos domicílios.  

Com níveis percentuais mais elevados que os de Fortaleza estão São Luís, 34,1%; 

Aracaju, 35,3%; Recife, 34,7% e Salvador, 37,5%.  

Com níveis percentuais inferiores estão Maceió, 32,3%; João Pessoa, 31,7%; 

Teresina, 31,4% e Natal com 30,3%, conforme Tabela 3. 
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Tabela 3 - Proporção de mulheres responsáveis pelos domicílios segundo as capitais                      

nordestinas – Brasil 2000. 
Capitais Nordestinas Brasileiras Distribuição Percentual (%) 

Natal 

Salvador 

Fortaleza 

São Luís 
Aracaju 

Recife 

Maceió 

João Pessoa 

Teresina 

30,3 

37,5 

33,0 

34,1 
35,3 

34,7 

32,3 

31,7 

31,4 

Fonte: Censo Demográfico 2000.  

Nota: Domicílios particulares permanentes. 

 

A responsabilidade domiciliar feminina na atualidade é um fenômeno considerado 

tipicamente urbano, visto que 91,4% dos domicílios com responsáveis do sexo feminino estão 

localizados em cidades, enquanto apenas 8,6% estão dentro dos limites rurais.  

No Norte e Nordeste, onde o grau de urbanização é menor, a proporção de 

domicílios rurais com responsável do sexo feminino é mais elevada.  

Nos domicílios cujo responsável é o homem, a distribuição urbano-rural é menos 

desigual do que no caso das mulheres, 80,7% contra 19,3%. A maior proporção de 

responsáveis homens nas áreas rurais está ligada às características da economia familiar rural 

e a existência de trabalhadores, em geral do sexo masculino, alocados para atividades 

específicas de agropecuária e extrativismo.  

Quanto à faixa etária, um terço das mulheres responsáveis pelos domicílios no 

Brasil tem mais de sessenta anos de idade, o que está relacionado à maior expectativa de vida 

das mulheres em relação aos homens, evidenciando que grande parte deste universo de 

mulheres é constituída de viúvas. A faixa etária feminina que vai de 30 a 50 anos 

provavelmente inclui, também, com maior freqüência as mulheres com casamentos 

dissolvidos (IBGE, 2002). 

De acordo com projeções estatísticas, em 2000 houve 112.000 divórcios no Brasil. 

Quando essa quantidade é somada ao número de separações judiciais concedidas anualmente, 

cerca de 93.500, obtém-se uma dimensão do total de casamentos encerrados nos tribunais: 

205.500 num ano. As cifras permitem também concluir que, de cada 100 uniões oficiais no 

Brasil, nada menos que 28 se encerraram com a chancela da Justiça em 2000 (FANTINI e 

NUNES, 2008). 

De acordo com a Figura 1, a partir do ano de 1984, de cada 100 casamentos 10 

terminaram em separação, dado que foi seguindo num crescente até 2000.  
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Figura 1 - Casamentos e Separações – Brasil 2000. 

 

Fonte: (FANTINI e NUNES, 2008). 

 

Os dados do IBGE (2002) dão destaque também à taxa de alfabetização e de 

escolaridade de homens e de mulheres como fatores importantes não apenas para configurar a 

situação educacional de um país como também para relacionar às condições sociais da 

população. 

De 1991 a 2000 houve uma sensível melhoria no nível de alfabetização das 

mulheres, indicando que essa proporção passou de 80,6% em 1991 para 87,5% em 2000. 

Quando comparada à situação dos homens alfabetizados, verificamos que, neste contexto, as 

mulheres também se apresentam em vantagem, de acordo com a Figura 2. 

 

Figura 2 - Proporção de pessoas de 10 anos ou mais de idade, alfabetizadas, por                 

sexo1991/2000. 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991 e 2000. 

Nota: Domicílios particulares 

 

Em relação à média de anos de estudo dos responsáveis pelos domicílios por sexo 

não há uma grande diferença entre homens e mulheres nos anos de 1991 e 2000, embora 
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percebamos que houve um crescimento para os dois e que o aumento percentual para a mulher 

foi maior que para o homem, conforme observamos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Média dos anos de estudo dos responsáveis pelos domicílios, 1991/2000 

 

Sexo 

 Média dos anos de estudo dos responsáveis pelos domicílios 

 1991  2000 

Homens 

Mulheres 

4,9 

4,4 

                        5,7 

5,6 
 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991 e 2000.  

Nota: Domicílios particulares permanentes. 

 

A desigualdade educacional existente no Brasil é apresentada nos dados 

percentuais de mulheres responsáveis pelos domicílios de 10 anos ou mais de estudo, segundo 

as grandes regiões brasileiras, de acordo com a Tabela 5.  

Os melhores resultados estão na faixa de 15 ou mais anos de estudo, com maior 

percentual para as regiões Sudeste (8,4%) e Sul (8,2%).  

A região Nordeste apresenta o maior percentual entre todas as regiões na faixa 

“sem instrução e menos de 1 ano de estudo” com percentual de 31,7%, considerado elevado 

em comparação com o menor percentual da região Sul com 13,6%.  

Observamos ainda que para a região Nordeste à medida que as faixas de anos de 

estudo vão aumentando, os percentuais vão diminuindo, obtendo o menor percentual para a 

maior faixa de anos de estudo (15 anos ou mais) com apenas 4,4%. Podemos dizer então que 

as diferenças de nível socioeconômico entre as regiões tendem a condicionar as discrepâncias 

de oportunidades educativas (IBGE, 2002).  

 

Tabela 5 – Distribuição percentual de mulheres de 10 anos ou mais de idade, responsáveis                        

pelos domicílios, por classes de anos de estudo, segundo as grandes Regiões – 2000. 

Grandes 
Regiões 

Mulheres de 10 anos ou mais idade, responsáveis pelo domicílio, 
por classes de anos de estudo (%) (1) 

Sem instrução e 

menos de 1 ano 
1 a 3 anos 4 anos 

5 a 7 

anos 

8 a 10 

anos 

11 a 14 

anos 

15 anos 

ou mais 

Brasil 19,4 18,2 17,0 11,1 11,3 15,7 7,0 
Norte  19,9 18,6 12,5 13,6 13.1 18,1 4,0 

Nordeste  31,7 20,4 12,0 9,7 8,1 13,4 4,4 

Sudeste  14,5 17,2 19,7 11,2 12,5 16,3 8,4 

Sul  13,4 18,3 21,2 10,5 12,1 15,8 8,2 

Centro-

Oeste  

7,0 16,7 13,7 14,0 12,7 17,8 7,8 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

Nota: Domicílios particulares permanentes. (1) Exclui as classes de anos de estudo não determinadas. 
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Ao considerarmos a média de anos de estudo das mulheres responsáveis pelos 

domicílios, segundo as unidades da federação no ano de 2000, e ao tomarmos o dado de 5,6 

anos de estudos como média para o Brasil, verificamos ser esta inferior à média de vários 

Estados de diferentes regiões do país como Rio de Janeiro (6,7), Roraima (6,5), Amapá (6,4), 

Rio Grande do Sul (6,3), São Paulo (6,3), Santa Catarina (6,0), Amazonas (5,9), Mato Grosso 

(5,8) e Paraná (5,7).  

Com média de anos igual à média do Brasil aparece Mato Grosso do Sul (5,6).  

Os demais Estados se apresentam com médias inferiores e dentre eles estão todos os Estados 

do Nordeste, com médias que vão de 4,7 anos de estudo (a maior média) no Rio Grande do 

Norte à menor média no Piauí com 3,8 anos de estudo, de acordo com a Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Média de anos de estudo das mulheres responsáveis pelos domicílios, segundo as  

unidades da federação. 

Unidades da Federação Média de anos de estudo 

Distrito Federa 

Rio de Janeiro 

Roraima 

Amapá 
Rio Grande do Sul 

São Paulo 

Santa Catarina 

Amazonas 

7,9 

6,7 

6,5 

6,4 
6,3 

6,0 

5,9 

5,8 

Mato Grosso 

Paraná 

Mato Grosso do Sul 

Espírito Santo 

Rondônia 

Goiás 

Pará 

Acre 
Minas Gerais 

Rio Grande do Norte 

Tocantins 

Pernambuco 

Ceará 

Bahia 

Sergipe 

Paraíba 

Maranhão 

Alagoas 

Piauí 

5,7 

5,6 

5,5 

5,4 

5,4 

5,4 

5,2 

5,1 
4,7 

4,7 

4,7 

4,7 

4,5 

4,4 

4,3 

4,1 

4,0 

3,9 

3,8 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.  
Nota: Domicílios particulares permanentes. 
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Ao considerarmos a renda como um dado importante para analisar a provisão 

familiar, destacamos os dados do Censo 2000 que fazem referência à análise de rendimentos 

auferidos pelas mulheres responsáveis pelos domicílios, conforme os dados da Tabela 7.  

O rendimento nominal mensal médio no país era R$ 591,00. Os dados por regiões 

apresentam a Região Norte com R$ 465,00, a Região Nordeste com R$ 376,00, a Região 

Sudeste com R$ 712,00, a Região Sul com R$ 601,00 e a Região Centro-Oeste com R$ 

658,00.  

 
Tabela 7 - Rendimento nominal mensal médio auferido pelas mulheres responsáveis pelos  
domicílios – Brasil e regiões brasileiras. 

Regiões Brasileiras Rendimento Nominal Mensal Médio (R$) Rendimento Nominal Mensal 

Mediano (R$) 

Norte 

Nordeste 

Sudeste 

Sul 

Centro-Oeste 

465,00 

376,00 

712,00 

601,00 

658,00 

200,00 

151,00 

320,00 

300,00 

280,00 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.  
Nota: Domicílios particulares permanentes. 

 

Percebemos claramente que o valor do rendimento médio na região Nordeste é o 

mais baixo entre as regiões do país e representa pouco mais da metade do valor médio 

recebido pelas mulheres do Sudeste (IBGE, 2002).  

Dentre as capitais nordestinas o resultado é visualizado na Tabela 8. A capital 

com maior rendimento nominal mensal médio é Recife enquanto Teresina apresenta o menor 

valor. Dentre as nove capitais, Fortaleza se apresenta na sexta posição, com R$ 648,13, se 

destacando entre os quatro menores rendimentos das capitais nordestinas brasileiras. 

 

Tabela 8 - Rendimento nominal mensal médio auferido pelas mulheres responsáveis pelos domicílios 

segundo os municípios das capitais nordestinas – 2000. 
Capitais Brasileiras Rendimento Nominal Mensal Médio (R$) 

Recife 

João Pessoa 

Natal 

Aracaju 

Salvador 

Fortaleza 

Maceió 

São Luís 

Teresina 

744,25 

703,25 

702,87 

670,44 

657,81 

648,13 

622,37 

549,91 

503,62 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.  

Nota: Domicílios particulares permanentes. 
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Ao estabelecermos a comparação entre os rendimentos médios mensais dos 

responsáveis pelos domicílios segundo o sexo podemos perceber, na Figura 3, que persistem 

as diferenças entre os rendimentos masculinos e femininos. O rendimento das mulheres 

responsáveis é inferior ao rendimento dos homens responsáveis, representando 71,5% do 

valor, ou seja, R$591,00 contra R$ 827,00. Em 1991, essa diferença representava 63,1% 

(IBGE, 2002). 

 

Figura 3 – Rendimento nominal médio dos responsáveis pelos domicílios,  

segundo o sexo – 2000. 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.  

Nota: Domicílios particulares permanentes 

 

Ao abordarmos dados mais atuais sobre todos os aspectos relacionados ao 

fenômeno da mulher na condição de responsável pelos domicílios, remetemos a publicação do 

IBGE “Síntese dos Indicadores Sociais - Uma análise das Condições de vida da População 

Brasileira 2007 (SIS 2007)”, que tem por base os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD 2006), divulgado no dia 28 de setembro de 2007. Nesse material o 

número de mulheres consideradas “chefes de família” no Brasil teve um aumento de 8,2 

milhões em dez anos, passando de 10,3 milhões em 1996 para 18,5 milhões em 2006. 

A importância da apresentação desses dados recai sobre a visibilidade dos 

domicílios em que a mulher é a pessoa de referência com a presença do cônjuge na família.  

Os dados da Tabela 9 mostram essa realidade em todas as regiões brasileiras e nas 

regiões metropolitanas das principais capitais do país.  
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Tabela 9 - Distribuição percentual das famílias com laços de parentesco residentes em domicílios 

particulares, por sexo da pessoa de referência da família e presença de cônjuge, segundo as grandes 

regiões, unidades da federação e regiões metropolitanas 
 

Grandes Regiões, 

Unidades da Federação 

e Regiões 

Metropolitanas 

Distribuição percentual das famílias com laços de parentesco residentes em 

domicílios particulares, por sexo da pessoa de referência da família e presença de 

cônjuge (%) 
Homens Mulheres 

Total Com 

cônjuge 

Sem cônjuge Total Com 

cônjuge 

Sem cônjuge 

Brasil 70,8 94,4 5,6 29,2 20,7 79,3   

Norte 67,8 93,6 6,4 32,2 28,1 71,9   

Rondônia 73,9 95,6 4,4 26,1 31,1 68,9   
Acre 68,0 91,9 8,1 32,0 19,2 80,8   

Amazonas 62,4 91,4 8,6 37,6 39,5 60,5   

Roraima 57,5 88,9 11,1 42,5 41,8 58,2   

Pará 69,2 94,2 5,8 30,8 22,5 77,5   

R. M. de Belém 58,7 91,8 8,2 41,3 29,8 70,2   

Amapá 68,5 92,7 7,3 31,5 20,6 79,4   

Tocantins 69,3 95,3 4,7 30,7 22,5 77,5   

Nordeste 69,1 94,6 5,4 30,9 19,7 80,3   

Maranhão 69,2 93,8 6,2 30,8 22,7 77,3   

Piauí 71,0 95,7 4,3 29,0 20,5 79,5   

Ceará 68,7 95,1 4,9 31,3 21,5 78,5   

R. M Fortaleza 59,9 93,6 6,4 40,1 30,5 69,5   

Rio Grande Norte 73,6 95,6 4,4 26,4 13,9 86,1   

Paraíba 72,7 95,2 4,8 27,3 12,2 87,8   

Pernambuco 66,2 94,4 5,6 33,8 19,5 80,5   

R. M. de Recife 61,2 93,6 6,4 38,8 18,9 81,1   

Alagoas 72,7 95,5 4,5 27,3 13,8 86,2   

Sergipe 68,3 95,0 5,0 31,7 21,2 78,8   

Bahia 68,1 94,0 6,0 31,9 20,9 79,1   

R. M. Salvador 56,2 91,2 8,8 43,8 29,3 70,7   

Sudeste 70,7 94,1 5,9 29,3 19,7 80,3   

Minas Gerais 70,2 94,1 5,9 29,8 16,1 83,9   

R. M. de Belo 

Horizonte 

63,1 93,0 7,0 36,9 25,8 74,2   

Espírito Santo 74,8 94,2 5,8 25,2 15,8 84,2   

Rio de Janeiro 67,9 93,4 6,6 32,1 16,6 83,4   

R. M. do R J 66,4 93,0 7,0 33,6 17,7   82,3 

São Paulo 71,8 94,4 5,6 28,2 23,1  76,9 

R. M. de São Paulo 68,0 93,4 6,6 32,0 24,8  75,2 

Sul 75,0 95,1 4,9 25,0 21,9  78,1 

Paraná 75,4 95,2 4,8 24,6 18,6  81,4 

R. M. de Curitiba 70,3 94,9 5,1 29,7 28,1  71,9 
Santa Catarina 80,1 95,5 4,5 19,9 16,8  83,2 

Rio Grande do Sul 71,8 94,9 5,1 28,2 26,6  73,4 

R. M.  PortoAlegre 66,7 94,5 5,5 33,3 27,8  72,2 

Centro-Oeste 72,1 94,7 5,3 27,9 20,1  79,9 

M. Grosso do Sul 74,4 93,7 6,3 25,6 10,1  89,9 

Mato Grosso 77,6 95,4 4,6 22,4 17,3  82,7 

Goiás 72,3 95,2 4,8 27,7 22,4  77,6 

Distrito Federal 62,6 93,6 6,4 37,4 24,9  75,1 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006.  

Nota: Exclusive os arranjos familiares unipessoais e de pessoas sem parentesco. 
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Os dados da Tabela 9 revelam que 70,8% das famílias brasileiras têm o homem 

como pessoa de referência na família, dado real presente ao longo de décadas. Deste 

percentual, 94,4% com a presença de cônjuge, enquanto 5,6% sem a presença dele. Em 

relação às mulheres, 29,9% das famílias brasileiras tem a mulher como pessoa de referência, e 

deste percentual 20,7% com cônjuge e 79,3% sem cônjuge. 

Em relação às grandes regiões brasileiras, todas elas apresentam o homem como 

pessoa de referência na família, com o maior percentual para a região Sul, com 75%; seguida 

das regiões Centro-Oeste, 72,1%; Sudeste, 70,7%; Nordeste, 69,1% e Norte, com 67,8%. 

Destes dados inferimos que as regiões com maiores percentuais de mulheres como pessoas de 

referência na família são: Norte, 32,2%; Nordeste, 30,9%; Sudeste, 29,3%; Centro-Oeste, 

27,9% e Sul, 25%. No que diz respeito ao percentual de famílias com mulheres como “pessoa 

de referência” com cônjuge, o maior percentual recai sobre a região Norte, (28,1%), seguida 

do Sul (21,9%), Centro-Oeste (20,1%) e com o mesmo percentual o Nordeste e o Sudeste, 

com 19,7%. 

Ao observarmos os dados das regiões metropolitanas vemos que Curitiba 

apresenta o maior percentual de homens como pessoa de referência na família com 70,3%, 

seguida das regiões metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Distrito Federal, Recife, Fortaleza, Belém e Salvador. Conseqüentemente, 

Salvador apresenta o maior percentual de mulheres como pessoa de referência na família, 

seguido de Belém, Fortaleza, Recife, Distrito Federal, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre, São Paulo e Curitiba.  

Fortaleza é a terceira das regiões metropolitanas com maior número de mulheres 

como “pessoa de referência” na família.  

Se tomarmos o percentual de mulheres como “pessoa de referência” com cônjuge, 

Fortaleza aparece como a Região metropolitana com o maior percentual, seguida de Belém, 

Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Belo horizonte, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Na Tabela 10 destacamos a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) em relação 

aos dados encontrados para o Brasil e para o Estado do Ceará. 
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Tabela 10 - Distribuição percentual das famílias com laços de parentesco residentes em domicílio 

particulares, por sexo da pessoa de referência da família e presença de cônjuge (%), segundo o Brasil, 

o Ceará e a Região Metropolitana de Fortaleza – 2006. 
País, Unidade da 
Federação, Região 

Metropolitana 

Distribuição percentual das famílias com laços de parentesco residentes em 
domicílios particulares, por sexo da pessoa de referência da família e presença de 

cônjuge (%) 

Homens  Mulheres 

Total Com 

cônjuge 

Sem 

cônjuge 

 

 

Total Com 

cônjuge 

Sem              

cônjuge 

Brasil 

Ceará 

70,8 

68,7 

94,4 

95,1 

5,6 

4,9 

 29,2 

31,3 

20,7 

21,5 

79,3 

78,5 

Região Metropo 

litanade Fortaleza 

59,9 93,6 6,4  40,1 30,5 69,5 

   Fonte: PNAD 2006 

 

Em linhas gerais, a Tabela 10 indica que os homens continuam sendo 

considerados como “a pessoa de referência” nas famílias como foi mostrado também na 

Tabela 9, porém apresenta uma tendência de queda e de equilíbrio especificamente no tocante 

aos percentuais de Fortaleza ao confrontar homens e mulheres como “pessoa de referência” na 

família entre as três situações. 

O fato de Fortaleza apresentar o maior percentual de famílias com mulheres como 

pessoa de referência com cônjuge dentre as regiões metropolitanas brasileiras nos surpreendeu 

e nos instigou a saber o porquê desse fato. Algumas suposições podem ser feitas: a primeira 

em relação à mudança nos critérios de escolha da pessoa de referência na família, e esta 

indicação ter recaído sobre a mulher; segunda, devido ao aumento do índice de desemprego 

dos homens ao mesmo tempo em que as mulheres se inserem no mundo do trabalho com 

maior facilidade em atividades do setor de serviços, principalmente àquelas relacionadas aos 

serviços domésticos, e, ou, em atividades informais. Essa inserção, por sua vez, favorece o 

sentimento de “empoderamento” das mulheres, o que citamos como terceira suposição, dando 

a elas uma maior visibilidade de seu papel na família e de sua nomeação como “pessoa de 

referência” na família. No foco desta análise pode estar presente ainda a compreensão de 

novos valores comportamentais vividos na sociedade contemporânea, que implicam nas 

mudanças nos papéis sociais de homens e de mulheres.  

A publicação do IBGE, Síntese de Indicadores Sociais (SIS 2007), mostra 

também modificações na composição das famílias brasileiras. Observamos que há uma 

predominância de famílias com filhos, ou seja, compostas de pai, ou mãe, e filhos, 

independentemente da presença de outros parentes; embora tenha acontecido um decréscimo 

no percentual de 73,3% em 1996 para 67,6% em 2006.  
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Nos estados das regiões Norte e Nordeste a composição das famílias com filhos é 

mais freqüente que nos demais estados do Brasil, o que pode ser explicado em função das 

estruturas econômicas e culturais específicas dessas regiões onde a prole se constitui em força 

de trabalho nas estratégias de sobrevivência familiar. Além disso, as taxas de fecundidade 

nessas regiões são tradicionalmente mais elevadas. Houve redução no tamanho da família que 

passou em termos de Brasil, da média de 3,6 pessoas em 1996 para 3,2 pessoas em 2006, sem 

diferenciação por faixas de rendimentos.  

Quando comparamos Nordeste e Sudeste os números apresentados são muito 

próximos, ou seja, 4,3 pessoas e 4,2 pessoas em média, respectivamente. Os arranjos 

unipessoais têm apresentado forte tendência de crescimento, principalmente pela elevação da 

esperança de vida dos brasileiros nos últimos anos. Este tipo de arranjo representou 10,7% do 

total no conjunto do país e 40% destas unidades em 2006 eram ocupadas por pessoas com 

mais de 60 anos.  

Os resultados da PNAD 2006 mantêm tendências já verificadas nos últimos 10 

anos, ou seja, crescimento da proporção de pessoas que vivem sozinhas, dos casais sem filhos, 

das mulheres sem cônjuge e com filhos na “chefia das famílias” e, também, uma redução da 

proporção dos casais com filhos. Este fenômeno é fruto de um conjunto de fatores, tais como, 

o aumento da esperança de vida, a redução da fecundidade das mulheres, e a redução das 

taxas de mortalidade, em geral, em função da melhoria das condições de vida da população.  

Em IBGE (2006) são apresentados alguns dados sobre o perfil das mulheres que 

são as principais responsáveis pelos domicílios em que vivem a partir de informações 

coletadas pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME) em agosto de 2006. O estudo mostra que 

2,7 milhões de trabalhadoras eram as principais responsáveis pelos seus domicílios no total 

das seis regiões metropolitanas investigadas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Salvador, Recife e Porto Alegre). Esse contingente representava quase 30% da população 

feminina ocupada nessas localidades. Elas têm uma idade média de 43,5 anos, média superior 

a das trabalhadoras em outras condições no domicílio com idade média de 34,6 anos, e são 

menos escolarizadas, com média de 8,7 anos de estudo em relação às outras, com média de 

9,5 anos de estudo. A metade delas morava com os filhos sem a presença do cônjuge e uma 

em cada cinco era trabalhadora doméstica. Em agosto de 2006, 50,6% delas moravam com 

seus filhos e não tinham cônjuge. A região metropolitana do Rio de Janeiro destacou-se com 

as maiores participações de mulheres sem cônjuge e com filhos e de mulheres sós. Porto 

Alegre, Recife e Belo Horizonte assinalaram as maiores parcelas de mulheres como principais 

responsáveis com cônjuge. Entre as mulheres sem cônjuge e com filhos, 47,1% tinham pelo 
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menos um filho com idade inferior a 15 anos e 28,5% tinham todos os filhos com menos de 

15 anos de idade. O dado expõe claramente que uma única pessoa teve de assumir ao mesmo 

tempo o sustento dos filhos, os cuidados para com eles e o próprio trabalho doméstico, 

afetando muito as escolhas das mulheres quanto ao trabalho e gerando desigualdades neste 

mercado. As maiores percentagens de mulheres sem cônjuge e com filhos com idade inferior 

a 15 anos foram encontradas em Salvador e as menores percentagens foram observadas em 

Recife.  

A pesquisa mostrou também que as mulheres principais responsáveis pelos 

domicílios se submetiam a jornadas de trabalho semanais mais longas (39,2 horas) que as das 

mulheres ocupadas (38,7 horas) e a rendimentos que, apesar de 11,6% maiores que os da 

população feminina ocupada, ainda eram precários.  

78,6% das trabalhadoras que eram as principais responsáveis por seus domicílios 

recebiam menos de 3 salários mínimos. Entre as mulheres ocupadas, o percentual 

correspondeu a 81,6%. No entanto, 12,7% destas trabalhadoras obtinham rendimentos iguais 

ou superiores a 5 salários mínimos, contra 10,4% para a população feminina. É expressiva a 

participação das mulheres ocupadas entre as economicamente ativas principais responsáveis 

pelos domicílios (92,0%), enquanto a parcela de mulheres desocupadas foi de 8,0%.  

As trabalhadoras principais responsáveis pelos domicílios têm um menor grau de 

formalização em relação à população feminina ocupada, ou seja, 29 % delas tinham carteira 

de trabalho assinada no setor privado, contra 35,4% das mulheres ocupadas.  

A inserção das trabalhadoras, principais responsáveis pelos domicílios, em postos 

de trabalho de caráter informal é maior que a das mulheres ocupadas (29,8%,), das quais 

10,3% estavam inseridas no mercado de trabalho como empregadas sem carteira de trabalho 

assinada no setor privado e 19,5% como trabalhadoras por conta própria.  

A participação das trabalhadoras domésticas (21,9%) entre as principais 

responsáveis pelos domicílios também é maior que a da população feminina ocupada (18,0%). 

Observamos que, além de precário, o serviço doméstico tem os mais baixos níveis de 

formalização.  

Em síntese, todos os dados apresentados, denunciam que embora tenha ocorrido 

um acréscimo no registro do número de famílias com mulheres responsáveis pelos domicílios 

sem cônjuge e com cônjuge, estes números ainda estão muito aquém da realidade, seja pela 

deficiência dos mecanismos de apuração e aferição desses dados, seja ainda pela tímida 

conscientização do papel desempenhado pela mulher na família e na sociedade.  
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O aumento nesses números pode ser decorrente das transformações sociais, 

econômicas, políticas e culturais na sociedade brasileira e de uma mudança na visibilidade e 

escolha/nomeação da mulher como “pessoa de referência” na família pelos membros do grupo 

familiar, mesmo em famílias em que existe a presença do cônjuge masculino.  

A escolha da mulher como pessoa de referência na família pode estar relacionada 

também à situação de desemprego do cônjuge, situação muito comum nos dias de hoje, em 

virtude da própria conjuntura econômica do país. As mudanças refletem ainda alterações nos 

arranjos familiares, na organização da vida em família e no desempenho de papéis de 

mulheres e de homens nos espaços privado e público. Essas mudanças podem ser percebidas 

no Estado do Ceará e na cidade de Fortaleza, de acordo com os fatos e os números retratados 

na trajetória histórica a seguir apresentada. 

  

2.3 O Estado do Ceará e a Cidade de Fortaleza: Fatos e Números da “Provisão Familiar 

Feminina” ou “Chefia Familiar Feminina” 

 

No Ceará, uma das razões para a emergência da chefia feminina nos domicílios 

está ligada ao fenômeno social das secas. 

 

O Ceará no século XIX era uma província pertencente ao que se convencionou 

chamar posteriormente de Nordeste. Essa região foi assolada desde o período 

colonial por diversas secas. Contudo, a partir de 1877, a seca - fenômeno climático - 
ganhou um contorno social e político ao atingir as relações familiares, que até 

meados do século XIX eram baseadas na honra e na violência. Com isso, a família 

foi submetida a mudanças, como o desenvolvimento de uma prática migratória, a 

emergência da chefia feminina do domicílio, a implementação de uma política 

assistencialista, a criação das frentes de trabalho e a reconstrução de novos 

domicílios a partir dos abarracamentos (SOUSA, 2007:1). 

 

Para Sousa (2007), a seca faz parte da história do Ceará, deixando de ser apenas 

elemento econômico, tornando-se componente fundamental de uma mecânica discursiva, que 

deu vazão à construção de uma noção de família marcada pela idéia de perda e de crise. A 

seca e a migração desequilibravam o ordenamento da família à medida que em Fortaleza se 

formava um grande contingente de viúvas e órfãos que permaneciam na periferia da capital 

cearense como se fossem “inválidos”. As crianças e as mulheres se viam como incapazes de 

prover o próprio sustento sem a presença da figura masculina tida como o “chefe de família”. 

O não retorno ao sertão depois da seca leva a capital em 1887 a ter 34% dos domicílios 

chefiados por mulheres. O fenômeno da seca contribuía para a formação dos contingentes de 

mulheres com seus filhos que permaneciam nas cidades próximas aos socorros públicos.  
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Em 1887 a migração aconteceu para Fortaleza, Aracati, Baturité, Maranguape, 

Granja, Acaraú e Vila de Pacatuba. Desse modo, a situação de “mulheres chefes de família” 

não aconteceu de forma restrita à capital cearense, mas teria atingido toda a província, por 

meio da migração que, a cada seca, levava a formação de uma população vivendo 

precariamente em habitações rústicas e miseráveis.  

A seca de 1887 levou grandes proprietários e sertanejos à ruína. Houve um grande 

fluxo migratório, ocorrendo cenas de miséria, fome, ocupação das praças da cidade e 

segregação dos retirantes. O quadro tornou a se repetir em 1888, 1900, 1915, 1932 [...] 

(MESQUITA, 2006).  

Para a autora, a seca de 1887 foi considerada um importante marco na construção 

da cidade de Fortaleza. Na época o retirante se tornou uma justificativa para se obter recursos 

do império e dar vazão aos projetos de modernização da cidade. Medidas assistencialistas 

eclodiram a partir do fenômeno climático da seca e formas de segregação da população de 

retirantes foram construídas. Essa seca superou as anteriores, e acabou recebendo mais 

atenção do poder central e uma comissão imperial foi constituída para estudar e propor 

soluções para a situação. Surgem então propostas de construção de ferrovias, açudes e 

observatórios meteorológicos.  

A seca esteve imbricada à transformação da cidade, do porto, do saneamento e da 

medicalização da população. No discurso do poder público da época e dos jornais, o império 

deveria mandar recursos para minimizar o sofrimento da população, mas as pessoas não 

podiam ficar sem trabalhar sob a pena de serem “viciadas” na ociosidade. As mulheres 

trabalhavam com tecelagem, mas não havia um processo de industrialização. Transformar a 

população em trabalhadores passou a ser a meta do governo imperial para iniciar os 

melhoramentos na cidade e ainda manter os retirantes afastados pelo trabalho. A construção 

da ferrovia
5
 interrompida em 1875 foi reiniciada. As estradas de ferro eram vistas como 

grandes escolas de trabalho, pois os retirantes chegavam do campo sem conhecimento e 

começavam a aprender outros ofícios, sendo operários e lidando com máquinas. Muitos dos 

que trabalharam nas estradas de ferro continuaram empregados em ferrovias. 

Marques da Silva et al (2004) num estudo sobre a cidade de Fortaleza na segunda 

metade do século XIX, tendo como questão a participação das camadas menos abastadas, 

                                                
5
A primeira ferrovia do Ceará surgiu de um acordo assinado no dia 5 de março de 1870, entre o Senador Tomaz 

Pompeu de Souza Brasil (Senador Pompeu), o bacharel Gonçalo Batista Vieira (Barão de Aquiraz), o coronel 

Joaquim da Cunha Freire (Barão de Ibiapaba), o negociante inglês Henrique Brocklehurst e o engenheiro civil 

José Pompeu de Albuquerque Cavalcante. O objetivo era construir uma ferrovia ligando a Capital do Estado até 

a Vila de Pacatuba, tendo um ramal até Maranguape. O empreendimento visava o escoamento da produção 

serrana para o porto de Fortaleza (DIÓGENES, 2002). 
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busca a relação entre o aumento dos marginalizados sociais e o processo modernizador em 

andamento na cidade. Dedicando especial atenção aos retirantes da seca, aos trabalhadores 

informais e, principalmente, às mulheres que chefiavam famílias, tenta avaliar seus papéis e 

as formas como se inseriam no espaço urbano nesse momento de transformações pelo qual 

passava a cidade. Utiliza, dentre outras fontes, o Arrolamento da População de Fortaleza para 

o ano de 1887
6
, do qual foram retiradas valiosas informações. Desse trabalho nos apropriamos 

de alguns dados e reflexões, principalmente os relacionados às mulheres “chefes de família” e 

informações sobre sua presença e atuação no mercado de trabalho. Antes disso, é importante 

salientarmos que o trabalho de Marques da Silva faz referência às transformações 

econômicas, políticas e sociais vividas pela cidade, como o crescimento da exportação de 

alguns produtos agrícolas, a criação da Academia Francesa do Ceará, a abolição da escravidão 

e as conseqüências do fenômeno da seca sobre o aumento da população e sobre a organização 

das famílias flageladas migradas do sertão, bem como sobre as famílias residentes na cidade. 

A migração em direção à capital em busca de sobrevivência resulta nos abarracamentos 

localizados na periferia de Fortaleza, criados pelo governo da província, ou na situação de 

desabrigados, dormindo embaixo de árvores e perambulando pelas ruas da capital. A cidade 

que possuía aproximadamente 25 mil habitantes passou a ter uma população de cerca de 130 

mil pessoas durante a seca. Desses retirantes, quase a metade morreu assolada pela epidemia 

de varíola que abateu a cidade, devido às precárias condições higiênicas encontradas neste 

cenário de miséria e inchaço populacional. Muitas famílias desestruturaram-se com a grande 

mortalidade, e assim, mulheres sós, viúvas e órfãos tiveram de buscar meios de sobrevivência 

na mendicância, no meretrício, no trabalho informal. Este desastre desestabilizou a economia 

da província e provocou significativas modificações no cotidiano da cidade. 

Aderaldo (1974:48) apud Marques da Silva et al (2004) apresenta os dados do 

Arrolamento da População de Fortaleza, para o ano de 1887. Esse documento possui 

informações referentes aos 17.533 habitantes arrolados ao longo de 3655 fogos distribuídos 

pela cidade. Apresenta em seu conteúdo as seguintes informações: denominação das ruas e 

praças; número das casas; tipo de estabelecimento; nome do indivíduo e sua posição na 

estrutura familiar em relação ao chefe do domicílio; idade; nacionalidade; estado conjugal; 

profissão; instrução (sabe/não sabe ler) e algumas informações complementares. O valor desta 

                                                
6
O documento “Arrolamento da População de Fortaleza para o ano de 1887” encontra-se no Arquivo Público do 

Estado do Ceará - APEC e disponível em microfilmes no Centro de Estudos de Demografia Histórica da 

América Latina – CEDHAL/USP. É composto por 6 livros cartoriais,  cujas informações referem-se à população 

das Freguesias de São José e de Nossa Senhora do Patrocínio que constituíam a cidade de Fortaleza nesse 

período.  
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documentação acentua-se pelo seu quase ineditismo, pois dentre as obras que retratam a 

história do Ceará, poucas fazem referência ao Arrolamento. Suas informações possibilitam o 

surgimento de diversas questões e, conseqüentemente, sugerem novos estudos que busquem 

compreender a constituição da sociedade fortalezense.  

No arrolamento de 1887 a distribuição da população por sexo, indica maior 

presença feminina, contabilizando 10.032 mulheres, ou seja, 57,2% da população geral, 

enquanto que a população masculina equivale a 7.483 homens, 42,7% da população. São 

aventadas algumas hipóteses para a compreensão da diferença percentual entre os sexos, 

como a elevada migração dos homens e a grande mortalidade causada pelas epidemias de 

varíola e pela fome. 

A migração dos homens se dá em conjunto com a família ou de forma isolada, 

sozinho, para as áreas de exploração da borracha, no Vale Amazônico e lavouras cafeeiras no 

Centro-Sul do país (GONÇALVES, 2002). Essa migração acontecia também para outras 

regiões do Brasil. A saída desses homens em busca de trabalho explica a grande incidência de 

domicílios chefiados por mulheres, 30%, dos quais 51,6% eram de mulheres viúvas. As 

casadas perfaziam apenas 7,9% das mulheres chefes de domicílio. Elas provavelmente 

assumiam o comando da família provisoriamente na ausência do marido que viajava a 

negócios, ou em busca de trabalho em outras regiões do país, e muitas vezes não retornava. 

Das que exerciam algum tipo de atividade econômica, a maior parte concentrava-se no setor 

terciário, seguido do setor secundário e por último, o primário. As mulheres chefes de 

domicilio se enquadravam em categorias profissionais como: lavradora, canoeira, rendeira, 

mendiga, pescadora, chapeleira, teceleira, padeira, tecedeira, artista, costureira, barbeira, 

professora, cozinheira, proprietária, caixeira, florista, lavadeira, cigana, jornaleira, negociante, 

doceira, parteira, doméstica, porteira, quitandeira, enfermeira, modista, engomadeira e 

meretriz. As meretrizes constituíam a maior parte das mulheres com ocupação que chefiavam 

famílias. Poucas mulheres exerciam atividades consideradas masculinas. A apresentação 

desse dado reafirma que em Fortaleza a participação feminina não se deu através do trabalho 

industrial, e sim através de ocupações tradicionalmente consideradas femininas. Importante 

lembrarmos que apesar de se tratar de uma região nordestina, a economia cearense não esteve 

atrelada à lavoura canavieira e sim à pecuária, possuindo um sistema de trabalho diferente, em 

que a presença escrava foi menos intensa do que em outros estados como Bahia e 

Pernambuco. Por isso, não podemos afirmar que apenas nesse momento as mulheres passaram 

a exercer atividades remuneradas.  
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Na virada do século dezenove para o século vinte, Fortaleza já detinha a sétima 

maior população urbana do país, passando a tomar medidas de higienização social e de 

saneamento ambiental, além de executar um plano de reformas para o meio urbano com a 

implantação de jardins, cafés, coretos e monumentos e a construção de edifícios seguindo 

padrões estéticos europeus.  

Esposa, mãe, dona-de-casa, "rainha do lar" - eis as várias facetas de um mesmo 

rosto, o da mulher cearense das primeiras décadas do século XX, urbana, de classe média ou 

alta, católica, pilar "da moral e dos bons costumes". É essa mulher recatada, praticamente 

reclusa à "prisão" do espaço doméstico, igualmente encarcerada nos papéis a ela atribuídos 

socialmente (FURTADO & ANDRADE, 2007). 

Na década de 1940 os números da inserção da mão-de-obra feminina no mercado 

de trabalho apresentaram elevação e isso significou que a produção, antes monopólio dos 

homens, passou a ser socializada com as mulheres.  

Em um jornal católico da época foi publicado um comentário destacando que para 

algumas mulheres, o trabalho surge como uma perspectiva mais vantajosa que o casamento, 

considerado uma escravidão. “A passagem da mulher, do lar para o trabalho, é dita como uma 

concessão do homem, que liberaria as mulheres para um trabalho”. (ARAÚJO, 1995:139).  

 O aumento da participação feminina no mercado de trabalho em Fortaleza no 

decorrer das décadas que se seguem é vista em conseqüência de a mulher ter a necessidade de 

trabalhar para o sustento da família, pela baixa renda familiar, em decorrência do desemprego 

do marido/companheiro, pelo próprio desejo de realização pessoal e por sentir-se no direito de 

exercer uma profissão. 

No artigo “Mulher e mercado de trabalho: a realidade cearense”, publicado por 

Costa, em 2008, foi analisado o processo de inserção da mulher no mercado de trabalho 

cearense, no período de 2001 a 2006, tendo concluído que as alterações mais significativas 

ocorreram entre as mulheres, delineando um contexto de crescente participação feminina e de 

redução das diferenças de remuneração do trabalho, consolidando sua presença no mundo 

laboral do estado, apesar de o trabalho feminino ainda estar muito ligado às ocupações 

tradicionalmente consideradas femininas. Sua taxa de participação estadual é similar à taxa 

nacional, mundial e da América Latina e, além do mais, o aumento da participação parece não 

ter sido acompanhado de melhorias qualitativas mais substanciais no trabalho feminino, 

sinalizando que esse processo aconteceu de forma lenta. 

A maior participação das mulheres deveu-se tanto a redução de obstáculos de 

natureza não econômica ao seu ingresso no mercado de trabalho, associada às mudanças 
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culturais sobre o papel das mulheres na sociedade atual, como também a necessidade de 

complementação da renda familiar e/ou de assumir a responsabilidade pela manutenção da 

família, decorrentes dos baixos salários e/ou do desemprego de membros da família, 

notadamente dos homens. Dessa forma, não se deve creditar somente a fatores econômicos 

essa consolidação da presença feminina no mercado de trabalho, mesmo porque, dados os 

níveis de pobreza e de desigualdade de renda reinantes na sociedade brasileira, a 

sobrevivência das famílias depende cada vez mais do esforço coletivo de seus membros. 

A maior escolaridade das mulheres tem sido utilizada como uma estratégia para 

sua inserção/permanência no mercado de trabalho, reduzindo as desigualdades de participação 

e a discriminação de gênero nesse mercado, notadamente no segmento da força de trabalho 

mais jovem.  

Elas continuam a apresentar elevado nível de informalidade nas suas relações de 

trabalho, além de serem maioria no exercício de atividades precárias e deterem um menor 

tempo médio de permanência no trabalho. Disso podem decorrer remunerações mais baixas e 

maior susceptibilidade ao desemprego.   

Por outro lado, esse estudo constatou algumas melhoras residuais na qualidade do 

trabalho feminino no Ceará, em 2001/2006, tais como: elevação do nível de assalariamento da 

ocupação feminina; maior fração de mulheres contribuintes para a previdência social, 

influenciada pela maior proporção de empregadas com carteira assinada; pequena redução do 

emprego doméstico; redução do emprego doméstico sem carteira, além de queda no trabalho 

por conta-própria e para o consumo próprio.  

Nesse período, houve também avanços no valor da remuneração independente de 

faixa etária, instrução, categoria ocupacional ou contrato de trabalho, embora relativamente 

mais concentrada nas faixas inferiores da distribuição. Os dados destacam que houve 

decréscimo nas diferenças das remunerações de homens e de mulheres, principalmente entre 

os mais jovens. No total dos ocupados, elas passaram a perceber, em média, 80% da 

remuneração dos homens, em 2006.  

Adicionalmente, a forma de inserção mostrou-se muito associada ao nível de 

rendimento do trabalho, praticamente determinando o patamar de remuneração de homens e 

de mulheres, em que o trabalho doméstico e o trabalho por conta-própria estão na base da 

pirâmide.  

Para Costa (2008) as mulheres compõem um segmento populacional importante e 

significativo para as economias nacionais, inclusive para o Ceará, à medida que elas 

conformam 52% da população cearense, integram 42% da sua população economicamente 
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ativa, representam 51% do desemprego estadual, além de serem responsáveis por 

aproximadamente 1/3 dos domicílios particulares do Estado.   

Apesar dos avanços registrados nas últimas décadas, a sociedade cearense ainda 

convive com um grande déficit na eqüidade de gênero no seu mercado de trabalho. A redução 

das desigualdades de gênero no mundo laboral, embora venha acontecendo de forma lenta, 

impulsiona a inclusão social, a diminuição da pobreza e o fortalecimento da cidadania, além 

de propiciar melhores condições de vida às famílias. 

Destacamos a importância da criação de oportunidades de trabalho não só em 

maior quantidade, mas também com mais qualidade para as mulheres, reconhecendo que as 

suas dificuldades específicas de acesso ao mercado de trabalho necessitam ser especialmente 

tratadas no âmbito das políticas públicas do trabalho. Para que esse objetivo seja alcançado é 

imperativo se inserir/enfatizar a questão de gênero nas políticas públicas de combate à 

pobreza e de geração de trabalho e renda no país como um todo, em cada região brasileira, 

principalmente nas menos desenvolvidas. 

Após esta incursão histórica com a apresentação de alguns dados estatísticos e 

históricos sobre o fenômeno da “provisão familiar feminina” no Ceará e em Fortaleza, 

apresentamos no Capítulo 3 os sujeitos sociais ou os atores sociais pesquisados que vivenciam 

esta condição no espaço de coabitação da família em seu cotidiano.  
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CAPÍTULO 3: A Provisão Familiar Feminina - Os Atores Sociais 

 

 Neste capítulo apresentamos os sujeitos sociais investigados sob o ponto de vista 

de sua existência dentro de um grupo familiar com estrutura nuclear, em sua maioria no 

modelo pai, mãe e filhos. São 19 famílias, 9 de camada popular e 10 de camada média. 

Levamos em consideração que a constituição da família não é percebida apenas como um 

simples somatório de comportamentos, desejos e demandas individuais, e sim, como um 

processo de vida, de estratégias e trajetórias individuais de cada um de seus integrantes 

(LACERDA, GÓSSON & TEIXEIRA, 2006:2). 

As mulheres e os homens deste estudo vivem uma situação de conjugalidade, seja 

com o vínculo formal de um casamento civil e, ou, religioso, seja vivendo “juntos”, expressão 

que eles mesmos utilizam. Apresentam diferentes níveis de escolaridade e de renda e o relato 

de suas histórias de vida expressa sentimentos, valores, idéias, ideais, crenças, dificuldades e 

anseios, que a escrita muitas vezes não é capaz de revelar.  

Damos destaque também à inserção dos cônjuges no mundo do trabalho, bem 

como, as implicações da não inserção nesse espaço que guarda estreita vinculação ao acesso a 

bens e serviços necessários a manutenção da estrutura familiar, ao capital cultural e ao 

usufruto da condição de ser cidadão com direitos, dentre outros, à saúde, à educação e ao 

lazer.  

 

3.1 As Famílias e os Sujeitos de suas Histórias  

 

Fazer referência a mulher e ao homem em sentido singular pode parecer 

impróprio e inadequado quando vislumbramos o sentido plural de suas histórias de vida e de 

suas trajetórias de trabalho. É certamente impróprio, se pomos em destaque as diferenças e 

desigualdades de recursos e oportunidades entre esses sujeitos situados diversamente segundo 

a geração, a camada social, a estrutura familiar, o grau de escolaridade, a fase de seu ciclo de 

vida e assim por diante.  

Para Massi (1992:31) a reprodução social e ideológica advém da reprodução de 

homens e de mulheres particulares. A trama miúda da vida cotidiana revela o tecido social. 

Assim estudar o cotidiano é penetrar na própria história dos indivíduos. 

Em relação especificamente às mulheres, as próprias mudanças globais e parciais 

ocorridas, no que tempos atrás se chamava “a condição feminina”, com o significativo 
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aumento da escolaridade e de sua maior participação no mercado ou no mundo do trabalho, 

constituíram elementos de grande diversificação de suas trajetórias e escolhas familiares. 

Quanto aos homens, a sociedade hoje se depara com uma infinidade de 

interrogações sobre essa construção subjetiva desse ser masculino, diante de um ser feminino 

que assumiu novas posturas, novas posições e novos “antigos” papéis nos espaços, público e 

privado, com destaque aqui para a condição da provisão familiar, naturalizada e 

historicamente atribuída ao homem. 

Apresentamos cada família por pseudônimos para preservar as identidades de seus 

membros em suas vidas cotidianas.  

Os dados inicialmente dão uma visão mais geral dos sujeitos investigados com 

informações sobre: local de nascimento, migração, idade por ocasião da união conjugal, 

tempo de união conjugal, número de uniões conjugais, número de filhos, escolaridade e 

trabalho/ocupação. 

As famílias da camada popular foram nomeadas pelas letras do alfabeto de A a I 

enquanto as famílias da camada média receberam as letras do alfabeto de L a U. 

Os cônjuges das famílias da camada popular receberam os nomes de Anita e 

Anderson, Bela e Bento, Clarice e Célio, Dora e Dorival, Emília e Ênio, Fernanda e 

Frederico, Glória e Geraldo, Hilda e Hilário, Iêda e Ivo.  

Nomeamos os cônjuges das famílias da camada média de Lena e Leandro, 

Margarida e Moisés, Núbia e Nelson, Olga e Osmar, Paula e Pedro, Quênia e Quinzinho, 

Roberta e Ronaldo, Sueli e Sérgio, Tereza e Tarso, Úrsula e Ulisses.   

Estes sujeitos irão se revelando aos poucos à medida que os capítulos dessa tese 

forem sendo apresentados. Durante todo o percurso de escrita/construção desta tese estaremos 

apresentando fatos da vida cotidiana de cada mulher e de cada homem investigados, em um 

resgate de suas histórias de vida desde a sua origem, resguardando a memória de cada um no 

momento das entrevistas. Ao relatar sobre a origem, a infância e a trajetória de vida e de 

trabalho dessas pessoas estabelecemos um fio condutor para as análises.  

 

Famílias da Camada Popular 

 

Família A – Anita, Anderson (cônjuges); André e Alice (filhos); Aderbal (irmão) 

A primeira família de camada popular que apresentamos é a de Anita, 33 anos, 

vivendo com Anderson, 28 anos, há 5 anos. Anita nasceu em Gijoca, Ceará. Estudou até a 7ª 

série do Ensino Fundamental. Veio para Fortaleza aos 18 anos. Nesse período casou com 
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(Antônio) com quem teve uma filha (Alice), hoje com 9 anos. Esse primeiro casamento durou 

4 anos. Três anos após a separação Anita se uniu a Anderson, com quem vive até hoje e com 

quem teve o segundo filho, André de 4 anos. Anita trabalha como doméstica em uma 

residência. Mora com o companheiro, o filho e um irmão de 20 anos (Aderbal). 

Anderson tem 28 anos, nasceu em Fortaleza e casou-se aos 23 anos. Estudou até 

o segundo ano do ensino médio e interrompeu os estudos por causa do trabalho. Começou a 

trabalhar aos 14 anos de idade em serviços gerais num projeto social denominado “Menor 

Trabalhador”. Trabalhou depois em Indústria de Confecção, como auxiliar de corte e cortador, 

durante 7 anos. Ficou desempregado e a partir daí não conseguiu mais se inserir no mercado 

de trabalho. 

 

Família B – Bela, Bento (cônjuges); Bob, Batista, Bonifácio e Belice (filhos); Breno, 

Bruno e Beta (netos) 

Bela casou aos 14 anos com Bento que tinha 21 anos. Hoje ela tem 57 anos e ele 

64 anos. Tiveram 11 filhos e hoje estão com 46 anos de união. Com o casal moram 03 filhos 

solteiros (Bob, 32 anos; Batista, 30 anos e Bonifácio, 22 anos); uma filha, que é separada do 

companheiro (Belice, 27 anos) e seus três filhos (Breno, 5 anos; Bruno, 2 anos e Beta, 9 

meses). Bela nasceu em Caucaia, Ceará. Estudou até a 1ª série do Ensino Fundamental. 

Começou a trabalhar com 14 anos como empregada doméstica. Hoje não tem uma renda fixa 

e o dinheiro que é adquirido para o sustento da família provém da venda de água que é 

recolhida em um chafariz, localizado próximo à sua casa; da atividade de babá e da venda de 

lixo reciclável que é recolhido na rua por ela e pelos filhos. A família conta ainda com 

doações financeiras de pessoas da família e da comunidade. 

Bento nasceu na cidade de Granja, Ceará, e veio com a família para Fortaleza 

com a idade de 15 anos. Nunca freqüentou a escola, não sabe ler nem escrever. Quando 

criança trabalhava com o pai na agricultura. Casou aos 18 anos. Só veio a ter um emprego 

fixo após o casamento, por um período de dois anos e quatro meses. Depois disso, ficou 

desempregado e passou a trabalhar nas feiras, como carregador, ajudando a transportar 

gêneros alimentícios e outras coisas. Além disso, coletava lixo nas ruas para vender. Começou 

a ter problemas de saúde e parou de trabalhar. Hoje está com 64 anos, se diz muito doente e 

não trabalha mais. 
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Família C – Clarice, Célio (cônjuges); Clarinda e Cibele (filhas) 

Clarice tem 33 anos. Nasceu em Gijoca, Ceará, onde morou até a idade de 11 

anos. Em sua terra natal, trabalhava com os pais e os irmãos na roça. Aos 14 anos uniu-se a 

Célio com quem tem hoje 17 anos de união. Ficaram morando no lugar de origem por três 

anos, onde ela trabalhava fazendo bordados. Migrou para Fortaleza para trabalhar como 

empregada doméstica. Tem três filhos, Cleber, 17 anos; Clarinda, 15 anos e Cibele, nove 

anos. Mora com o marido e as duas filhas em casa própria. O filho Cléber é casado e mora 

com a mulher e uma filha. 

Célio tem 37 anos. Perdeu a mãe aos três anos de idade sendo então criado pelo 

pai e pela madrasta em Tejuçuoca, Ceará, onde nasceu e permaneceu morando e trabalhando 

na roça. Casou aos 18 anos. Cursou até a 2ª série do Ensino Fundamental. Hoje está 

desempregado. 

 

Família D – Dora, Dorival (cônjuges); Daniele, Danuza (filhas) 

Dora nasceu em Fortaleza. Casou aos 26 anos de idade. Na ocasião do casamento 

já estava grávida da primeira filha. Hoje tem 55 anos. Começou a trabalhar como babá aos 12 

anos de idade. Em seguida trabalhou como empregada doméstica e o faz até hoje. Estudou até 

a 4ª serie do Ensino Fundamental. Têm duas filhas Daniele, 19 anos e Danuza, 7 anos. Está 

hoje com 47 anos de união conjugal com Dorival.  

Dorival nasceu em Cascavel, Ceará. Casou com Dora aos 18 anos e hoje está com 

47 anos. É analfabeto. Já foi empregado na construção civil, na construção de condomínio de 

apartamentos. Hoje não tem emprego fixo, mas continua fazendo bicos como servente de 

pedreiro ou em outras atividades que aparecem.  

 

Família E – Emilia, Ênio (cônjuges); Eládio (irmão) 

Emília nasceu em Fortaleza. Estudou até a 8ª série do Ensino Fundamental. Casou 

aos 19 anos com Emiliano com quem permaneceu casada durante 13 anos. Após três anos de 

sua separação do primeiro marido se uniu a Ênio, com quem havia namorado aos 16 anos. 

Desse reencontro resultou uma união que já dura 4 anos. Sua primeira atividade profissional 

foi ao lado do primeiro companheiro em uma empresa de marketing. Depois da separação 

ficou sem trabalhar. Atualmente trabalha como diarista, em trabalho doméstico em residências 

familiares. Não tem filhos. Mora com o companheiro e com o cunhado Eládio. 
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Ênio nasceu em Fortaleza, Ceará. Tem 34 anos e trabalha como autônomo em 

uma oficina mecânica ao lado da residência onde mora com Emília, com quem se uniu aos 30 

anos. Ênio teve um primeiro relacionamento antes de Emília, mas não teve filhos. 

 

Família F – Fernanda, Frederico (cônjuges); Fausto, Felix e Felipe (filhos) 

Fernanda nasceu no Maranhão e veio para Fortaleza aos 2 anos de idade. Aos 7 

anos foi adotada por uma família com quem morou até os 12 anos, voltando depois a morar 

com a mãe. Estudou até a 2ª série do Ensino Fundamental. Aos 17 anos conheceu o seu 

companheiro Frederico com quem se uniu e vive até hoje. A primeira filha morreu em um 

acidente e os outros três filhos são: Fausto, 21 anos; Felix, 19 anos e Felipe, 17 anos.  

Fernanda e Frederico têm hoje 28 anos de união.  

Frederico nasceu em Fortaleza e está com 50 anos de idade. A união com 

Fernanda aconteceu quando ele tinha 25 anos. Já trabalhou em indústria de confecção e hoje, 

depois de desempregado, só trabalha quando aparece algum bico pra fazer. 

 

Família G – Glória, Geraldo (cônjuges); Graça, Gilda, Girlene e Gisele (filhas) 

Glória nasceu em Fortaleza. Estudou até a terceira série do Ensino Fundamental. 

Aos 17 anos se uniu a Geraldo e tem hoje 23 anos de união. Têm quatro filhas, Graça, Gilda, 

Girlene e Gisele. Aos 40 anos, está cursando a 4ª série do Ensino Fundamental.  

Geraldo nasceu em Fortaleza. Aos 20 anos se uniu a Glória. Trabalhou como 

marchante, mas atualmente, aos 43 anos, encontra-se desempregado. 

 

Família H – Hilda, Hilário (cônjuges); Humberto e Hildete (filhos) 

Hilda nasceu em Sobral, Ceará, e veio morar em Fortaleza aos 10 anos de idade. 

Aos 25 anos se uniu a Hilário, que estava com 28 anos. Hoje eles têm 15 anos de união. 

Frequentou a escola em idade bem adulta e hoje aos 40 anos está cursando a quarta série do 

Ensino Fundamental no período noturno. Sempre trabalhou como empregada doméstica e 

hoje é diarista em residências familiares. Tem dois filhos, Humberto, 11anos e Hildete, 

14anos.  

Hilário tem 43 anos e trabalha numa oficina mecânica.  
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Família I – Iêda, Ivo (cônjuges); Inácio, Igor e Irene (filhos) 

Iêda nasceu em Sobral, Ceará. Veio morar em Fortaleza aos 12 anos de idade. 

Casou aos 20 anos com Ivo, que tinha 27 anos. Hoje eles têm 30 anos de casados. Tem 3 

filhos, Inácio, 25 anos; Igor, 18 anos e Irene, 9 anos. Estudou até a 4
a
 série do Ensino 

Fundamental. Desde criança trabalha como empregada doméstica. Hoje está com 50 anos de 

idade. 

Ivo nasceu em Fortaleza e hoje tem 57 anos de idade. Cursou até a 8ª série do 

Ensino Fundamental. Trabalhava como pedreiro, mas, por apresentar problemas de saúde 

precisou parar de trabalhar. 

 

Famílias da Camada Média 

 

Família L – Lena, Leandro (cônjuges); Lenice (filha) 

Lena nasceu em Fortaleza. Casou aos 25 anos com Leandro, que tinha a mesma 

idade que ela. Está hoje com 50 anos e 25 anos de casada. Tem uma filha, Lenice, 17 anos, 

que foi adotada quando era bebê. Fez curso superior e hoje trabalha numa instituição pública 

estadual.  

Leandro nasceu em Fortaleza. Tem curso superior e trabalha na sua área de 

formação, em empresas da construção civil. Hoje, aos 50 anos, está trabalhando em outro 

estado. 

 

Família M – Margarida, Moisés (cônjuges); Mauro e Marcelo (filhos) 

Margarida nasceu em Fortaleza. Casou aos 34 anos com Moisés. Fez curso 

superior, mas não trabalha na área de sua formação. É Assistente Administrativa em uma 

empresa de construção civil. Tem hoje 54 anos de idade e 21 anos de união conjugal. Têm 

dois filhos, Mauro com 20 anos e Marcelo com19 anos.  

Moisés nasceu em Russas, Ceará. Casou pela primeira vez somente no religioso 

aos 18 anos de idade. Dessa união resultou 3 filhos (1 menino e 2 meninas). O segundo 

casamento, com Margarida aconteceu aos 33 anos de idade, somente no civil. Ele concluiu o 

Ensino Médio. Trabalhou em São Paulo durante um período, retornando a Fortaleza para 

trabalhar com vendas em uma firma de materiais de esscritório, que alguns anos depois faliu. 

A partir daí ele ficou trabalhando como vendedor autônomo.  
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Família N – Núbia, Nelson (cônjuges); Nísia e Nélio (filhos) 

Núbia nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Concluiu o curso superior e 

logo em seguida fez mestrado e doutorado. O primeiro casamento aconteceu aos 20 anos e 

teve uma duração de 8 anos. Casou novamente e essa segunda união durou 3 anos. Depois da 

separação do segundo companheiro ela adotou uma menina, Nísia, hoje com a idade de 17 

anos. Vive uma terceira união há 4 anos, da qual resultou um filho, Nélio, hoje com 4 anos. 

Hoje ela trabalha numa instituição pública federal. 

Nelson nasceu em Santa Catarina. Concluiu o curso superior e trabalhava como 

professor. Viveu uma primeira união antes de conhecer Núbia que durou 4 anos. A união com 

Núbia aconteceu aos 39 anos. Atualmente tem 43 anos e está desempregado. Nelson tem uma 

casa alugada em Santa Catarina. Veio para Fortaleza acompanhando a mulher, que obteve 

aprovação em concurso público em Fortaleza.  

 

Família O – Olga, Osmar (cônjuges); Otávio e Otília (filhos) 

Olga nasceu em Fortaleza, Ceará. Fez curso profissionalizante e concluiu curso 

superior. Atualmente está fazendo um curso de pós-graduação, em nível de especialização. 

Casou aos 30 anos com Osmar e foi morar em Acaraú, Ceará, onde permaneceu por quatorze 

anos. Tem dois filhos, Otávio com 14 anos e Otília com 8 anos. Aos 18 anos começou a 

trabalhar. Já trabalhou na área de educação como professora na cidade do interior onde 

morava. Atualmente está licenciada do emprego, pois mudou temporariamente para Fortaleza 

em virtude de o marido ter vindo para trabalhar como taxista. Como atividade alternativa se 

inseriu como professora em um programa educativo do Governo Federal. Tem hoje 14 anos 

de união conjugal. 

Osmar nasceu em Acaraú, Ceará. Concluiu o ensino médio. Passou a infância em 

Acaraú. Trabalhou por uns tempos com seu irmão em uma lanchonete em sua cidade natal, 

mas depois veio para Fortaleza, onde trabalhou em um órgão público que posteriormente foi 

extinto. Em seguida trabalhou em outro órgão público estadual. Casou aos 31 anos. Ele e a 

esposa abriram um pequeno comércio, que não logrou êxito. Trabalhou como motorista em 

órgão público por um curto período de tempo. Veio para Fortaleza para trabalhar como 

taxista, atividade que desenvolve até hoje, aos 44 anos de idade.  
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Família P – Paula, Pedro (cônjuges); Poliana (filha) 

Paula é amazonense, mas mora em Fortaleza desde os dez anos de idade. 

Concluiu curso superior, fez mestrado e doutorado. Trabalha em instituição de ensino superior 

como professora. Casou aos 25 anos de idade com Pedro e hoje, aos 35 anos, tem 10 anos de 

união conjugal e uma filha, Poliana, de 2 anos. 

Pedro nasceu em Recife, Pernambuco. Casou aos 25 anos e hoje tem 35 anos. É 

pastor de uma igreja em Fortaleza e está cursando Direito. 

 

Família Q – Quênia, Quinzinho (cônjuges), Quintino e Quenafles (filhos) 

Quênia nasceu em Recife, Pernambuco. Concluiu o curso superior e fez 

mestrado. Trabalhou por uns tempos no Pará e depois veio morar em Fortaleza para assumir 

um emprego. Casou aos 33 anos. Tem 2 filhos, Quintino, 29 anos e Quenafles, 25 anos. Hoje 

tem 26 anos de união conjugal. Está aposentada da instituição de ensino superior onde 

lecionava. 

Quinzinho nasceu em Fortaleza. Concluiu o Ensino Médio. Casou aos 23 anos. 

Hoje trabalha em um único turno. 

 

Família R – Roberta, Ronaldo (cônjuges); Ricardo e Renata (filhos) 

Roberta nasceu em Fortaleza, Ceará. Concluiu o curso superior, fez mestrado e 

atualmente cursa o doutorado. Casou com Ronaldo aos 19 anos e hoje tem 30 anos de casada. 

Tem 2 filhos, Ricardo, 22 anos e Renata, 24 anos. Atualmente trabalha como professora em 

instituição de ensino superior particular. 

Ronaldo nasceu em Fortaleza, Ceará. Concluiu o Ensino Médio. Casou aos 20 

anos. A empresa na qual trabalhava faliu e hoje aos 50 anos ele trabalha como autônomo. 

  

Família S – Sueli, Sérgio (cônjuges); Suetônio e Sávio (filhos) 

Sueli nasceu em General Sampaio, no Ceará. Veio morar em Fortaleza aos 12 

doze anos de idade. Concluiu o curso superior e logo em seguida fez a pós-graduação, em 

nível de mestrado. Casou aos 32 anos com um viúvo. Trabalha como professora em 

instituição de ensino superior. Sueli está hoje com 24 anos de casada e tem dois filhos, 

Suetônio, 20 anos e Sávio, 18 anos. 

Sérgio nasceu em Fortaleza, Ceará. Concluiu o Ensino Médio. Ficou viúvo e 

casou com Sueli aos 44 anos. Teve um casal de filhos do primeiro casamento. Hoje aos 68 

anos está aposentado.  
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Família T – Tereza, Tarso (cônjuges); Temóteo, Talita, Tadeu e Túlio (filhos) 

Tereza nasceu em Fortaleza, Ceará. Casou aos 26 anos de idade. Possui dois 

diplomas de curso superior e trabalha em uma das áreas de sua formação universitária. Tem 

24 anos de casada, e seus filhos são Timóteo, 23 anos; Talita, 22 anos; Tadeu, 18 anos e 

Túlio, 12 anos. Túlio foi adotado ainda bebê.  

Tarso nasceu em Maracanaú, Ceará. Veio morar em Fortaleza aos 12 anos. Tarso 

fez curso profissionalizante e concluiu curso superior. Casou aos 27 anos. Trabalhou em 

órgão público estadual e depois de vários anos de trabalho se engajou no PDV (Plano de 

demissão voluntária). Montou um comércio que não deu certo e hoje, aos 51 anos está 

desempregado. 

 

Família U – Úrsula, Ulisses (cônjuges); Urânia e Ubiratan (filhos) 

Úrsula nasceu em Fortaleza, Ceará. Concluiu curso superior, fez mestrado e 

doutorado. Casou aos 21 anos e hoje aos 52 anos tem 31 anos de união conjugal. Tem dois 

filhos, Urânia, 22 anos e Ubiratan, 20 anos. Trabalha hoje como professora em instituição de 

ensino superior. 

Ulisses nasceu em Fortaleza, Ceará. Concluiu o Ensino Médio. Casou aos 21 

anos. Teve várias experiências de trabalho como, motorista de táxi, trabalho com câmbio, 

proprietário de supermercado e de churrascaria. As tentativas com comércio não deram certo 

e hoje aos 52 anos, voltou a ser motorista de táxi. 

Para melhor visualização dessas informações apresentamos todos os dados 

descritos em forma de quadros: Quadro 1 e Quadro 2. 
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 Nomes Situação 

no grupo 

familiar 

Idade 

(anos) 

  Origem Inicio vida 

conjugal 

Tempo      

de     

união 

Escolaridade 

dos cônjuges  

Atividade 

profissional dos 

cônjuges (atual) 

Renda da 

Família 

(R$) 

A  Anita 
Anderson 
André 
Alice 
Aderbal 

Cônjuge 
Cônjuge 
Filho 
Filha 
Irmão da 
esposa 
 

33  
28  
4  
9  

 

Gijoca, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 

28 anos 
22 anos 

   5 anos 7ª série EF 
2ª série EM 

Serviços 
Domésticos 
 Desempregado 

760,00 
(2 SM) 

B Bela 
Bento 
Bob 
Batista 
Belice 
Breno 
Bruno  
Beta 

Cônjuge 
Cônjuge 
Filho 
Filho 
Filha 
Neto 
Neto 
Neta 

57  
64  
32  
23  
27  
5  
2  
9 
meses 

Caucaia, CE 
Granja, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 

14 anos 
18 anos 

46 anos 1ª série EF 
Analfabeto 

Serviços 
Domésticos 
Desempregado 

240,00 
(0,63 SM) 

C Clarice 
Célio 
Clarinda,  
Cibele 
Cleber 

Cônjuge 
Cônjuge 
Filha 
Filha 
Filho 

33  
37  

Tejuçuoca, CE 
Tejuçuoca, CE 
Fortaleza, CE 
Tejuçuoca, CE 
Tejuçuoca, CE 

14 anos 
18 anos 

19 anos 4ª série EF 
2ª série EF 

Serviços 
Domésticos 
Desempregado 

640,00 
(1,7 SM) 

D Dora 
Dorival Daniel 
Danuza 

Cônjuge 
Cônjuge 
Filha 
Filha 

55  
47 
19  
7  

Fortaleza, CE 
Cascavel, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 

26 anos 
18 anos 

 

29 anos 4ª série EF 
Analfabeto 

 

Serviços 
Domésticos 
Desempregado 

 

500,00 
(1,31 SM) 

E  Emília 
Ênio 
Eládio  

Cônjuge 
Cônjuge 
Irmão do 
marido 

30 
35  
18  

Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 

35 anos 
30 anos 

4 anos 8ª série EF Serviços 
domésticos 
Autônomo  

980,00 
(2,57 SM) 

 

 

F 

Fernanda 
Frederico 
Fausto 
Fêlix 
Felipe 

Cônjuge 
Cônjuge 
Filho 
Filho 
Filho 

42  
50  
21  
19  
17  

São Luís, MA 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 

17 anos 
25 anos 

28anos 
 

2ª série EF 
 
Serviços 
Domésticos 
Desempregado 

400,00 
(1,05 SM) 

G Glória 

Geraldo 

Graça 

Gilda 

Girlene 

Gisele 

Cônjuge 

Cônjuge 

Filha 

Filha 

Filha 

Filha 

40  

43  

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE  

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

17 anos 
20 anos 

23 anos 3ª série EF Serviços  
Domésticos 
Desempregado 

480,00 

H  Hilda 

Hilário 

Humberto 

Hildete 

Cônjuge 

Cônjuge 

Filho 

Filha 

40  

43  

11 

14  

Sobral, CE 

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

25 anos 
28 anos 

15 anos 
 

4ª série EF Serviços 
Domésticos 
Oficina 
mecânica 

880,00 
(2,1 SM) 

I

 I 

Iêda 

Ivo 

Irene 

Inácio 

Igor 

Cônjuge 

Cônjuge 

Filha 

Filho 

Filho  

 

50  

57  

9  

25 

18  

Sobral, CE 

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

20 anos 
27 anos 

30 anos  4ª série EF 
 8ª série EF 

Serviços 
Domésticos 

Pedreiro 

380,00 
(1 SM) 

      QUADRO 1 - Dados Gerais das Famílias da Camada popular.  

      Fonte: Entrevistas realizadas com famílias em 2007 
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 Nomes Situação 

no grupo 

familiar 

Idade 

(anos) 

Origem Inicio 

vida 

conjugal 

Tempo      

de     

união 

Escolaridade 

dos cônjuges 

Atividade 

profissional dos 

cônjuges (atual) 

Renda da 

Família 

(R$) 

 

L 

Lena 

Leandro 

Lenice 

Cônjuge 

Cônjuge 

Filha 

50  

50  

17  

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

25 anos 

25 anos 

25 

anos 

Graduação 

Graduação 

Ens. Médio 

Ec. Doméstico 

Eng. Eletricista 

4.560,00 

(12 SM) 

 

M 

Margarida 

Moisés 

Mauro 

Marcelo 

Cônjuge 

Cônjuge 

Filho 

Filho 

 

55 

54  

20  

19  

Fortaleza,CE 

Russas, CE 

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

34 anos 

33 anos 

21 

anos 

Graduação 

E.Médio 

C. Grad. 

C.Grad. 

Ag.Administrativo 

Autônomo 

1.600,00 

(4,21 SM) 

 

N 

Núbia 

Nelson 

Nísia 

Nélio 

 

Cônjuge 

Cônjuge 

Filha 

Filho 

 

40  

43  

17  

5  

Porto Alegre, RS 

Lages,S.C. 

Lages, S.C. 

Porto Alegre, RS 

35 anos 

38 anos 

4 anos Doutorado 

Graduação 

Ens. Médio 

Pré-Escolar 

Pesquisadora 

Desempregado 

6.350,00 

(16,7 SM) 

 

O 

Olga 

Osmar 

Otávio 

Otilia 

Cônjuge 

Cônjuge 

Filho 

Filha 

43  

44  

14  

 8  

Fortaleza, CE 

Acaraú, CE 

30 nos31 

anos 

14 

anos 

Graduação 

Ens. Médio 

8ª série E.F. 

2ª série E.F. 

Professora E. Fund. 

Taxista 

 

1.170,00 

(3,07 SM) 

P Paula 

Pedro 

Poliana 

Cônjuge 

Cônjuge 

Filha 

35 

35  

2  

Manaus, AM 

Recife, PE 

25 anos 

25 anos 

10 

anos 

Doutorado Professora E. Sup. 

Pastor  

6.140,00 

(16,1 SM) 

Q Quênia 

Quinzinho 

Querubina 

Quintino 

Quenafles 

Cônjuge 

Cônjuge 

mãe 

Filho 

Filho 

 

59  

49  

92  

29  

25  

Recife, PE 

Fortaleza, CE 

Recife, PE  

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

33 anos 

23 anos 

26 

anos 

Mestrado 

Nível Médio 

Graduação 

Graduação 

Profª. Ens. Sup. 

(aposentada) 

8.380,00 

(22 SM) 

R Roberta 

Ronaldo 

Ricardo 

Renata 

Cônjuge 

Cônjuge 

Filho 

Filha 

 

49  

50  

28  

25  

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

19 anos 

20 anos 

30 

anos 

Doutorado 

(cursando) 

Ens. Médio 

Profª. E.Superior 

Autônomo 

 

6.000,00 

(15,7 SM) 

S Sueli 

Sérgio 

Suetônio 

Sávio 

Cônjuge 

Cônjuge 

Filho 

Filho 

56  

68  

20  

18  

CE 

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 

32 anos 

44 anos 

24 

anos 

Mestrado 

Ens. Médio 

Profª. E.Superior 

Aposentado 

 

12.000,00 

(31,5 SM) 

T Tereza 

Tarso 
Temoteo 

Talita 
Túlio 
Tadeu 

Cônjuge 
Cônjuge 
Filho  

Filha 
Filho 
Filho 

50  
51  
23  

22  
18  
12  

Fortaleza, CE 
Maracanaú,CE 
Fortaleza, CE 

Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 

26 anos 
27 anos 

23 
anos 

Graduação 
Graduação 
Ens. Super 

Ens. Super 
Ens. Médio 
Ens. Fund. 

Funcionária 
Estado 
Desempregado 

2.478,00 

(6,5 SM) 

U Úrsula 

Ulisses 
Urânia 
Ubiratan 

Cônjuge 
Cônjuge 
Filha 
Filha 

52  
52  
22  
20  

Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 
Fortaleza, CE 

21 anos 
21 anos 

31 
anos 

Doutorado  
Ens. Médio 

Profª. E.Superior 
Taxista 

 

14.000,00 

      QUADRO 2 - Dados gerais das famílias da camada média.  

      Fonte: Entrevistas realizadas com famílias em 2007. 
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3.2 Síntese Comparativa das Famílias 

 

Diferentes posições no espaço social correspondem diferentes estilos de vida, que 

são a retradução simbólica de diferenças objetivamente inscritas nas condições de existência. 

Assim, a correspondência observada entre o espaço das posições sociais e o espaço dos estilos 

de vida resulta no fato de que condições semelhantes produzem práticas diversas, mas sempre 

dentro dos limites inerentes as condições objetivas das quais essas práticas são produto. As 

marcas de distinção, que transparecem nas práticas ou nas propriedades dos grupos sociais, 

refletem, portanto, diferenças de posição na estrutura da distribuição dos instrumentos de 

apropriação. Os estilos de vida constituem, portanto, um princípio altamente distintivo de 

classificação social (BOURDIEU, 1983). 

As famílias descritas neste estudo vivem condições de vida bastante diferenciadas 

que é resultado, sobretudo das condições sócio econômicas com características específicas de 

cada camada social a qual pertencem. 

Das 10 (dez) mulheres entrevistadas da camada popular somente 03 (três) 

nasceram em Fortaleza, CE, enquanto das 10 (dez) mulheres entrevistadas da camada média 

esse dado corresponde a 06 (seis).  

Em relação aos maridos/ companheiros da camada popular 07 (sete) nasceram em 

Fortaleza enquanto 05 (cinco) da camada média têm a mesma origem.   

Nas narrativas de algumas mulheres e homens deste estudo é revelada a vivência 

de um processo migratório, acompanhando a família de origem ou em algumas circunstâncias 

separando-se dela, de forma voluntária ou involuntária, para desenvolver alguma atividade de 

trabalho. 

O fenômeno da migração foi estudado por Durhan (1973) e é considerado um dos 

primeiros estudos a abordar “redes de parentesco” como um fator importante na experiência 

de migração. A partir do momento em que um sujeito migra em busca de emprego em outra 

localidade ele passa a ser um contato entre a comunidade na qual se estabelece e a 

comunidade de origem, e é como se uma porta fosse aberta para que familiares e conterrâneos 

sigam-no nesta rota. Os que já estão fixados no lugar auxiliam os que chegam a se estabelecer 

na sociedade de destino. 

Algumas mulheres da camada popular, em número de seis, migraram de cidades 

do Estado do Ceará para Fortaleza, vindas de Gijoca (Anita), Caucaia (Bela), Sobral (Hilda e 
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Iêda), Tejuçuoca (Clarice). Somente uma (Fernanda) migrou de uma cidade de outro Estado, 

no caso de São Luiz no Maranhão para Fortaleza. 

As mulheres da camada média migraram de cidades de outros Estados do Brasil 

como Recife (Quênia), Porto Alegre (Núbia) e Manaus (Paula). Somente uma (Sueli) viveu 

um processo migratório de uma cidade do interior do Ceará para Fortaleza.  

Os homens da camada popular migraram de cidades do Ceará como Granja 

(Bento), Tejuçuoca (Célio) e Cascavel (Dorival). Os homens da camada média migraram de 

Russas (Moisés), Acaraú (Osmar) e Maracanaú (Tarso). Um processo migratório de outros 

Estados foi vivido por Nelson, de Santa Catarina para Fortaleza, CE; e por Pedro, de 

Pernambuco para Fortaleza.  

Em síntese as mulheres da camada popular viveram um processo migratório
7
 mais 

intenso em relação às mulheres da camada média e em relação aos homens da camada 

popular. Os homens da camada média têm histórias de migração mais intensas que as 

mulheres da camada média.  

Em relação à vida escolar há uma grande diferença entre as mulheres da camada 

popular e da camada média. Enquanto as mulheres da camada média tiveram acesso ao ensino 

superior e até a pós-graduação, com média de 14,8 anos de estudo, as mulheres da camada 

popular apresentam baixa escolaridade, com média de 5,2 anos de estudo. Os estudos, para a 

maioria delas, não foram além das primeiras séries do Ensino Fundamental. Bela cursou até a 

1ª série; Clarice, Dora, Fernanda, e Iêda estudaram até a 4ª série; Glória e Hilda estudaram até 

a 3ª série e estão atualmente cursando a 4ª série; Anita concluiu a 7ª série e Emília concluiu o 

Ensino Fundamental.  

Quanto à escolaridade dos maridos/companheiros nas famílias da camada popular 

somente um conseguiu concluir a 2ª série do Ensino Médio, um é analfabeto e os demais 

estudaram até as primeiras séries do Ensino Fundamental, resultando em média 1,9 anos de 

estudo. Em comparação a esses, os maridos/companheiros das famílias da camada média 

possuem escolaridade mais elevada com sete tendo concluído o Ensino Médio e três com 

curso superior, com média de 7,8 anos de estudo. 

Ao comparar as mulheres e os homens das duas diferentes camadas sociais 

constatamos que as mulheres da camada média têm o melhor desempenho escolar, com maior 

nível de escolaridade. 

                                                
7
Fortaleza atrai milhares de pessoas do interior do Estado, e de vários pontos do país. A migração, nessa direção, 

é antiga, contribuindo para que, desde 1980, os não naturais totalizem em torno de 4% da população local 

(IBGE, 1980/91/2000). 
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Ao comparar o nível de escolaridade de homens e de mulheres das duas camadas 

da população presentes neste estudo observamos que os/as de melhor nível de escolaridade 

encontram-se em situação socioeconômica mais favorável do que as/os menos escolarizadas 

(os).  

 Ao compararmos os dados observamos que as mulheres possuem mais anos de 

estudos que os homens. A maior escolarização da mulher pode ser considerada como uma das 

causas para o aumento da provisão familiar feminina. 

Das dez mulheres das famílias da camada média, sete tem escolaridade mais 

elevada que a do cônjuge. A média de anos de estudo das mulheres entrevistadas (14,8 anos) é 

bem mais alta que a media nacional (5,6 anos). Essa amostra é de certa forma sui generis já 

que não é tão comum no nosso contexto ter mestrado e doutorado. 

Se remetermos as estatísticas nacionais os dados mostram que embora a média do 

nível educacional das mulheres esteja aumentando e seja superior à masculina, as mulheres 

ainda são maioria nas faixas mais baixas de escolaridade. Este progresso, contudo, não foi 

capaz de aproximá-la do padrão mínimo desejável de escolaridade de 8 anos de estudo, ou 

seja, a grande maioria ainda não conseguiu terminar sequer o ensino fundamental. Estes dados 

são importantes, pois, supostamente quanto mais instruída for a mulher, maior será a 

probabilidade de seu ingresso no mercado de trabalho. Segundo Goldenberg (2000), 64% das 

mulheres com 9 anos ou mais de estudo são ativas economicamente. Além disso, a maior 

qualificação também aumenta as chances femininas de obtenção de cargos de prestígio e 

salários melhores (IBGE, 2002). 

Em termos de estrutura familiar as famílias pesquisadas são do tipo nuclear 

(mulher, marido/companheiro e filhos/as).  

As uniões conjugais aconteceram para as mulheres da camada popular entre os 14 

e 20 anos de idade para sete delas, e após os 20 anos para duas delas. Para as mulheres da 

camada média as uniões conjugais aconteceram um pouco mais tarde, no intervalo de 19 a 21 

anos para três delas, e após 21 anos até a idade de 34 anos para sete mulheres. Em relação ao 

número de uniões conjugais, duas mulheres da camada popular estão vivendo um segundo 

casamento enquanto somente uma da camada média está no terceiro casamento. 

Em relação aos homens da camada popular entrevistados um casou aos 14 anos, 

com a mesma idade do cônjuge, e o outro aos 22 anos passou a morar com a companheira, 4 

anos mais velha que ele. Entre os cinco homens da camada média entrevistados, três vivem 

hoje uma segunda união conjugal. Dos cinco, um deles não teve a união formalizada no 
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religioso e, ou, no civil. Quanto às idades, dois se uniram nas idades de 21 e 22 anos, 

enquanto os três restantes com 30 e 39 anos. 

O tempo de união dos casais das duas camadas da população pode ser considerado 

longo. Dentre os casais da camada popular duas mulheres estão com 5 anos de união em um 

segundo casamento, enquanto as demais estão com 15 anos, 17 anos, 23 anos, 25 anos, 29 

anos, 30 anos e 46 anos de união conjugal. Portanto o menor tempo de união conjugal é de 5 

anos e o maior chega a 46 anos.  

Entre os casais da camada média a união de menor duração corresponde a 4 anos, 

em uma relação de uma mulher em terceira união com um homem em sua segunda união. Seis 

casais estão com 11 anos, 14 anos, 21anos, 23 anos, 24 anos e 25 anos de união. O casal com 

24 anos de união apresenta uma situação de viuvez do cônjuge masculino. Os três casais 

restantes estão com 30 anos de união. Em relação ao número de filhos as mulheres da camada 

popular possuem em sua maioria 3 filhos, com um destaque para uma com a prole mais 

numerosa de 11 filhos. As mulheres da camada média possuem em sua maioria dois filhos. 

Em relação à atividade profissional as mulheres da camada popular estão inseridas 

no mundo do trabalho como empregadas domésticas e, ou, como autônomas em serviços de 

faxina (diaristas) pela intermediação do SINE/IDT, enquanto as da camada média estão 

empregadas como agente administrativo, professora, pesquisadora, nutricionista e economista 

doméstico, em empresas públicas e, ou, privadas.  

Os maridos/companheiros da camada popular estão entre o desemprego e as 

atividades autônomas de taxista, mecânico, pedreiro e cortador em indústria de confecção.  

Os maridos/companheiros da camada média estão entre a condição de 

desempregados; de empregados temporários, em prestação de serviços na construção civil e 

de autônomos em atividades de venda de produtos e como motorista de táxi.   

 

Família Faixa 

Etária 

Mulher 

Faixa 

Etária 

Homem 

Média 

Idade 

Mulher 

Média 

Idade 

Homem 

Média  

Tempo 

 União 

Média  

Nº. de  

Filhos 

Escolaridade  

Mulheres/ 

Anos 

de Estudo 

Escolaridade 

Homens 

Camada  

Popular 

 

30 a 57 

anos 

28 a 64  

anos 

42,2 

anos 

44,8 

anos 

22,1 

Anos 

2,4 Ensino 

Fundamental 

5,2 anos 

Analfabeto 

Ens. Fund. 

Ens.Médio 

1,9 anos 

Camada  

Média 

 

35 a 59 

anos 

35 a 68 

anos 

59,4 

anos 

49,6 

anos 

20,8 

Anos 

1,9 Graduação 

Pós-graduação 

14,8 anos 

Graduação 

Ens. Médio 

7,8 anos 

QUADRO 3 - Síntese comparativa das famílias.  
Fonte: Entrevistas realizadas com famílias em 2007 
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Conforme observado no Quadro 3, a média de filhos das famílias da camada 

média é menor que a média do número de filhos das famílias da camada popular, porém 

ambas tem médias inferiores a média nacional (3,6) se observados os dados da PNAD (2006).  

Esta PNAD confirmou a tendência de redução do tamanho da família, que passou da média de 

3,6 pessoas em 1996, para 3,2, em 2006. O total de famílias no Brasil em 2006 era de 59,1 

milhões. 

Em relação às uniões conjugais há um maior número de uniões informais nas 

famílias da camada popular em comparação a um maior número de uniões formais nas 

famílias da camada média. 

O Relatório de Natalidade e Nupcialidade feito com base no Censo 2000 mostra 

importantes mudanças nos costumes dos brasileiros. Uma delas é a importância cada vez 

menor que se dá ao casamento oficializado em cartório. Há duas décadas o matrimônio no 

civil e no religioso era a opção de 64% dos casais; na virada do milênio, menos de 50% 

estavam unidos sob as duas formas ao mesmo tempo. Em contrapartida, o número de uniões 

estáveis (não oficializadas no civil e no religioso) mais do que dobrou, saltando de 12% para 

28%. As possíveis explicações para isto são os custos de um casamento oficial e a diminuição 

do preconceito contra o casal que vive junto sem união formal (IBGE, 2002). 

Nos últimos anos, o número de casamentos no Brasil tem aumentado, segundo 

dados do IBGE. Entre 2003 e 2004, a quantidade de matrimônios subiu 7,7%. A duração das 

uniões também aumentou, chegando a 11,5 anos em 2004, contra uma média de 9,5 anos na 

década de 1990. Os dados do IBGE revelam também que quanto maior a escolaridade, mais 

tardio é o casamento. As mulheres com mais de 11 anos de estudo tendem a casar-se a partir 

dos 25 anos, quando já se estabeleceram no mercado de trabalho. Até os 30 anos, 70% estão 

casadas, e, a partir dos 34 anos, esse índice começa a cair por separações e viuvez. 

Entre os homens, é na faixa dos 20 aos 29 anos que ocorre a maior parte das 

uniões conjugais. Ao contrário do que ocorre com as mulheres, quanto mais velhos os homens 

ficam, maior é a possibilidade de se casar. Até os 70 anos, 80% dos homens estão casados. 

Entre as mulheres na mesma faixa etária, a proporção é de 40%. 

Em relação a separações, no Brasil elas acontecem por duas vias legais, ou seja, o 

divórcio e a separação judicial. Enquanto o divórcio extingue a sociedade conjugal e põe fim 

ao casamento, liberando o cônjuge para novos casamentos, a separação judicial resulta apenas 

na separação dos corpos, no fim dos deveres de responsabilidade recíproca, do regime de bens 

e da assistência mútua.  
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O número de separações em relação ao de casamentos é pequeno. De acordo com 

o IBGE a taxa anual de separação judicial por mil habitantes com idade superior a 20 anos 

está em 0,8%. Em relação a anos anteriores, essa taxa encontra-se estável em 1,2% desde 

1999, apresentando porém, crescimento em relação às separações judiciais. 

A maioria das dissoluções matrimoniais no Brasil é consensual. Cerca de 70% dos 

pedidos de divórcio ou separação judicial são feitos de comum acordo. Quando a separação 

judicial não é consensual, ou seja, é litigiosa, 73% das separações são pedidas pelas mulheres 

e apenas 27% partem dos homens, segundo os dados de 2006. Nas ações de divórcio 52% 

partiram de mulheres e 48% dos homens. Quando a separação judicial ocorre, a guarda dos 

filhos fica com as mulheres em mais de 90% dos casos. Quando ocorre divórcio 89% das 

vezes os filhos ficam com a mãe. 

A expectativa de vida também cresceu no país nos últimos anos. Em 2006 atingiu 

72 anos e 3 meses. Esse resultado mostra um ganho de cinco meses em relação a 2005 e de 5 

anos e quatro meses desde 1991. Os dados indicam que há uma diferença marcante de 

longevidade entre homens e mulheres, pois eles vivem 7,6 anos menos, em média, do que 

elas. A esperança de vida dos homens é de 68,5 anos e a feminina, de 76,1. Essa diferença de 

longevidade levou a que, em 2006, houvesse 95 homens para cada 100 mulheres. As mulheres 

representam 51,3% da população e, os homens 48,7%. 

 

3.3 Situação Econômica das Famílias 

  

 A renda das famílias da camada popular advém de salários recebidos, auxílio 

desemprego e recursos do Bolsa Família (Programa do Governo Federal).  

Das nove famílias estudadas, os dados demonstram a existência de uma família 

(Bela e Bento) com renda inferior a 1salário mínimo, 0,63 SM (R$ 240,00) e as demais em 

número de oito, estão no intervalo de 1 salário mínimo - 1 SM (R$ 380,00), (Iêda e Ivo) a 

2,57 SM (R$ 980,00), Emília e Ênio, correspondendo a maior renda. Três famílias recebem 

um valor de R$ 80,00 referente ao Programa Bolsa Família e esse valor equivale a 33,33% 

(Bela e Bento); 16,66% (Glória e Geraldo) e 9,09% (Hilda e Hilário) da renda em cada uma 

dessas famílias. Em uma família (Anita e Anderson) há a colaboração financeira de um 

agregado (irmão), que contribui com uma cesta básica (CB) no valor de R$ 80,00, para a 

manutenção da família. A renda das mulheres da camada popular varia de 0,42 SM 

(R$159,60), Bela, a menor renda, a 1,68 SM (R$ 638,40), Clarice, a maior renda. Em relação 
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aos maridos/companheiros, sete deles não apresentam nenhuma renda porque estão 

desempregados e não recebem salário desemprego. Um tem a renda advinda do salário 

desemprego, 1 SM (R$ 380,00), (Anderson); um ganha menos que o salário mínimo, 0,78 SM 

(R$ 300,00), (Hilário); e um trabalha como autônomo e tem uma renda mensal aproximada de 

1,05 SM (R$ 400,00), Ênio. Constatamos que as rendas das famílias são muito baixas, o que 

dificulta muito as condições de sobrevivência, agravada pela situação de desemprego dos 

maridos/companheiros. Os dados mostram também que em cinco famílias a contribuição da 

mulher para a renda familiar equivale a 100% da renda total da família, ou seja, a mulher é a 

única provedora do grupo doméstico (Bela, Clarice, Dora, Fernanda, Glória e Ieda). Em duas 

famílias o percentual de contribuição da mulher/cônjuge está na faixa superior a 50% e 

inferior a 60%, numa situação de co-provisão familiar. Todos estes dados estão apresentados 

no Quadro 4. 

 
F 

A 

M 

Í 

L 

I 

A 

S 

 

Renda Cônjuge 

Mulher 

 

Renda 

Cônjuge 

Ho  Homem 

 

Outras 

Fontes de 

Renda 

 

Total da 

Renda 

Família 

 

Percentual de 

Contribuição 

Cônjuge 

Mulher 

(%) 

 

 

Percentual de     

Contribuição 

Cônjuge 

Homem 

(%) 
 

A R$ 380,00 
R$ 80,00 (CB)* 

1,21 SM 

R$ 380,00 (SD)** 
1SM 

R$ 80,00 
(CB) 
Irmão 

1,21 SM 

R$ 920,00 
2,42 SM 

50,0 41,30 

B R$ 160,00 
O,42 SM 

_____ R$ 80,00 
(BF)***0,21 

SM 

R$ 240,00 
0,63 SM 

100 00,00 

C R$ 640,00 

1,68 SM 

_____ _____ R

R$ 640,00 
1,68 SM 

100 00,00 

D R$ 500,00 
1,31 SM 

____ _____ R$ 500,00 
1,31 SM 

100 00,00 

E R$ 580,00 

1,52 SM 

R$ 400,00 

1,05 SM 

_____ R$ 980,00 

2,57 SM 

59,18 40,81 

F R$ 400,00 
1,05 SM 

_____ _____ R$ 400,00 
1,05 SM 

100 00,00 

G R$ 400,00 

1,05 SM 

_____ R$ 80,00 

(BF) 
0,21 SM 

R$ 480,00 

1,26 SM 

83,33 00,00 

H R$ 500,00 
1,31 SM 

R$ 300,00 
0,78 SM 

R$ 80,00 
(BF) 

0,21 SM 

R$ 880,00 
2,31 SM 

56,81 34,09 

I R$ 380,00 
1 SM 

_____ ____ R$ 380,00 
1 SM 

100 00,00 

QUADRO 4 - Renda das famílias da camada Popular.  

Fonte: Entrevistas realizadas com famílias em 2007. 

* CB = Cesta Básica     ** SD = Salário Desemprego     *** BF = Bolsa Família  
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Observações: 

1. As famílias da camada popular na primeira coluna do Quadro 4 estão identificadas pelas 

letras de A a I representando as famílias de Anita e Anderson, Bela e Bento, Clarice e Célio, 

Dora e Dorival, Emília e Ênio, Fernanda e Frederico, Glória e Geraldo, Hilda e Hilário, e Iêda 

e Ivo. 

2. O valor do salário mínimo na data das entrevistas era de R$ 380,00. 

 

Os dados mostram que as famílias da camada popular vivem situações de 

dificuldades, incluindo-se numa situação de pobreza, se consideramos que vivem em privação 

do bem-estar, pela ausência de elementos necessários que permitem às pessoas levarem uma 

vida digna em uma sociedade. Sob este aspecto, a ausência de bem-estar está associada à 

insuficiência de renda, à nutrição, à saúde, à educação, à moradia, aos bens de consumo e aos 

direitos de participação na vida social e política da comunidade em que vivem.  

A renda das dez famílias da camada média advém de salários recebidos pelos 

cônjuges e através de outra fonte de renda, correspondendo a recebimento de taxa de aluguel 

de imóvel nas famílias de Núbia e Nelson, Tereza e Tarso, e Úrsula e Ulisses.  

A renda das famílias varia entre 3,07 SM (R$ 1.170,00), a menor na família O 

(Olga e Osmar) e 36,84 SM (R$ 12.000,00), a maior na família S (Sueli e Sérgio). 

 A renda das mulheres/cônjuges varia de 1,76 SM (R$ 670,00), a menor (Olga) a 

23,68 SM (R$ 9.000,00), a maior (Úrsula e Sueli). 

A renda dos maridos/companheiros varia de 1,05 SM (R$ 400,00), a menor 

(Moisés) a 7,89 SM (R$ 3.000,00), a maior (Sérgio). Dois dos maridos estão desempregados 

(Nelson e Tarso) e o percentual de contribuição deles para a renda familiar é zero. Nessas 

famílias o percentual de contribuição da mulher não é 100% porque as taxas de aluguel de 

imóvel são computadas na renda total da família.   

O percentual de contribuição da renda das mulheres para a renda familiar varia de 

52,63% (Lena) a 94,48% (Núbia). Em relação aos maridos/companheiros varia de 0% 

(Nelson e Tarso) a 42,73% (Osmar).  

Todos os dados estão apresentados no Quadro 5. 
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F 

A 

M 

Í 

L 

I 

A 

S 

Renda Cônjuge 

Mulher 

Renda  

Cônjuge 

Homem 

Outras 

Fontes 

de 

Renda 

Renda 

Total da 

Família 

Percentual de 

contribuição 

Cônjuge 

Mulher 

% 

 

Percentual de 

contribuição 

Cônjuge 

Homem 

% 

L R$ 2.400,00 
6,31 SM 

R$ 1.520,00 
4 SM 

_____ R$ 4.560,00 
12 SM 

52,63% 33,33% 

M R$ 1.200,00 
3,15 SM 

R$ 400,00 
1,05 SM 

 

_____ R$ 1.600,00 
4,21 SM 

75,00% 
 

25,00% 

N R$ 6.000,00 
15,78 SM 

R$ 350,00 
0,92 SM 

_____ R$ 6.350,00 
16,71 SM 

94,48% 5,51% 

O R$ 670,00 
1,76 SM 

R$ 500,00 
1,31 SM 

_____ R$ 1.170,00 
3,07 SM 

57,26% 42,73% 

P R$ 5.000,00 

13,15 SM 

R$ 1.140,00 

3 SM 

_____ R$ 6.140,00 

16,15 SM 

81,43% 18,53% 

Q R$ 8.000,00 

21,95 SM 

R$ 380,00 

1 SM 

_____ R$ 8.380,00 

22,05 SM 

95,46% 4,53% 

R R$ 6.000,00 

15,78 SM 

R$ 1.000,00 

2,63 SM 

_____ R$ 7.000,00 

18,42 SM 

85,71% 14,28% 

S R$ 9.000,00 

23,68 SM 

R$ 3.000,00 

7,89 SM 

_____ R$ 

12.000,00 

31,57 SM 

75% 25,00% 

T R$ 2.078,00 

5,46 SM 

R$ 400,00* 

1,05 SM 

_____ R$ 2.478,00 

6,52 SM 

83,85% 16.14% 

U R$ 9.000,00 

23,68 SM 

R$ 1.500.000,00 

3,94 SM 

R$1.000,0

0 

2,63 SM 

R$ 

11.500,00 

30,26 SM 

78,26 % 13,04% 

QUADRO 5 - Renda das famílias da camada média. 

 Fonte: Entrevistas realizadas com famílias em 2007. 

* Valor de aluguel de imóvel considerado no cálculo do percentual como renda do cônjuge homem 

 

Observações: 

1. As famílias da camada média na primeira coluna do Quadro 5 estão identificadas pelas 

letras de L a U representando as famílias de Lena e Leandro, Margarida e Moisés, Núbia e 

Nelson, Olga e Osmar, Paula e Pedro, Quênia e Quinzinho, Roberta e Ronaldo, Sueli e 

Sérgio, e Tereza e Úrsula. 

2. O valor do salário mínimo na data das entrevistas era de R$ 380,00. 

 

A apresentação dos dados relativos às famílias das camadas, popular e média, nos 

instigaram a apresentar alguns dados relativos ao Brasil e ao Estado do Ceará no panorama da 

desigualdade social. 

 Todas as estimativas em relação à distribuição de renda no Brasil apontam para 

uma desigualdade alarmante na sociedade brasileira. No ano de 2000, 68,06% de toda a renda 
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gerada no Brasil foi apropriada por apenas 20% dos brasileiros mais ricos. Em contraste com 

isso, os 20% mais pobres do país receberam apenas o equivalente a 1,5% da renda nacional 

total (PNUD - RDH, 2004). Essa diferença faz do Brasil um dos países mais desiguais do 

mundo. 

No Brasil, como em muitos outros países, existe menos desigualdade de renda do 

que desigualdade na distribuição da riqueza. Entretanto, a desigualdade de renda no país é 

muito grande. Os estudiosos da estratificação social dividem as populações em categorias 

estatísticas que se conhecem como “estratos de renda”, que normalmente são divididos em 

cinco estratos (os chamados quintos): os 20% que recebem a menor renda, os 20% que 

recebem a segunda menor renda e assim por diante, até chegar aos vinte por cento de maior 

renda (BRYM, 2006). 

O Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD-RDH) 2005 aponta o Brasil 

como referência de desigualdade na América Latina, mas houve alteração nesta realidade 

apresentada no Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD- RDH, 2006), onde o país já 

aparece como exemplo de melhoria na distribuição de renda. Nos últimos cinco anos, o Brasil 

foi visto como um dos países mais desiguais do mundo, mesmo apresentando um sólido 

desempenho econômico combinado com declínio na desigualdade de rendimentos. 

O rendimento médio mensal do brasileiro aumentou 7,2% de 2005 para 2006, 

segundo a PNAD (2006). O rendimento médio passou de R$ 824,00 em 2005 para R$ 883,00 

em 2006. Os maiores ganhos ocorreram no Nordeste, 12,1%. As demais regiões tiveram 

ganhos de 7,1% no Norte; 6,6% no Sudeste; 5,5% no Sul e 4,9% no Centro-Oeste. Apesar de 

o Nordeste ter apresentado um maior ganho percentual é a região de menor rendimento médio 

mensal, com R$ 565,00, enquanto o Sudeste apresenta o maior rendimento com R$ 1.027,00. 

A ampliação do rendimento médio mensal nas regiões está relacionada ao aumento do salário 

mínimo em 13,3% em 2006. Do total de pessoas ocupadas no Brasil 30% ganham até 1 

salário mínimo, enquanto no Nordeste o percentual é maior que 40%. Na região Sul menos de 

20% ganham até um salário mínimo. 

Apesar de alguns avanços e ganhos, o Brasil continua com vários indicadores 

sociais ruins, pois o país possui uma das maiores concentrações de renda do mundo, ou seja, a 

renda controlada pelas pessoas que são o 1% mais rico da população é praticamente igual à 

dos 50% mais pobres. Além disso, 75,6 % da riqueza do Brasil (renda, patrimônio e ganhos 

financeiros) estão nas mãos de apenas 10% da população. Estes dados foram obtidos através 

do cálculo do Índice de Exclusão Social
9 

(POCHMANN e AMORIM, 2003). 
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Dados da PNAD (2006) revelaram que 8,7% das famílias brasileiras ganharam em 

2005 até ¼ do salário mínimo por pessoa e as famílias que ficaram entre ½ e 1 salário mínimo 

por mês por representante correspondeu a 23,3%. Os que viveram com até 2 salários mínimos  

constituem 75% dos lares brasileiros, enquanto apenas 5,7% ganharam acima de 5 salários. 

As desigualdades acentuam-se ainda mais quando os dados são observados por regiões do 

país. No Nordeste 87% do total de famílias receberam até 2 salários mínimos enquanto no 

Sudeste este percentual foi de 69,1 %. Esses dados revelam a grande concentração de renda 

no país, que é apontado como o 10º mais desigual numa lista com 126 países e territórios, à 

frente de Colômbia, Bolívia, Haiti e cinco países da África Subsaariana, pelo Relatório do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD – RDH, 2006). 

Para medir a concentração de renda tem sido adotado internacionalmente o índice 

de Gini
10

, que no Brasil em 10 anos tem tido uma redução discreta, mas constante, de 0,568 

em 1996 para 0,528 em 2006. Por regiões, a maior desigualdade está no Centro-Oeste (0,543), 

seguido pelo Nordeste (0,539), Sudeste (0,510), Norte (0,495) e Sul (0,486).  

Os avanços do Brasil foram considerados no Relatório de Desenvolvimento 

Humano de 2006 com destaque para o crescimento econômico que possibilitou a criação de 

empregos e o aumento real de salário. Ênfase é dada também ao Programa do Governo 

Federal “Bolsa Família”
11

 como um dos responsáveis pelos avanços do Brasil, tendo feito 

transferências de renda para sete milhões de famílias que vivem na pobreza extrema ou 

moderada para atender as necessidades de alimentação, saúde e educação (PNUD - RDH, 

2006). 

A pobreza é um fenômeno multidimensional, que não se restringe aos aspectos 

socioeconômicos com os quais é com freqüência identificada. Em geral, os pobres são vistos 

como uma categoria privada de bens econômicos e sociais facilmente mensuráveis (RDH, 

2005). 

Sem contar com poupança, seguros ou acesso a empréstimos, os mais pobres 

cairão na chamada armadilha do desenvolvimento humano, sendo forçados a decidir entre 

mandar seus filhos à escola ou ao trabalho, ou racionar a comida a fim de economizar. Estas 

escolhas irão reforçar e perpetuar, as desigualdades de renda, gênero, entre outras, na América 

Latina e Caribe (PNUD - RDH, 2007/2008). 

Na classificação mundial do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) o Brasil 

entrou em 2007 no patamar de alto desenvolvimento humano, mas ainda está atrás de países 

vizinhos como Argentina, Chile e Uruguai. Nos dados referentes a 2005 o Brasil está em 70º 

lugar, com um índice de 0,80, entre 177 nações. Se comparado ao índice de 1990 que era de 
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0,723 houve acréscimo de 0,077 em seu IDH, pela melhora nos índices de educação e de 

longevidade de sua população. Os municípios brasileiros com maior índice de IDH estão 

concentrados no Sudeste enquanto os de piores índices estão no Nordeste e Norte 

(ALMANAQUE ABRIL, 2008).  

O valor médio do rendimento familiar per capta em 2006 ficou em torno de R$ 

596,00, contudo, em metade das famílias, o rendimento ficou abaixo de R$ 350,00. 

De acordo com a publicação Ceará em Números o Estado do Ceará possuía em 

1991 uma renda per capta igual a R$ 113,86 passando para R$ 156,24 em 2000, crescendo 

dessa forma 37,23%. Em 1991, 144 dos 184 municípios cearenses possuíam renda per capta 

inferior a R$ 69,68, dado modificado em 2000 em relação ao número de municípios que 

diminuiu de 114 para 64, com esta renda per capta. Em 2000 os municípios com maiores 

rendas per capta foram Fortaleza, R$ 306,70; Crato, R$ 168,05; Sobral, R$151,57; Iguatu, 

R$151,13 e Juazeiro do Norte, R$147,11. Os municípios que detiveram as menores rendas 

per capta foram Granjeiro, R$52,77; Graça, R$52,57; Aiuaba, R$51,76; Miraíma, R$50,13 e 

Tarrafas, R$46,35 (CEARÁ, 2007). 

A renda média dos chefes de domicílios no ano 2000 para o Estado do Ceará foi 

de R$ 448,01. Em 70 municípios a renda média dos chefes de domicílios é inferior a R$ 

213,67. O município que detém a maior renda média é Fortaleza, R$ 846,68, seguido dos 

municípios do Crato, R$ 470,72; Sobral, R$ 445,21; Juazeiro do Norte, R$ 394,63 e Iguatu, 

R$ 382,94. Os municípios de menor renda média foram Ipaporanga, R$ 147,95; Graça, R$ 

152,68; Pires Ferreira, R$ 155,32; Catunda, R$ 159,95 e Salitre, R$ 160,64 (CEARÁ, 2007). 

Esses dados nos mostram uma situação de grande dificuldade de sobrevivência 

das famílias e nos remete aos dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD 2008) ao citar que os 10% mais ricos da população brasileira tem renda 40,6 vezes 

superior aos 10% mais pobres. Esse fato somado a outros contribuem para que o Brasil seja 

considerado um dos países mais desiguais do mundo. O desempenho do Brasil, de acordo 

com o Índice de Desigualdade de Renda - Índice de Gini8 - o situa entre os 12 países mais 

desiguais do mundo (PNUD – RDH, 2007/2008). Isso pode se constituir em um paradoxo nos 

dias atuais se levarmos em consideração que o país está entre as maiores economias mundiais, 

                                                
8
 O coeficiente de Gini é um cálculo desenvolvido pelo italiano Corrado Gini em 1912 e que hoje é usado 

mundialmente para medir a desigualdade em um país. A medida varia de 0 a 1, onde 0 corresponde a uma 

situação em que todos têm a mesma renda e 1, a uma desigualdade total. 
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fazendo parte do G20 e, mais especificamente, dos Brics, que é o grupo de países (Brasil, 

Rússia, Índia e China) com potencial de se tornarem grandes economias no futuro.  

 FERREIRA (2000) classifica 5 fatores que podem gerar uma distribuição desigual 

de renda. São eles: características natas dos indivíduos (tais como raça, gênero, inteligência 

e/ou riqueza inicial), características individuais adquiridas (nível educacional, experiência 

profissional, etc.), alocação do mercado de trabalho, alocação do mercado de capital e fatores 

demográficos.  

 A partir dessa consideração, remetemos a discussão no Capítulo 4 sobre a 

provisão familiar numa perspectiva social e econômica. 
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CAPÍTULO 4: A Provisão Familiar numa Perspectiva Social e Econômica 

 

A Família como Unidade de Reprodução Social 

 

A família é apontada como elemento fundamental para a "sobrevivência", para a 

proteção e a socialização de seus membros. Cabe a ela também a transmissão do capital 

cultural, do capital econômico e a mediação das relações sociais. Representando a forma 

tradicional de viver e uma instância mediadora entre indivíduo e sociedade, a família operaria 

como espaço de produção e transmissão de práticas culturais, e como, organizadora e 

responsável, pela existência cotidiana de seus integrantes, produzindo, reunindo e distribuindo 

recursos para a satisfação de suas necessidades básicas. Ainda que existam determinados 

questionamentos sobre a centralidade e o futuro da família nas sociedades contemporâneas, 

suas responsabilidades e suas funções sociais não parecem ter perdido a relevância, tanto nos 

países desenvolvidos, quanto nos que não chegaram a estabelecer um Estado de Bem-Estar e 

um sistema de políticas públicas mais consistentes, como é o caso do Brasil (CARVALHO e 

ALMEIDA, 2003). 

A família tem um papel determinante na manutenção da ordem social, na 

reprodução, não apenas biológica, mas social, isto é, na reprodução da estrutura do espaço 

social e das relações sociais. Ela é um lugar por excelência de acumulação de capital sob seus 

diferentes tipos e de sua transmissão entre as gerações; ela resguarda sua unidade pela 

transmissão e para a transmissão, para poder transmitir. Ela é o “sujeito” principal das 

estratégias de reprodução (BOURDIEU, 1996). 

O capital econômico, sob a forma dos diferentes fatores de produção (terras, fábricas, 

trabalho) e do conjunto de bens econômicos (dinheiro, patrimônio, bens materiais) é acumulado, 

reproduzido e ampliado por meio de estratégias específicas de investimento econômico e de 

outras relacionadas a investimentos culturais e à obtenção ou manutenção de relações sociais 

que podem possibilitar o estabelecimento de vínculos economicamente úteis, a curto e longo 

prazos (BOURDIEU, 2001).   

Estudos
9
 datados a partir do final da década de 1970, das décadas de 1980 e de 

1990, bem como outros já em 2000 mostraram análises e discussões sobre as condições de 

reprodução social de trabalhadores brasileiros, pondo em destaque o papel desempenhado 

                                                
9Estudos como os Barbosa e Carvalho (1984), Bilac (1978; 1993), Lopes; Gottschalk (1990), Carvalho (1994), 

Ribeiro (1991), Ribeiro (1994), Draibe (1994) e Montali (2000), além de outros. 
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pela família nesse processo. Mostram que os baixos salários, a carência de serviços públicos e 

outros fatores apresentavam-se desfavoráveis à referida reprodução. Fica evidente que esse 

processo era viabilizado pondo em prática a lógica da solidariedade entre grupos domésticos, 

que atuavam como unidades de formação de renda e de consumo, procurando maximizar os 

recursos à sua disposição. Os primeiros estudos usaram expressões como "estratégias de 

sobrevivência" para destacar que um conjunto de práticas de trabalho era utilizado para obter 

rendas que seriam reunidas em um orçamento comum e utilizadas de acordo com a decisão 

dos membros da unidade familiar, para atender da melhor forma possível às necessidades do 

grupo. O foco central dessas estratégias era utilizar o trabalho, considerado como 

complementar, da mulher cônjuge e dos filhos para compensar os baixos rendimentos do 

principal provedor. Nesse contexto se evidenciava a lógica da divisão sexual do trabalho e das 

relações de gênero e de hierarquia vigentes tanto na família quanto no mercado de trabalho, 

que eram expressas em valores e em papéis atribuídos ao homem, à mulher e aos filhos na 

família e na produção, que por sua vez, afetavam a organização do grupo familiar.  

As transformações na sociedade e na família foram acontecendo e os estudos e 

análises sobre família foram também se diversificando, descentralizando o foco da análise das 

estratégias de sobrevivência para as mais diferentes abordagens, de acordo com a 

especificidade de cada área de conhecimento,  

Os dados e análises deste capítulo dizem respeito à maneira como as famílias da 

camada popular e da camada média se organizam a partir da ótica de que as mulheres são as 

provedoras e sentem-se provedoras, e que para tal precisam colocar-se como membro da 

família, responsável ou co-responsável, pela reprodução social; pela orquestração do 

cotidiano familiar em que tarefas domésticas precisam ser realizadas, decisões precisam ser 

tomadas, funções básicas de sobrevivência da família precisam ser atendidas, e cuidados e 

afetos precisam ser proporcionados. Importante destacarmos a importância que as mulheres 

atribuem a todas estas questões para poder perceber as semelhanças e diferenças sobre o viver 

esta realidade de acordo com a camada social a qual pertençam. 

 

4.1 A Provisão Familiar Feminina: o “Ser”, o “Sentir” e o “Agir” 

  

A família vem mudando ao longo de séculos. As mudanças implicaram em 

alterações em sua própria estrutura, no seu sistema de relações, em seu papel, no desempenho 

de papéis de seus membros, bem como, de suas formas de reprodução social. Além disso, as 

transformações no cenário econômico acentuam cada vez mais as desigualdades sociais, com 
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o aumento do desemprego e do subemprego tanto para as “pessoas de referência” na família 

como para os demais membros do grupo familiar. A mulher passa a assumir um papel 

significativo no mundo do trabalho sem perder a importância no espaço da casa. A criança e o 

adolescente ingressam cada vez mais cedo no mercado de trabalho e o que pode afetar a sua 

permanência na escola e a continuidade dos estudos. Esse fato acontece especialmente nas 

famílias de camada popular, em que essa força de trabalho é utilizada para complementar a 

renda familiar. O homem, por sua vez, ao estar fora do mercado de trabalho, desempregado, 

subempregado ou em empregos temporários, se vê diante da necessidade de redimensionar 

seu lugar nesse contexto de transformações, nos espaços, público e privado. No espaço 

privado passa a não exercer ou a redimensionar o seu papel de provedor, transferindo-o para a 

mulher que o assume sozinha ou de forma compartilhada. A idéia de um único provedor já 

não é a predominante e o pensamento de que os dois devem contribuir para alcançar objetivos 

comuns já é percebido com mais freqüência. 

Para atender a condição de provedoras, as mulheres precisam de recursos 

financeiros que podem ser obtidos através da realização de uma atividade remunerada, um 

trabalho, seja no mercado formal ou informal, e, ou, por meio da formação das redes de 

ajudas familiares ou comunitárias.  

Ao falar da condição de provisão dessas mulheres, nos reportamos as suas 

histórias de vida a partir de suas famílias de origem para revelar as suas inserções e trajetórias 

no mundo do trabalho, por considerar o trabalho essencial para a obtenção de recursos 

financeiros necessários a manutenção individual e familiar.  

Recortamos de DaMatta (1986) uma breve consideração sobre o trabalho na 

sociedade brasileira, que toma-o à primeira vista como um castigo, ao pensá-lo inicialmente a 

partir da origem da palavra, que se deriva do latim tripaliu
10

, instrumento que na Roma 

Antiga era um objeto de tortura, consistindo numa espécie de canga usada para castigar os 

escravos.  

Desse modo, originalmente, "trabalhar" significava ser torturado no “tripaliu”. 

Eram torturados os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos. Assim, quem 

"trabalhava", naquele tempo, eram as pessoas destituídas de posses. A partir daí, essa idéia de 

trabalhar como ser torturado passou a estar relacionada ao fato da tortura em si, como 

também, por extensão, às atividades físicas produtivas realizadas pelos trabalhadores em 

                                                
10"Tripaliu” é um instrumento de tortura formado por três (tri) paus (paliu).  Disponível em: <http://www. 

portaldasletras.com.br/curiosidades/docs/origemdaspalavras>. Acessado em: 30 jan 2008.  
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geral: camponeses, artesãos, agricultores, pedreiros e outros. Tal sentido foi de uso comum na 

Antigüidade e, com esse significado, atravessou quase toda a Idade Média. 

No sistema brasileiro tão marcado pelo trabalho escravo, as relações entre patrões 

e empregados ficaram definitivamente confundidas e as mais diferentes relações podem ser 

percebidas e representadas em torno do trabalho. O trabalho é eufemismo de castigo, dureza e 

suor. O trabalho indica a idéia da construção do homem pelo homem e um controle da vida e 

do mundo pela sociedade. Em síntese a relação do ser humano com o trabalho vai do 

econômico ao moral, que pode ser vivenciada de maneira semelhante ou não, por famílias de 

diferentes camadas sociais. 

As famílias da camada popular retratadas neste estudo vivem uma realidade de 

trabalho para as mulheres e de desemprego ou sub-emprego para os homens. Nas nove 

famílias, sete maridos/companheiros encontram-se desempregados, um trabalha como 

autônomo em sua própria oficina mecânica e outro é mecânico também, mas empregado em 

oficina de um terceiro.  

Os sete maridos/companheiros investigados que foram declarados sem emprego 

pelos cônjuges/companheiras, estão sempre à espera de realizar algum tipo de atividade 

remunerada que apareça, independente do que seja. Nessa condição, as mulheres estão 

assumindo o papel de únicas provedoras dessas famílias. Das duas mulheres que vivem a 

situação de ter o homem exercendo uma atividade remunerada, somente uma diz não se 

considerar a provedora, mas essa negação é posta em dúvida quando ela declara que tem mês 

que ele ganha e tem mês que não. Ela é Emilia, uma mulher de trinta anos, que vive uma 

segunda união sem filhos, com Ênio há quatro anos. Na vivência da primeira união também 

não teve filhos, apesar de ter permanecido casada por um período de treze anos. Durante esse 

período tinha uma condição financeira razoável e trabalhava junto com o marido, com quem 

viajava à serviço eu ajudava a ele, a gente trabalhava na mesma empresa com marketing. Na 

vivência dessa primeira união, o marido era o principal provedor da família. Com o segundo 

companheiro ficou um período sem trabalhar, mas pela condição de o companheiro trabalhar 

como autônomo
11

 e ter períodos em que ficava sem auferir renda, passou a ser diarista,
12

 

                                                
11O trabalhador autônomo é todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por 
conta própria e com assunção de seus próprios riscos. A prestação de serviços é de forma eventual e não 

habitual. É aquele que organiza, dirige, executa suas atividades sem subordinação. É o patrão de si mesmo. 
12

Cabe ressaltar que o termo “diarista” não se aplica apenas a faxineiras e passadeiras, (modalidades mais 

comuns dessa prestação de serviço). Ela abrange também jardineiros, babás, cozinheiras, tratadores de piscina, 

pessoas encarregadas de acompanhar e cuidar de idosos ou doentes e mesmo as “folguistas” – que cobrem as 

folgas semanais das empregadas domésticas. O empregado doméstico, seja diarista, quinzenalista ou mensalista, 

é aquele definido pela Lei 5.859/1972, regulamentada pelo Decreto 71.885/1973, e com as modificações da Lei 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/l5859.html#_blank
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei11324.htm#_blank
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realizando trabalhos domésticos, o que lhe conferia a condição de única provedora em alguns 

momentos. 

Emília verbaliza uma intenção de compartilhamento com as preocupações do 

companheiro e com a divisão da responsabilidade de pagar as contas e de efetuar as compras 

de alimentos eu fico preocupada porque ele também se preocupa com a alimentação, nunca 

deixa faltar, é a primeira coisa que ele se preocupa, às vezes até atrasa pagar alguma conta 

pra puder fazer compra, como eu também... se ele tem, ele sempre quer comprar. 

A vivência de uma primeira união em que o marido era o principal provedor foi 

experienciada também por Anita, 33 anos, por um período de quatro anos. Anita saiu de sua 

cidade de origem para vir trabalhar em um restaurante em Fortaleza e em pouco tempo casou 

com um homem dez anos mais velho que ela. A união foi desfeita porque o marido bebia, 

jogava muito e vendia os bens da família para pagar dívidas de jogo. Mesmo assim era ele que 

assumia o sustento da casa. Por sentir-se insatisfeita e incomodada com a situação Anita o 

abandonou, saindo de casa com a filha de 2 anos aí eu fui trabalhar pra sustentar ela porque 

ele não deu nem um tostão, aí tive de trabalhar pra criar ela, contei com a ajuda da minha 

irmã pra ficar com ela. Este tipo de “ajuda” é referido por Marteleto (1998: 2.633) como 

child care que significa cuidado das crianças e que, na literatura econômica, sociológica e 

demográfica, arranjos de child care envolvem instituições ou pessoas cuja função em algum 

momento é o cuidado da criança, tais como pré-escolas, creches, babás, empregadas 

domésticas, tios, avós, irmãos ou outros. 

No início da segunda união, Anita viveu um período em que o companheiro 

trabalhava e ela não, e tiveram que ficar morando na casa da sogra. Anita conseguiu trabalho 

como empregada doméstica em residência e saiu da casa da sogra para morar com o 

companheiro em casa alugada. Depois de algum tempo o companheiro ficou desempregado e 

não conseguiu mais se inserir no mercado de trabalho e ela teve que assumir todas as despesas 

da casa. Anita é uma das entrevistadas que, mesmo com o marido desempregado, demonstra 

atitude conciliatória e diz quando a mulher ganha mais que o homem tem que haver 

organização e os dois se combinar, não é porque eu ganho mais que eu vou esnobar. 

Situação diferenciada é vivida por Hilda, 40 anos, pois o marido mesmo 

exercendo uma atividade remunerada, não é considerado por ela como provedor. Ela se diz a 

provedora da casa porque o marido repassa para ela uma quantia que ela considera irrisória, 

                                                                                                                                                   
11.324/2006. O artigo 1º da Lei 5.859/1972 define o doméstico como "aquele que presta serviços de natureza 

contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas”. 

 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/l5859.html#_blank
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insuficiente para o sustento da família. Dentro do grupo ela é a única que verbaliza a 

percepção de que o marido trabalha, ganha, mas não provê. 

Uma condição de semelhança entre algumas dessas mulheres é que elas sentiam-

se provedoras desde a infância, em suas famílias de origem quando tinham que trabalhar, 

realizando juntamente com a mãe as atividades domésticas em suas casas e 

responsabilizando-se pelos cuidados aos irmãos menores, quando os tinha. Ainda na infância 

começavam a realizar atividades domésticas em “casas de família”.  

Somente Clarice, 33 anos, fala ter trabalhado na roça, eu comecei a trabalhar com 

oito anos na roça, depois com onze anos eu saí do interior pra cá, trabalhei até meus 

quatorze anos em casa de família.  

A participação no trabalho doméstico na família de origem, é relatada por Hilda, 

40 anos, com onze anos eu já trabalhava pra ajudar a minha família, passava pano no chão, 

lavava banheiro. Com quinze anos eu fui trabalhar na casa de um pessoal pra ajudar a 

cuidar de duas crianças, depois trabalhei em outras casas; e por Ieda, 50 anos, que fala da 

infância sempre trabalhando, comecei com a idade de oito anos, eu ajudava a minha mãe a 

lavar roupa pra fora, aí eu vim morar com uma mulher pra tomar conta de uma filha que ela 

adotou, onde fiquei trabalhando até me casar. A experiência de cuidar de criança é 

mencionada também por Dora, 55 anos, comecei a trabalhar com doze anos de idade para 

ajudar a minha mãe, e depois trabalhei como babá.  

A história de vida dessas mulheres em suas famílias de origem como co-

responsáveis na complementação da renda e na realização do trabalho doméstico condiz com 

o que escreve Perrot (2007:4) “a filha das classes populares é posta para trabalhar muito cedo, 

geralmente em serviços domésticos”.  

O fato de trabalhar não constitui um problema, em si, porém se esse trabalho 

acontece na infância, sobrecarrega e torna-se obstáculo aos estudos da criança, ele é 

denominado trabalho infantil
13

 e se constitui em problema social (MENDES, 2004).  

Comprovadamente esse fato aconteceu na infância da maioria das mulheres 

investigadas, com forte repercussão e conseqüência em suas baixas taxas de escolaridade.  

                                                
13

Em todo o mundo, estima-se que existam 246 milhões de crianças envolvidas em trabalho infantil. Calcula-se 

que cerca de 180 milhões de crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 17 anos, ou 73%  de todas as 

crianças trabalhadoras estão envolvidas nas piores formas de trabalho infantil, incluindo condições perigosas  

tais como as do trabalho em minas e com maquinaria pesada. Dessas crianças, 5,7 milhões são obrigadas à 

servidão por dívida ou outras formas de escravatura; 1,8 milhões são obrigadas a trabalhar na prostituição ou na 

pornografia e seiscentos mil são envolvidas em outras atividades ilícitas (BRASIL, UNICEF, 2006). 

 



97 

 

 

O trabalho doméstico de meninas está fortemente associado com a situação de 

pobreza das famílias e, ou, com a transmissão de um saber ou profissão das mães para as 

filhas. Pode acontecer também em situação de migração, quando as famílias da área rural 

mandam suas filhas para trabalhar como domésticas nas residências das cidades próximas. 

Nesta condição as meninas ficam sujeitas à vontade das famílias para as quais trabalham para 

ir à escola, receber a devida remuneração e não serem submetidas a condições de trabalho 

inadequadas. O trabalho doméstico infantil é um fenômeno antigo, que se encontra arraigado 

com uma série de valores culturais bastante rígidos. 

A utilização de crianças e adolescentes como mão-de-obra para trabalhos 

domésticos é um dado concreto nas estatísticas. Os dados da PNAD mostram que em 2006, 

49,4% das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade exerciam afazeres domésticos, o 

que correspondia a um contingente de 22,1 milhões de pessoas, geralmente em maior número 

do sexo feminino. 

Conforme o Gráfico 1, a distribuição da atividade entre homens (36,5%) e 

mulheres (62,6%) mostra um percentual mais elevado de atividades para as mulheres. Essa 

situação se repete quando se analisa o gráfico em todas as faixas etárias. 

 

 

GRÁFICO 1 – Percentual de pessoas que exerciam afazeres domésticos, na semana de 

referência, na população de 5 anos ou mais de idade segundo o sexo e os grupos de idade  – 2006. 

 FONTE: PNAD (2006). 

 

Outra condição muito comum na época da infância das mulheres investigadas era 

vir do interior do Estado do Ceará para ser “adotada” por uma família conhecida, para ter sua 

força de trabalho utilizada nos serviços domésticos da casa em troca de moradia, comida e 

roupa lavada, sem nenhuma remuneração pelo trabalho realizado, como relata Fernanda, 42 

anos, quando eu tinha sete anos eu fui adotada por uma família e fiquei lá até os doze anos 

porque minha mãe não tinha condições de me criar, só voltei pra casa da minha mãe quando 

ela ficou viúva. 
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Este relato nos remete a um fenômeno referenciado por Fonseca (1995:116) – 

circulação de crianças – que é entendido como toda transação pela qual a responsabilidade de 

uma criança é transferida de um adulto para outro. O fenômeno inclui diversas situações, 

como as crianças em situação de rua, as institucionalizadas, os chamados “filhos de criação”, 

as crianças formalmente adotadas e até mesmo os chamados arranjos de child care. No Brasil, 

em virtude de todo um contexto social e econômico de desigualdades, um grande número de 

crianças viveu ou vive essa situação. 

Para a maioria das mulheres da camada popular investigada essa realidade de 

trabalho na infância e adolescência é somada a história de uma união conjugal, também 

caracterizada como de trabalho e dificuldades. O sentimento de desilusão e decepção se faz 

presente porque encontrar um companheiro era tido como uma solução para as dificuldades 

financeiras, como uma maneira de melhorar de vida, pois o que se esperava era que o parceiro 

as sustentasse ou que partilhasse com elas o sustento da família. O projeto de melhoria de 

vida é concebido numa base de complementaridade com o homem/companheiro.  

Neste estudo a relação das mulheres investigadas com o trabalho aparece de forma 

bastante diversificada, oscilando entre considerá-lo como um castigo, um fardo, um sacrifício, 

majoritariamente na camada popular; e como um prazer e uma realização pessoal e 

profissional para as mulheres da camada média, principalmente aquelas melhor posicionadas 

no mercado de trabalho.  

A provisão familiar feminina também é vista de forma diferenciada pelas 

mulheres de cada camada social. Na camada popular com sofrimento e revolta trazendo 

conflitos à relação conjugal, em sua maioria, decorrentes de dificuldades financeiras. Isto vem 

ao encontro do que afirma Poster (1979) que a família da classe trabalhadora desenvolveu 

uma estrutura de família sob condições de angústia social e econômica. 

O exercício da provisão familiar é vivido de forma mais conciliatória nas famílias 

da camada média, o que não quer dizer que não aconteçam conflitos.  

As falas de Bela, Clarice, Dora, Fernanda, Glória, Hilda e Ieda revelam um 

sentimento de frustração e tristeza com a realidade diferente da esperada que se apresentou 

em suas vidas. Os companheiros reais não corresponderam aos modelos idealizados pelas 

mulheres de homens trabalhadores, responsáveis, sem vícios e totalmente envolvidos no 

cotidiano familiar. De acordo com as mulheres, os maridos/companheiros não trabalham por 

diferentes motivos: porque são alcoolistas, por que são doentes, ou ainda, porque não querem 

e nunca o quiseram. Podem ser vistos como um mero objeto dentro de casa ou, como um 

grande fardo, pois, apesar de não trabalharem, exigem atenção, cuidados e o atendimento de 
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necessidades básicas, principalmente a alimentação. A fala das mulheres demonstra cansaço e 

aborrecimento pela vivência dessa situação por longo tempo, quase sempre, desde o 

casamento, ou a partir de algum acontecimento marcante da vida, como o nascimento de 

filhos. Iêda faz questão de dizer que a doença do marido é a coisa mais difícil hoje na sua 

vida, mas já aceita a sua condição de provedora com mais tranqüilidade e conformismo.  

Ao contrário de Iêda, Bela diz ter vivido com muito sofrimento a condição de 

provedora e verbaliza toda a sua revolta e desprezo pelo marido por ter proporcionado a ela 

uma vida de dificuldades, agravada pelo vício da bebida. Hoje o marido já não bebe, mas não 

tem mais saúde para trabalhar quando trabalhava dava uma parte e o resto bebia de cachaça, 

jogava baralho. Hoje não faz nada porque não pode, bebeu muito, ou parava de beber ou 

morria. A reação dela pelo comportamento do marido era de brigar muito com ele. Diz que os 

filhos sofriam muito por isso e que hoje já não brigam mais eu acho que não tem mais jeito. 

Essa fala demonstra um sentimento de resignação diante da situação. 

 Nas falas de Bela, Clarice e Ieda é marcante o peso de acumular os papéis de 

homem e mulher da casa, como “chefe da casa” e “chefe da família”, a partir de um histórico 

de imobilidade do companheiro, sem nunca ter se empregado realmente ou ter tido uma 

trajetória de trabalho encurtada por doenças ou vícios.  

 

De quatorze anos pra cá venho dependendo da minha vida, trabalhando todo tempo 

direto, há mais de vinte anos ... esse tempo todinho eu trabalhando e ele bebendo, 

eu tendo filho e criando filho, era o tempo todinho nesse sufoco, parei de criar filho 
agora tô criando os netos... eu sustento a casa, ele nunca se empregou na vida...eu 

sustento a casa...eu sou a mulher e sou o marido de casa, sou pra cuidar de tudo, 

dos filhos, do marido e de mim mesmo. (Bela, 57 anos) 

 

Com 20 anos eu casei...ele trabalhava, ajudava a pagar uma água, uma luz e o resto 

botava no mato, comprava as coisas e perdia porque bebia muito, depois se operou 

tirou uma banda do pulmão, tem uma hérnia e hoje não trabalha mais...eu vivo com 

um salário mínimo pra sustentar a minha família, botando tudo dentro de casa, eu 

sou o homem e a mulher dentro de casa. (Ieda, 50 anos) 

 

Eu arrumei uma pessoa e fui morar com ele pensando que as coisas iam ser melhor, 

mas não foi da maneira que eu pensei que ia ser, ele nunca foi empregado, ele 

nunca quis trabalhar, eu  arranjava emprego pra ele e aí ele saía, ele sempre vive 

essa vida de viver na dele, só que é um trabalho que não compensa pra me ajudar ... 

sou o homem e a mulher da casa, eu é que mantenho todas as despesas da casa, 

tudo, e ele continuou lá dentro de casa até como um objeto mesmo... eu me sinto o 

homem da família, o chefe da casa, chefe de família...eu sempre ganhava mais do 

que ele e eu chegava em casa eu não esperava por ele, comecei a manter as coisas 

de casa, a comprar a alimentação, tudo, nunca deixei faltar nada, ele foi se 
acomodando e simplesmente deixou de ajudar. (Clarice, 33 anos) 
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A fala de Clarice mostra também o seu esforço para ter o marido empregado, pois 

ela mesma ia procurar emprego para ele, o que não foi suficiente para tirá-lo da acomodação. 

O fato de ela nunca ter deixado faltar nada em casa, nem para os filhos nem para ele, pode ter 

contribuído para a sua falta de interesse e esforço em trabalhar. 

As atitudes de cobrança são comuns a Clarice e Fernanda em suas falas.  

Clarice demonstra a predisposição para resolver a situação de forma mais 

definitiva, através da consumação da separação do marido eu fico pedindo pra ele arranjar 

um trabalho que todo mês tenha aquele salário pra me ajudar e ele diz que não quer, ele diz 

que se eu quiser ficar com ele é nessa situação e desse jeito eu não quero...eu chamei ele 

bastante atenção, andei falando muito com ele aí ele disse „pois então a gente vamos se 

separar‟...aí eu disse que tudo bem. Clarice afirma se ele tivesse me ajudado eu superaria 

porque eu acho que ele não é uma pessoa tão má, dava pra gente viver.  

Esta fala demonstra a centralidade da decepção de Clarice no não envolvimento 

do companheiro na provisão familiar. Ao mesmo tempo parece haver uma disposição de 

Clarice para manter o casamento ou resgatar o relacionamento a partir da mudança de atitude 

do companheiro em relação a arranjar uma ocupação ou trabalho, como se isso fosse o 

indicador da possibilidade de uma boa convivência. O diálogo dos dois revela que o marido 

não aceita as cobranças de Clarice nem a imposição que ela lhe apresenta para que continuem 

juntos e ele inverte a situação, impondo a ela a condição de aceitá-lo como ele é, ou, 

oficializarem mesmo a separação no papel e a consumarem de fato.  

Fernanda diz que o marido se comporta melhor que ela diante da situação de 

desemprego é que eu às vezes me exalto mais, eu cobro, só falto bater nele e digo pra ele ir 

procurar um emprego fixo que é melhor do que tá trabalhando assim de bico 

Glória, Dora e Ieda tiveram a oportunidade de ver os maridos trabalhando e ao 

mesmo tempo assistir a seus afastamentos do mercado de trabalho, adotando comportamentos 

que as levam a deduzir que não há neles uma identificação ou afinidade com o mundo do 

trabalho. Essa atitude incomoda as mulheres/companheiras e as surpreende à medida que 

visualizam a figura masculina, na família e fora dela, vinculada diretamente ao trabalho, 

independente do sentido de pertencimento a qualquer camada social. 

“O trabalho é muito mais do que o instrumento de sobrevivência material, mas 

constitui o substrato da identidade masculina, forjando um jeito de ser homem. É condição de 

sua autonomia moral, ou seja, da afirmação positiva de si [...]” (SARTI, 1996).  
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Neste grupo pesquisado essa identificação com o trabalho parece estar mais 

presente nas mulheres, o que leva a estabelecer uma relação com a crescente inserção das 

mulheres, em geral, no mercado de trabalho.  

Abrimos aqui um parêntese para a avaliação que faz Lavinas (2001) ao afirmar 

que até hoje não foi realizada uma análise consistente das transformações econômicas que, no 

Brasil têm promovido o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, bem como 

da forma pela qual se dá tal evolução. Até o final da década de 1980 o eixo da pesquisa 

feminista assentava-se nos entraves à participação produtiva das mulheres e nos distintos 

diferenciais de gênero persistentes, a engendrar mais desigualdade. Na atualidade os entraves 

explicam pouco, e as mulheres têm sido mais beneficiadas que os homens pela oferta reduzida 

de novos postos de trabalho. O movimento de “feminização” do emprego acaba sendo 

interpretado como uma tendência inexorável, característica das sociedades ocidentais, onde 

mercado e individualização passam a ter centralidade sobre outros fenômenos sociais, 

empurrando definitivamente as mulheres para o mercado de trabalho. Razões não-

econômicas, de natureza mais sociológica, relacionadas à busca de autonomia e igualdade, às 

mudanças nos arranjos familiares com crescimento das famílias monoparentais “chefiadas” 

por mulheres, muitas vezes ganham mais relevo na explicação de um fenômeno cuja trajetória 

parece desenhar-se no lastro da modernidade ocidental e não há sinais de reversão dessa 

tendência. 

A força das expressões usadas pelas mulheres deste estudo, grifadas em suas falas, 

só reforçam o que hoje nem as estatísticas conseguem invisibilizar, as mulheres sempre 

trabalharam e continuam trabalhando muito, somando-se a essa situação a condição de 

provisão familiar. 

 

Minha vida é que só eu trabalho em casa, eu sou tudo em casa, pago água, pago 

luz, tudo sou eu, resolvo tudo toda vida, às vezes ele trabalhava, agora faz um bico 

aqui e acolá, mas é muito difícil...a minha infância eu nem me lembro se brinquei, 

desde pequena eu resolvia a minha vida e a dos outros...ele fica deitado assistindo 

televisão o dia todo. (Glória, 40 anos) 

 

Casei com 26 anos com uma pessoa que não gosta, não gostava de trabalhar, isto é, 

no começo ele trabalhava muito, me ajudava, depois que a minha menina nasceu ele 

desempregou-se e aí então foi a desgraça da minha vida... ele bebia muito e bebe 

como sempre, quando saía do trabalho ia beber e chegava sem nem um tostão em 

casa, nunca soube o que foi uma lata de leite pra menina, nunca...sempre eu 

trabalhei, sempre comprava as coisas pras meninas...ele nunca foi assim de chegar 
e fazer compra pra dentro de casa e ainda era cheio de razão... eu acho que ele tem 

horror a quem inventou o trabalho. (Dora, 55 anos) 
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Com vinte e cinco anos arranjei esse homem que vivo com ele e continuei 

trabalhando, nunca deixei de trabalhar em casa de família. (Hilda, 40 anos) 

 

O relato de uma infância perdida é citada por Glória, mas não deixou de ser uma 

realidade também na vida das outras mulheres. Ela expressa também sentimentos de 

acomodação e de insatisfação, pois considera que é muito difícil sustentar tudo, ser tudo 

dentro de casa. Adota uma atitude de esconder do marido o valor da sua renda diária e de 

negar a ele o acesso ao dinheiro como forma de represália pela condição dele não estar 

buscando um trabalho. Por outro lado, expressa satisfação com a dependência dele em ter que 

lhe pedir dinheiro ele não sabe nem quanto eu ganho e não sabe nem a cor do meu dinheiro... 

às vezes quando ele quer comprar alguma coisa ele me pede 1 real.  

Na fala de Fernanda é presente a insatisfação com a realidade vivida desde o 

casamento que aconteceu na adolescência, ter dedicado a vida somente a trabalhar e ter filhos, 

ao mesmo tempo em que expressa a preocupação com a situação constrangedora que o 

desemprego provoca no companheiro, como se quisesse poupá-lo disso. O fato de não gostar 

de ele não estar trabalhando não é pelo fato de ter que ser a provedora, e sim pelo desconforto 

que isso provoca nos dois, como casal. 

  

Com 17 anos eu conheci o meu marido e aí pronto foi só trabalhar e ter filho... eu 

não gosto quando ele não tá trabalhando...não é que eu não goste de sustentar a 

casa, não é por isso, é porque é constrangedor pra ele e pra mim. (Fernanda, 42 

anos) 

 

 

Em linhas gerais a vivência da situação de provisão familiar passou a ser exercida: 

após a separação do cônjuge, no caso em suas primeiras uniões (Anita e Emília); por motivo 

de alcoolismo e doença dos maridos (Bela, Dora e Iêda); pela condição de o marido ser 

autônomo e não ter uma renda fixa, como no caso de Emília em sua segunda união; pela 

contribuição insuficiente do marido para o sustento da família, de acordo com a expectativa 

da mulher (Hilda); pelo desemprego dos maridos (Clarice, Fernanda e Glória). 

Essas mulheres continuam assumindo a provisão de necessidades básicas das 

famílias como alimentação e vestuário, bem como todos os cuidados a todo o grupo familiar 

como marido, filhos e agregados. Além disso, as mulheres assumem a responsabilidade pelo 

equilíbrio emocional e a sociabilidade do grupo familiar. 

Las mujeres en este final de siglo, se enfrentan a um doble reto, de 'cuidar' e 

'prover' a sus familias (GOLDANI, 2002:286). 
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Para as mulheres o papel de prover é visto como uma obrigação e remete-nos a 

reflexão de que nas classes populares, o homem ainda é idealizado e valorizado como “chefe” 

e “provedor da família”. Algumas mulheres tendem a perceber e esperar o casamento como 

apoio moral e econômico e, muitas vezes, como oportunidade de deixar de trabalhar, 

dedicando-se somente aos afazeres domésticos e à criação dos filhos. À medida que o 

desemprego e os baixos níveis de remuneração inviabilizam essa divisão sexual de 

responsabilidades, o projeto feminino de melhorar de vida pelo casamento é frustrado, e as 

mulheres se vêem como que “incurraladas” entre o idealizado e o vivido. O trabalho é visto e 

vivenciado como um fardo necessário. 

 O homem, por sua vez, impossibilitado de cumprir o papel considerado inerente a 

ele, pelo qual é referenciado de forma “naturalizada”, sente-se fracassado, enveredando 

muitas vezes pelo alcoolismo ou abandonando a família. No entanto, nem sempre o não 

cumprimento do papel de provedor pelo homem é o causador dos vícios, que podem 

apresentar causas orgânicas, genéticas, morais e comportamentais. O distanciamento das 

possibilidades objetivas de manter o padrão de família culturalmente estabelecido e 

naturalizado parece contribuir também para uma separação conjugal nessas famílias, embora 

em alguns casos não ocorra a saída do cônjuge/companheiro do convívio familiar, do local de 

coabitação.  

O lidar com a não provisão dos maridos/companheiros para a maioria das 

mulheres da camada popular pode ser expressa dando destaque a palavras centrais em suas 

falas, que traduzem sentimentos ou situações que elas representam tais como, revolta, 

sofrimento, mágoa, cobrança, tristeza, briga, violência e desejo de separação. Os depoimentos 

demonstraram que não há falas veladas, que as mulheres não escondem os seus sentimentos 

de revolta e rejeição em relação aos companheiros e os põe em situação de ameaça de perda 

de um lugar físico/espacial, como a moradia, e de um lugar moral, com a perda de dignidade, 

respeito, autoridade, hierarquia e poder. Para uma minoria há uma vontade de agir para que o 

marido/companheiro não sofra constrangimentos nos momentos temporários de falta de 

trabalho e renda, mas este tem que demonstrar que há um empenho pessoal para transformar a 

situação ou para se envolver na realização do trabalho doméstico ou nos cuidados com os 

membros da família. 

Em síntese, as mulheres da camada popular expressam comportamentos diversos, 

entre o agir para uma acomodação e conciliação para que o marido/companheiro não se sinta 

mal com a situação, e de forma oposta com revolta, queixas, cobranças e desprezo, não o 

poupando de um posicionamento ou tomada de decisão sobre o continuar ou não numa 
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relação sem oferecer uma contrapartida. Em algumas falas é expressa a intenção de a mulher 

prestar contas do uso do dinheiro, justificando que é gasto com coisas para dentro de casa, 

inclusive para usufruto do próprio companheiro. Em outros momentos esse dinheiro é negado 

ao marido como forma de represália, cobrança e revolta contra os vícios do marido, que se vê 

quase obrigada a sustentar. O sentimento de acomodação aparece como resultante do 

esgotamento de todas as situações de sofrimento já vividas em relação às dificuldades de 

sobrevivência, às brigas, ao alcoolismo e à violência doméstica. A possibilidade de 

consumação da separação conjugal é aventada tanto pela mulher como pelo homem 

envolvendo o questionamento sobre a posse ou a partilha de bens, que se resume ao imóvel, 

adquirido por doação ou por esforço conjunto do casal. 

Para as mulheres da camada média as histórias de provisão começam de forma 

diferente daquelas das mulheres da camada popular. Suas trajetórias em suas famílias de 

origem mostram que a inserção no mercado de trabalho tem início de forma mais tardia após 

longo período de estudo e acontece para a maioria após a conclusão de curso superior e dentro 

de suas áreas de formação acadêmica e profissional. Outro diferencial é que essas mulheres 

não viveram a realização do trabalho doméstico de forma obrigatória e, ou, traumática em 

suas famílias de origem, muito menos na fase da infância. Não há nos relatos evidência de 

envolvimento na realização de atividades domésticas em casa. Está sempre muito presente a 

revelação da preocupação dos pais de que os filhos se dedicassem mais aos estudos. 

A maioria dessas mulheres procura de forma visível, ao contrário das mulheres da 

camada popular, utilizar-se de estratégias para minimizar os efeitos da situação de não-

provisão dos maridos/companheiros sobre o cotidiano familiar. As falas de Lena, Núbia, 

Olga, Paula, Roberta, Tereza e Úrsula demonstram um direcionamento para a amenização dos 

conflitos, minimização de efeitos negativos e estratégias de acomodação para a manutenção 

da relação conjugal. 

As falas da maioria das mulheres demonstram um comportamento de preocupação 

consigo mesmas, com a intenção de administrar da melhor forma possível a sua condição de 

provedora, aceitando as exigências dos maridos, sujeitando-se em alguns momentos as suas 

atitudes de machismo; mudando hábitos; aceitando ficar sem dinheiro e abrindo mão da 

administração de seu próprio salário. Tudo isso justificado em função de não criar situações 

embaraçosas e constrangedoras para os maridos/companheiros. Algumas adotam atitudes de 

indiferença ou de cobrança para com eles, com a determinação de pagamentos de despesas 

específicas, de fixação de contribuição mensal ou de mudanças de comportamentos.  
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A situação de provisão para essas mulheres se dá de forma diferenciada entre si 

como em provisão única, com cônjuges desempregados nas famílias de Núbia e Tereza, e, 

provisão compartilhada, para Lena, Margarida, Olga, Paula, Quênia, Sueli e Úrsula. Os 

maridos de Margarida, Olga, Roberta e Úrsula desenvolvem atividades como autônomos; dois 

como representantes de vendas de produtos e dois como motoristas de taxis, tendo seus 

ganhos condicionados ao seu desempenho pessoal e, ou, ao mercado. A renda do marido de 

Paula advém do exercício da atividade de pastor de igreja presbiteriana e o marido de Sueli 

recebe o salário da aposentadoria.  

Para procurar entender o “ser” e o “sentir-se” provedoras para essas mulheres 

procuramos apreender o significado de algumas de suas falas, ao mesmo tempo em que 

tecemos comentários ou análises a partir de cada uma delas, agrupando semelhanças e 

diferenças.  

A condição de provisão única vivida por Núbia e Tereza foi gerada de forma 

diversa em suas vidas. Fora essa condição de provisão, elas guardam entre si muitas 

diferenças. 

Núbia é dez anos mais jovem que Tereza. Está num terceiro relacionamento 

conjugal, sem vínculos formais. Teve o primeiro filho na maturidade. Possui valores e 

concepções de vida diferentes, decorrentes de sua origem e educação na região Sul do país. 

Sempre exerceu atividade remunerada fora de casa, considerando-se uma mulher 

independente. Teve a primeira experiência sexual aos vinte anos. Foi jogadora de vôlei na 

juventude. Fez graduação, mestrado e doutorado na área de ciências agrárias. É empregada 

em órgão público federal com remuneração superior a 15 salários mínimos.  

A condição de semelhança com Tereza, 50 anos, é que Núbia, 40 anos, vive uma 

situação de desemprego total do marido, pois o mesmo teve que abandonar o emprego que 

tinha na cidade em que moravam no sul do país para acompanhá-la para assumir um emprego 

em empresa de pesquisa em Fortaleza. Ela se assume provedora ao declarar hoje quem tá 

trazendo recursos financeiros sou eu, não é o Nelson, pode ser que pra ele não seja uma 

coisa muito bem resolvida, mas para mim não tem problema, jamais vou cobrar isso dele, ele 

sabe disso porque inclusive foi uma opção que a gente fez.  

O papel de provedora exercido pela mãe de Núbia durante sua adolescência 

destaca um ponto de semelhança com o que foi vivido pela maioria das mulheres da camada 

popular, e por uma minoria das mulheres da camada média, como Lena e Quênia. A mãe de 

Lena era professora de escola pública e algumas vezes, assumia a provisão familiar nos 

períodos de desemprego do marido. Quênia foi criada somente pela mãe que trabalhava como 
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costureira. As mães das duas mulheres exerciam atividades consideradas tipicamente 

femininas, professora primária e costureira.  

Núbia fala que o investimento de sua mãe nela foi todo direcionado a seus 

estudos, fato que é recorrente em todas as falas das mulheres da camada média, em termos de 

os pais terem se preocupado e agido para que os filhos pudessem estudar, o que deixa claro 

que os pais entendiam que o estudo era o melhor caminho para o futuro profissional e 

financeiro dos filhos.  

O investimento no capital escolarl foi uma atitude comum a maioria das famílias 

da camada média, o que resultou em elevado número de anos de estudos para a maioria das 

mulheres dessa camada social, bem como uma inserção bem sucedida no mercado de 

trabalho. A inserção tardia no mercado de trabalho contribuiu para ampliar o tempo para a 

aquisição de capital escolar. Embora para as mulheres da camada média o investimento em 

educação tenha lhes proporcionado melhores condições de trabalho e de vida, somente o 

capital escolar não é garantia de que a pessoa portadora de um diploma de curso superior 

consiga galgar posição média ou elevada na pirâmide social.  

Para Nogueira e Nogueira (2002) na primeira metade do Século XX atribuía-se a 

escolarização o papel central de uma nova sociedade bem como a igualdade de oportunidades, 

através do acesso a educação em escola pública e gratuita. Dentro desse sistema, porém 

haveria uma competição e os melhores poderiam alcançar as posições superiores na hierarquia 

social.  

A democratização do acesso à escola fundamental e o prolongamento da 

escolaridade obrigatória, tornou visível o problema das desigualdades de escolarização entre 

os grupos sociais. Algumas pesquisas educacionais mostram a influência da origem social nos 

resultados escolares ou a forte relação existente entre desempenho escolar e origem social.  

Foi fundamental reconhecer que o desempenho escolar não dependia, tão 

simplesmente dos dons individuais, mas da origem social dos alunos (classe, etnia, sexo, local 

de moradia, entre outros) (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2002).  

Outra condição favorável a escolarização de Núbia foi o fato de ter sido atleta de 

vôlei desde a idade de doze anos, pois sempre era beneficiada com isenção de pagamentos de 

mensalidades em escolas particulares, o que, em sua própria visão, proporcionou o ingresso 

em universidade pública como estudante e boa formação para conseguir ingressar como 

docente no ensino superior. A continuação de seus esforços lhe propiciou a conclusão de 

mestrado e doutorado. Para Núbia a habilidade para a prática de esportes funcionou como um 
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capital a mais para que ela atingisse seus objetivos, pois se constituiu em um fator facilitador 

para o acesso a uma formação escolar de qualidade. 

Núbia fala com orgulho de seu modo de ser independente e de ter aos dezessete 

anos saído da casa da mãe para morar sozinha em outra cidade, no próprio Estado, em virtude 

de ser atleta. Ao mesmo tempo fala de sua imaturidade ao casar muito cedo aos vinte anos 

com uma pessoa de vinte e seis anos. Esclarece que esta avaliação ela faz hoje porque na 

época achava que sabia de tudo e não ouviu os conselhos da mãe. Durante esse primeiro 

casamento ela era ainda estudante de graduação e o marido que já era formado, trabalhava e 

era o provedor. O casamento durou oito anos e a separação aconteceu quando os dois estavam 

fazendo o mestrado. Ao concluir o mestrado ingressou na universidade como docente e depois 

de algum tempo iniciou um segundo relacionamento com um colega de profissão e ficaram 

morando juntos por três anos. Quando essa relação terminou, ela deu início ao doutorado. 

Nesse período resolveu adotar uma menina com a idade de dez anos e passou a fazer parte das 

estatísticas das famílias nucleares no arranjo familiar “mãe-filha” e mulher “chefe de família”. 

Depois do primeiro casamento ela não voltou mais a morar com a mãe, e mesmo no período 

que estava sem cônjuge, ficou morando sozinha com a filha adotiva.   

Situação de adoção de criança foi vivida também por Tereza e Lena, embora em 

condições diferentes. Tereza adotou um menino ainda bebê quando o seu filho mais novo 

tinha quatro anos, por opção pessoal partilhada com todo o grupo familiar. Lena também 

adotou a filha ainda bebê, para atender a seu próprio anseio de ser mãe e por não poder gerar 

seus próprios filhos devido a problemas orgânicos. 

Retomando a fala de Núbia, após dois anos da adoção da filha, conheceu o 

terceiro companheiro e logo engravidou. Isso dificultou um pouco o término do doutorado e 

ao mesmo tempo apressou a definição de morar junto com o pai do filho, Nelson, que já 

trabalhava e tinha uma carreira estabilizada como professor há vinte anos. Nesse período 

Núbia recebe a notícia de sua aprovação em concurso para pesquisadora em Fortaleza, Ceará, 

e num primeiro momento, Nelson, não aceita acompanhá-la, pois isso implicaria perda de 

emprego para ele na cidade onde moravam. Segundo ela, ao final de muita argumentação sua, 

eles se mudam para Fortaleza e Núbia passa a ser a provedora da casa. Essa situação, como 

ela diz, não é problema para ela, mas há uma quase afirmação de que para Nelson a questão 

ainda não está bem resolvida. Constatamos pela fala de Núbia que essa situação não está bem 

assimilada. Núbia procura minimizar o desconforto do companheiro e fala que está se 

organizando para atender ao pedido dele de abrir uma conta conjunta para facilitar o seu 
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acesso ao dinheiro. Ele já tem cartão de crédito no nome dele, ele tá usando...quer dizer, o 

que eu faço na verdade é pegar o dinheiro, é debitar e pagar no banco. 

A condição de provisão única vivida por Tereza se diferencia da de Núbia porque 

Tereza vive uma união conjugal formal há vinte e seis anos, trabalhou em atividade de 

comércio antes de casar, mas com o casamento e o nascimento dos filhos deixou de trabalhar 

e passou a se dedicar ao papel de mãe, dona-de-casa e estudante de curso superior, concluído 

em tempo maior que o período regular recomendado. Ao concluir o curso ficou novamente 

sem trabalhar e se dedicou a criação dos filhos. Após dez anos sentiu vontade de trabalhar e 

por sentir-se desatualizada em seus conhecimentos fez outro curso superior (Nutrição) e 

iniciou logo experiências de estágios remunerados. Após a conclusão do curso se inseriu no 

mercado de trabalho em uma Organização Não Governamental (ONG) e passou por várias 

experiências de trabalho na linha de programas e projetos sociais. Nesse período o órgão em 

que o marido trabalhava foi extinto e ele aderiu ao Plano de Demissão Voluntária (PDV). 

Recebeu a indenização e aplicou na compra de uma casa e na instalação de um pequeno 

comércio de gêneros alimentícios na própria residência. O comércio não deu certo e o marido 

ficou sem trabalhar. Na avaliação de Tereza a demissão do emprego e a descoberta de que não 

tinha vocação para o comércio, abalaram muito Tarso que apresentou problemas de pressão 

alta e depressão. Após o fechamento do comércio ele passou a desempenhar algumas 

atividades domésticas/trabalho doméstico em casa. Sua condição de desempregado já dura 

cinco anos. Ela diz eu não pensava que ia ser aquela pessoa principal da família e vive hoje a 

situação de provisão como uma grande carga, se sente cansada em ter que trabalhar nos três 

turnos (manhã, tarde e noite) para ter uma melhor remuneração salarial. Considera que foi 

uma mudança brusca e radical na sua vida. Diz não aceitar bem a acomodação do marido que 

não procura trabalho, e por achar que como tem curso superior em economia não pode se 

sujeitar a qualquer emprego. O desejo dele é fazer cursos para se preparar para algum 

concurso ou fazer outro curso superior, mas as condições financeiras da família não permitem. 

Tereza diz que procura compreender e apoiar, pois com a situação de desemprego alguns 

problemas de saúde dele se agravaram e outros surgiram, como a depressão. Outra questão 

que ela coloca como problema da provisão única é que o salário que ela recebe é insuficiente 

para atender as demandas da família e isso provoca angústia nos dois. Tereza diz conversar 

muito com Tarso procurando confortá-lo dizendo você já deu muita contribuição em casa, 

tem o apartamento, tem a casa, tudo foi com o seu trabalho, já deu estudo para os meninos, 

você tem que entender e ter paciência. Ela procura também envolvê-lo nas atividades de 
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realização das compras da casa e dos pagamentos das contas é ele que sabe a senha e que 

controla o dinheiro. 

A situação de provisão compartilhada é vivida pelas demais mulheres, Lena, 

Margarida, Olga, Paula, Quênia, Sueli e Úrsula, de forma muito particular para cada uma 

delas. 

Lena, 50 anos, não se vê como provedora econômica da família embora esteja o 

tempo todo desempenhando esse papel em virtude de o marido estar morando fora da cidade 

de Fortaleza eu estou provendo, não financeiramente, mas psicologicamente tudo dentro de 

casa. Ela se atribui uma provisão psicológica, ligada ao desempenho de alguns papéis 

relacionados à educação e cuidados com a filha. Para ela a provisão material tem menos 

importância que a provisão de cuidados, que necessita da presença física do cônjuge para o 

compartilhamento de acontecimentos do cotidiano. A figura do homem para ela não está 

relacionada diretamente ou obrigatoriamente a condição de ser o provedor econômico e sim à 

noção de complementaridade do casal.   

Lena não considera ter sido provedora única da família nos períodos de 

desemprego do marido, pois como ela mesma diz no desemprego dele, ele nunca precisou 

usar só a minha renda porque ele sempre tinha aquela previsão da poupança e ia tirando 

dali. Isso pode demonstrar uma grande preocupação do casal em viver sempre preparado para 

honrar os compromissos e em nunca faltar o dinheiro para o atendimento das necessidades do 

dia-a-dia. Ela atribui isso a história de vida de cada um e aos ensinamentos e valores 

repassados por seus pais. Durante sua infância e adolescência, em alguns períodos, a família 

passou por dificuldades financeiras. Ela compara a sua realidade com a do marido, que tinha a 

mãe sem trabalhar fora de casa e o pai como bancário, emprego que na época remunerava 

muito bem, por isso eles não tiveram o aperto que eu tive. Ela faz essa comparação e reforça 

que embora o marido não tenha passado por dificuldades em sua família de origem ele foi 

educado pelos pais a ser uma pessoa regrada nos gastos, o que favorece muito a vivência da 

situação de desemprego que periodicamente eles passam. Acrescenta que a ajuda muito 

também a orientação de economia recebida do pai, para nunca gastar todo o salário recebido, 

procurar sempre poupar 20% desse valor para uma possível eventualidade.  

Lena procura agir de forma tranqüila em relação aos períodos em que o marido 

fica desempregado e fala que cobra mais de si mesma do que dele próprio, mudando hábitos e 

rotinas, procurando vir do trabalho direto para casa, para fazer companhia a ele, para que ele 

não se sinta só e não tenha problemas de depressão. Em termos financeiros ela procura evitar 

gastos desnecessários e respeita a decisão do casal de seguir um orçamento pré-elaborado com 
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despesas planejadas, sem fazer compras com parcelamentos longos. O uso da poupança que o 

marido faz para cobrir os períodos de desemprego dele é comentado por Lena por ter como 

conseqüência o adiamento de alguns sonhos da família como a troca de apartamento ou de 

carro. 

Margarida, 55 anos, fala que sempre ganhou mais que o marido, mas que de uns 

dez anos pra cá as coisas ficaram mais difíceis porque a firma em que ele trabalhava fechou e 

ele não conseguiu se inserir em outro emprego ou outra atividade. Ela expressa insatisfação e 

reprovação diante da atitude de acomodação do marido dizendo, antes ele ainda corria atrás 

de vender as coisas, mas de um tempo pra cá foi se acomodando e não quer ser mais 

vendedor, então fica muito difícil. Ele perdeu o estímulo e a vontade de trabalhar e fica muito 

difícil porque só com a minha renda não dá, já que não é muita coisa.  

Durante a entrevista Margarida revela que vive angustiada por não ter dinheiro 

para saldar os compromissos e se revolta por considerar que o cônjuge não faz nada para 

mudar a situação que já era difícil antes com ele empregado e hoje está pior por ele não ter 

uma renda fixa, situação com a qual convive por dez anos. Ela demonstra insatisfação 

também com o salário que recebe, por ter curso superior e isto não ter modificado em nada a 

sua situação na empresa e finalmente por considerar que a sua renda é insuficiente para 

atender as necessidades da família, como ela diz a gente aperta daqui, aperta dali e vai 

sobrevivendo, só dá pra sobreviver. Margarida é a única das entrevistadas que não trabalha na 

área de sua formação acadêmica, curso superior em História. Ela considera que se o marido se 

esforçasse mais, se contribuísse mais com a renda da família a situação seria diferente. Ao 

falar sobre sua família de origem ela ressalta que o pai era o único provedor numa família de 

doze pessoas e que ela e os irmãos demoraram a se inserir no mercado de trabalho, pois o pai 

fazia questão que os filhos só estudassem e não permitia que trabalhassem, para que 

conseguissem chegar à universidade. Margarida fala que não tem mais esperanças de que o 

marido mude de atitude, ou que consiga ainda se empregar, até mesmo pela idade que tem (53 

anos). 

Olga, 43 anos, reconhece a sua condição de provedora e diz gostar de ser o 

“cabeça” da família e tomar as decisões, já me acostumei com isso e acho que se fosse pra 

mudar eu não me acostumaria. Se fosse o contrário, pra eu ficar dependendo, receber ordem, 

aceitar tudo...não, eu acho que é por isso que eu me adaptei tão rápido a isso. Para ela a 

provisão está relacionada a um poder de mando e de decisão dentro de casa. Em outra fala diz 

que o marido sempre foi mais acomodado e sempre precisou de um estímulo dela para tomar 

algumas iniciativas, tudo o que vai fazer pergunta primeiro para ela. Vê o comportamento 



111 

 

 

acomodado do marido em contraposição ao dela de estar sempre batalhando para melhorar e 

para buscar trabalho. Em sua família de origem só o pai trabalhava fora, mas ela buscou 

exercer uma atividade remunerada ainda enquanto estudante como bolsista e depois ao final 

do curso técnico como estagiária. Depois trabalhou em atividade burocrática em escritórios de 

representação de vendas, até a época em que casou e parou de trabalhar para ir morar com o 

marido numa propriedade deixada de herança pelo pai dele, em cidade no interior do Ceará. 

Nessa ocasião os dois ficaram por dois anos sem exercer atividade remunerada e passaram a 

se manter do que colhiam de um roçado na propriedade em que moravam, da venda de 

produtos do pequeno comércio que abriram na própria residência e da ajuda das mães dos 

dois. Ao ver que não dava para continuar dessa maneira os dois começaram a estudar para 

concurso, e quando o concurso foi realizado ela conseguiu ser aprovada para a área de ensino 

na rede municipal. O marido ficou sem trabalhar ainda por um período de três anos até que 

conseguiu empregar-se na prefeitura numa atividade burocrática, passando depois a trabalhar 

como motorista na mesma instituição pública. O desemprego aconteceu novamente por um 

período mais prolongado em que somente Olga ficou trabalhando e mantendo a casa, o que 

fez com que Osmar resolvesse vir morar em Fortaleza para arrendar um taxi para trabalhar 

como motorista. Para que a família não ficasse separada e para que o filho mais velho tivesse 

oportunidade de se preparar para o vestibular ela veio morar também em Fortaleza, ficando 

algum tempo sem trabalho remunerado até que conseguiu inserir-se num programa educativo 

do governo federal, que já foi concluído. Hoje está trabalhando em órgão do governo 

municipal, pois conseguiu uma disposição em função de ser concursada na localidade onde 

morava anteriormente. Em síntese, Olga viveu mais momentos em que ela foi a provedora da 

família do que o marido e diz ter se sentido sempre bem nesse papel. Hoje vive uma provisão 

compartilhada com o marido em que a maior renda é a dela. A renda auferida por ele como 

motorista de taxi apresenta uma condição de instabilidade, característica específica da 

atividade que depende muito da situação de demanda que é variável durante todo o ano.   

O comportamento de Olga difere um pouco do de Margarida e Tereza, pois não 

deixa que o marido viva em total acomodação, sempre cobrando e incentivando para que ele 

vá em busca de alguma atividade para fazer. Ele por sua vez, demonstra aceitar com mais 

facilidade os conselhos e provocações da esposa, diferente do que acontece com Moisés e 

Tarso, maridos de Margarida e Tereza, respectivamente. Olga se preocupa que o marido se 

sinta inferiorizado e que transpareça que ele é mandado por ela, pois o fato dele ser mais 

acomodado tem gerado comentários na família sobre a falta de iniciativa dele. Segundo ela, o 

fato de ela ser a provedora não incomoda ao marido, mas ela toma certos cuidados para que a 
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autoridade dele como homem e como pai, não seja questionada, como ela diz por debaixo dos 

panos tem a voz dele porque eu conheço e sei até onde eu posso e eu não posso pisar, então 

eu acho que tem muita gente que quer mandar no marido, mas não sabe contornar, 

administrar esse relacionamento porque uma coisa é você poder levar e outra coisa é você 

querer mostrar pro povo que você manda, que faz isso, que faz aquilo e viver em atrito. 

Margarida, Sueli e Quênia vivem e expressam de formas diferentes a não provisão 

ou a provisão compartilhada com os maridos, com rendas de valores inferiores as suas. 

Margarida se posiciona cobrando do marido uma mudança de atitude, para sair da 

acomodação e procurar um emprego que lhe proporcione uma renda fixa por mês, estabelece 

contas que ele tem que assumir como o pagamento de água, luz e condomínio e é contra que 

ele use o pouco dinheiro que consegue ganhar para sustentar o vício do fumo todos os dias e o 

vício da bebida alcoólica no final de semana.  

A definição da separação das despesas e de contas a serem pagas pelo marido é 

praticada também por Sueli e Úrsula, embora Úrsula declare que ela e o marido sempre 

lidaram muito bem com a questão da provisão familiar compartilhada e que isso nunca foi 

problema. 

Sueli declara que seu marido aceita sua condição de provedora principal na 

família e que colabora dentro de casa com alguma coisa em que possa ajudar, inclusive nas 

tarefas domésticas. No entanto, em outra fala, fica explicito que há uma situação de 

desconforto por parte dele, como ela afirma... ele diz que eu alego, mas na realidade, por 

exemplo, eu me preocupo... tudo o que tem na minha casa fui eu que comprei, tudo desde a 

cadeira, a panela e tudo, meu apartamento fui eu que comprei, claro com a participação dele 

em outras coisas. Sueli não procura minimizar um possível desconforto, de certa forma, 

negado por Sérgio em relação a sua condição de provisão secundária.  

Paula, 35 anos, embora assumindo as despesas da casa diz que o homem tem que 

tomar as rédeas, não pode deixar a mulher tomar as rédeas de tudo não. Ele é o cabeça da 

família, eu quero que seja assim, que ele tome a frente de tudo. A minha irmã desfez o 

casamento dela porque era ela que tomava a frente de tudo, não era ele.  

Em outro momento ela explicita a seguinte fala do marido eu sou o homem da 

casa, a mulher tem que ser submissa. Ela explica que a palavra submissa que ele fala não é 

usada pra dizer que a mulher tem que dizer sim senhor, não senhor e aceitar tudo, mas que na 

hora de começar alguma coisa em casa a palavra é dele. Nas falas, o casal demonstra que a 

religião dá um redirecionamento muito forte à relação, ao falarem que observam preceitos e 

comportamentos considerados corretos para o homem e para a mulher, atendendo a valores 
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religiosos. Paula diz escutar e respeitar muito o marido para que o fato de ela ganhar mais que 

ele não interfira negativamente no cotidiano familiar.  

Sua história de provisão começou com a sua aprovação em concurso do Estado 

para professora do ensino superior para o qual foi chamada quando estava cursando o 

mestrado. Nesse período aconteceu também o casamento. Ao terminar o mestrado ela iniciou 

logo o doutorado e nessa época engravidou pela primeira vez, mas por problemas de saúde 

perdeu a criança. Algum tempo depois ela fez novo concurso para instituição de ensino 

superior federal, foi aprovada e hoje é professora. O marido é pastor da Igreja Presbiteriana 

em Fortaleza, mas tem planos de conciliar essa vocação religiosa com outro trabalho e por 

isso está cursando Direito. Paula ganha mais que seu marido Pedro, mas têm que adotar 

determinados comportamentos e, ou, aceitar algumas determinações do marido, para que a sua 

condição de provedora não transpareça e nem coloque em risco a manutenção do casamento. 

As falas de Paula deixaram claro que ela se esforça para que Pedro não se sinta 

mal por não ter condições de assumir todas as despesas da casa e por ela ter um salário maior 

que o dele. Para contornar a situação ela aceita as decisões que ele toma em cortar gastos e 

controlar o dinheiro porque para ele o padrão da família não pode ser baseado no meu 

salário, tem que ser no dele... eu me aborreço, mas sei que o que ele tá fazendo é o certo, eu 

não posso tirar isso dele... ele é machista, eu já acho que ele já aceitou demais, ele aceita é 

muito bem as coisas... eu tenho que ter cuidado, já aprendi, antes eu era muito zangada, hoje 

não, eu sou mais tranqüila e quando ele tá zangado eu digo ´você tá certo, pra que brigar 

né?` ...realmente quem administra melhor o dinheiro é ele e não eu. 

Roberta, 49 anos, sempre teve o sonho de estudar, fazer graduação, mesmo a 

contragosto do marido. Enfrentando todas as barreiras e resistências impostas por ele, ela 

concluiu o curso superior, fez mestrado e está cursando o doutorado. Durante muito tempo 

trabalhou com os pais num escritório de contabilidade em casa e depois teve o apoio do pai e 

das amizades dele para se engajar em outras atividades. Ela sempre trabalhou fora de casa, 

mas nos períodos de nascimento dos filhos se retirava do mercado de trabalho para cuidar 

deles. Quando a firma do marido faliu, ela teve que assumir trabalhar em três turnos e passou 

a assumir integralmente as despesas da casa. Com os problemas da falência da empresa 

Ronaldo ficou diabético e teve crises de depressão. Nessa época ela procurou contornar a 

situação e procurou agir de forma que a condição de só ela estar trabalhando não interferisse 

no relacionamento. Hoje Ronaldo trabalha com venda de produtos de limpeza, mas ganha só 

por comissão. Roberta fala com muito orgulho de ter conseguido alcançar o objetivo que 

queria e de hoje estar trabalhando no que gosta, sentir que o marido hoje a elogia e a admira 



114 

 

 

pelo que ela faz e repete emocionada a fala do marido não tem nada que puxe o tapete dessa 

mulher.  

A situação vivida por Roberta se assemelha um pouco a de Tereza que teve que se 

esforçar muito para alcançar a realização pessoal e profissional. A situação inesperada de 

desemprego dos maridos as colocou numa situação de destaque como provedoras de suas 

famílias, obtendo dessa forma mais respeito e valorização no grupo familiar. 

Roberta faz questão de deixar claro que não dá valor a dinheiro, não valoriza 

dinheiro e que quando teve que assumir integralmente as despesas da casa administrou muito 

bem a situação para que Ronaldo não se sentisse mal eu nunca criei constrangimentos e para 

ela esse processo aconteceu de maneira bem natural quando eu tive que assumir esse lado o 

Ronaldo assumiu totalmente a outra parte, eu não faço mais nada, não sei nem o que eu vou 

comer, e não foi dito assim „agora você vai assumir essa outra parte, não‟... foi uma coisa 

natural do ponto de vista de que eu fui saindo porque não tinha mais tempo, passava o dia 

viajando.  

Em outra fala ela revela eu ganho 8 mil reais por mês e tem dia que eu não tenho 

1 real no bolso...ele movimenta meus cartões que eu não tomo nem conhecimento, ele é 

altamente controlado. 

Quênia, 59 anos, sempre assumiu o papel de provedora da família desde o 

casamento, e diz que o marido, dez anos mais novo que ela, não tinha condições de assumir 

uma família, mas só que eu achei que ele se empenharia também em trabalhar mais, em 

estudar, fazer um curso que até então ele só tinha o nível médio e continuei com as maiores 

despesas da casa. Ela começou a trabalhar como professora ao concluir o curso pedagógico, 

mas não parou aí, ingressou na universidade e ao concluir o curso superior em Nutrição teve a 

oportunidade de ir trabalhar em outro Estado, decisão que tomou de imediato, pois como filha 

única, sentia-se com o compromisso e a obrigação de sustentar a mãe. Depois de algum tempo 

surgiu a oportunidade de assumir um emprego em Fortaleza e aí ela procurou se estruturar 

comprando um imóvel para morar e trouxe a mãe para morar com ela. Casou sabendo que o 

marido não teria condições de sustentar uma família, mas alega que se iludiu achando que ele 

iria mudar. Isso nunca aconteceu e ela passou a assumir tudo sozinha, tanto o prover quanto o 

“cuidar” dos filhos e da mãe já idosa. Ela diz sentir-se muito revoltada com essa situação e ao 

mesmo tempo acomodada esperando o momento certo para tomar algum tipo de atitude 

diferente, pois não quer tomar uma decisão que seja desagradável a mãe que já é idosa. 

Quinzinho não assume nenhuma responsabilidade familiar e a contribuição financeira que ele 
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dá no valor de 1 salário mínimo o faz por exigência de Quênia, como uma quantia mínima 

que ele diz ter condições de repassar a ela. 

Sueli, 56 anos, diz se considerar a provedora da casa, mas exige do marido o 

pagamento de algumas contas como coisas que ele realmente paga, ele tem obrigação de 

pagar. O sentimento de ser provedora é decorrente do diferencial do salário que os dois 

recebem, hoje eu ganho três vezes mais que o meu marido como professora ativa em 

instituição de ensino superior e ele como aposentado do serviço público. 

Por ocasião do casamento, Sueli não era a principal provedora da casa quando eu 

casei o meu marido tinha uma colaboração maior, mas à medida que o meu salário foi 

aumentando eu fui tendo uma responsabilidade maior. Sueli declara que para chegar aonde 

chegou foi necessário o apoio dos pais para que os filhos viessem todos do interior morar em 

Fortaleza para estudar. Ela veio para Fortaleza aos doze anos, pois segundo ela esse era o 

maior investimento que seus pais faziam nos filhos, em número de nove, para que o retorno 

viesse em termos de ter um futuro melhor. Quando casou ela já trabalhava como professora 

em instituição de ensino superior e o marido, doze anos mais velho que ela, já era viúvo e 

aposentado, com dois filhos. Isso gerou um descompasso em termos de ela sair para trabalhar 

e ele sair para encontrar os amigos pela manhã e a tarde. A realidade descrita por ela é que 

quando o homem não trabalha, ele às vezes chega até a atrapalhar, tem problemas de ciúme, 

tem os problemas do dia-a-dia, a ociosidade, não tem o que fazer e o que é pior é depender 

totalmente do dinheiro da mulher. Ela não fala ter vivido ou viver essa situação hoje, mas diz 

que não aceitaria ter um homem em casa que não contribuísse com nada.  

Úrsula, 52 anos, considera que vive uma situação de provisão compartilhada com 

o marido embora haja uma situação diferenciada por sua renda ser sempre certa e a dele não. 

Ele é motorista de táxi e há uma situação de instabilidade de renda em função dos períodos do 

ano com um todo, então ela revela o apoio dado a ele ao dizer que na hora que não der para 

ele assumir alguma coisa e eu puder eu assumo por ele e vice e versa, mas já está mais ou 

menos estabelecido o que eu tenho que pagar e o ele tem que pagar, existem algumas 

obrigações que a gente já divide automaticamente, umas são minhas e outras são dele. 

Há uma negociação silenciosa entre Úrsula e Ulisses em que cada um sabe que 

pode contar com outro se houver alguma necessidade inesperada e isso faz com que haja 

confiança e tranqüilidade para lidar com a questão de provisão. Ela fala que sua infância e 

adolescência foram em uma família pobre, mas que a prioridade de seu pai era os estudos dos 

filhos, então investiu na carreira acadêmica e se engajou em projetos dentro da universidade, 

mesmo sem remuneração. Nesse período o marido era provedor único e a renda da família era 
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proveniente de um comércio que o marido administrava. O marido se manteve como provedor 

único até a entrada dela na universidade por concurso um pouco antes dela terminar o curso 

de doutorado em São Paulo, com todo o apoio do marido que abandonou tudo para 

acompanhá-la. A partir do ingresso na universidade como professora a provisão da família 

ficou sendo compartilhada pelos dois havendo uma divisão compactuada das despesas de 

acordo com a renda de cada um.  

Em síntese, os dados apresentam algumas semelhanças no sentir e viver a situação 

de provisão das mulheres da camada média entre si no que se refere a: ter a vivência da mãe 

como provedora da família de forma temporária ou contínua, no caso de Lena, Núbia e 

Quênia; considerar a provisão única uma carga muito pesada e se indignar com a acomodação 

do marido como Margarida, Olga e Tereza; declarar o uso da rede de ajuda familiar como 

Olga e Roberta; viver a provisão ainda de forma conflituosa como Núbia, Quênia e Sueli. 

Alguns argumentos diferentes deram destaque à provisão como uma provisão 

psicológica como Lena; provisão como uma oportunidade de exercer o comando e o poder 

como Olga; a provisão como forma de demonstrar que saiu vitoriosa na busca de conseguir 

seus objetivos como Roberta.  

A fala de Paula apresenta um diferencial ao não querer se declarar como 

provedora da família, por considerar que esse papel deve ser atribuído ao homem; em função 

do pensamento machista do marido de que a mulher deve ser submissa. Em algumas de suas 

falas ela diz que procura concordar com o marido para evitar brigas e discussões.  

Úrsula é a única a dizer que vive a co-provisão de forma conciliatória, sem 

conflitos. 

As mulheres expressam a vontade de que os maridos ajam de forma diferente, o 

que deixa claro que há a convivência acomodada ou conflituosa entre o que é 

esperado/idealizado e o que é vivido/realizado.  

As mulheres nem sempre se sentem confortáveis na condição de provedoras como 

também não querem que seus maridos/companheiros sintam-se incomodados ou 

constrangidos por isso. As cobranças são feitas no sentido de provocar uma reação no 

marido/companheiro para que haja uma mudança de atitude. As uniões mais antigas 

apresentam uma maior tendência à acomodação das mulheres e aceitação das situações de 

desconforto.  

A vivência da provisão feminina é vivida pelas mulheres com todas as situações 

de ambigüidades comum às relações sociais com atitudes de dominação e submissão, 
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competição e cooperação, conflito e acomodação etc. Os casais convivem com cobranças, 

queixas, trocas e negociações. 

 Podem acontecer negociações bem sucedidas e negociações mal sucedidas, mas o 

que transparece é que as mulheres vão vivendo na esperança de que algo novo ou diferente 

aconteça a qualquer momento para mudar a situação que as incomoda. 

 

4.2 A Percepção da Não-Provisão pelos Maridos/Companheiros  

 

A situação de não-provisão não é vivida de forma tranqüila e sem 

constrangimentos pelos homens da camada popular entrevistados, como Anderson, 

companheiro de Anita, e Bento, companheiro de Bela, como é expresso em suas falas. 

Anderson procura se ocupar ficando com o filho e realizando alguma atividade 

doméstica/trabalho doméstico. Apesar dessas afirmações positivas Anderson diz que se sente 

sem moral o homem que não trabalha não tem moral não, a pessoa só tem moral se estiver 

trabalhando. Ele diz que tem certeza que os vizinhos comentam a sua situação pelas costas. 

Anderson assume a realização do trabalho doméstico já que a mulher é que tá 

trabalhando, fico em casa, cuido do menino, cuido da casa, faço tudo, até rede eu lavo. Diz 

sentir-se feliz por saber fazer essas coisas e de estar ajudando a mulher eu não vou ficar de 

braço cruzado em casa, faço tudo, lavo, sei cozinhar, assar um peito de frango, passo o pano, 

mas eu acho muito cansativo. Isso que eu faço aqui tem muito homem que não faz porque diz 

que é coisa de mulher, mas eu não acho não.  

Bento diz depois que eu deixei de trabalhar o negócio mudou muito pra mim, 

muito mesmo...quando eu trabalhava todo dia que Deus dava eu comprava a „mistura‟
14

, 

comprava uma galinha, comprava um peixe, comprava uma coisa...agora eu não tenho mais 

capacidade de me empregar...tem dia assim que eu me sinto ruim que eu não tenho nem um 

centavo, quase que eu corro, mas aí penso que não é de roubar de quem tem...começo a 

pensar aí eu ligo o rádio e pronto, aí vou me esquecendo. Ele acrescenta que se sente muito 

mal sem trabalhar, sem ganhar e ressalta a atuação da mulher daí ela hoje quando pega 

qualquer coisa tem que comprar o leite dos netos e comprar o nosso comer também.  

Ao analisarmos as falas dos homens da camada popular destacamos que Anderson 

assume a situação de inversão de papéis na família; expõe a sua preocupação com os juízos de 

valor das pessoas da sua comunidade, pelo fato de ele não estar trabalhando e de estar fazendo 

                                                
14O termo “mistura” é utilizado para designar o prato principal da refeição. É utilizado de forma mais cotidiana 

pela camada popular.  
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o trabalho doméstico; põe em destaque a visão do trabalho como fator de reconhecimento do 

papel do homem na sociedade o homem que não trabalha não tem moral. Esta fala remete a 

ao estudo de Sarti (1996) em que ela ressalta o trabalho como universo moral.  

Bento, que vive uma situação de pobreza mais acentuada, se ressente muito de 

hoje não ter nem mais a condição de comprar para a família pelo menos a “mistura” de todo 

dia, o que pode não ser muito, mas para ele seria o mínimo que ele teria obrigação de fazer. 

Sente-se uma pessoa incapaz que busca esquecer a sua condição distraindo-se com outra 

atividade. Considerando sua idade e condição de saúde ele já encara quase como natural a 

condição de a mulher ter que se empenhar para alimentar a seus filhos e seus netos, pois 

acredita não ter outra saída.  

Os homens da camada média entrevistados, Moisés, Nelson, Osmar, Tarso e 

Ulisses expressam sentimentos e, ou, comportamentos de constrangimento, dependência, 

tristeza, inconformismo, acomodação, indiferença, desânimo, inutilidade e depressão, na 

vivência da situação de não provisão ou provisão compartilhada em suas famílias. 

Moisés expressa a grande dificuldade depois que a empresa onde trabalhava 

fechou depois que eu perdi esse emprego foi que as coisas modificaram e a renda maior é 

dela, não dá constrangimento porque o pouco que eu ganho eu ajudo em casa, não ajudo 

mais porque não posso, mas não tenho constrangimento nenhum não.  

Porém, em outro momento Moisés diz, fica assim um mal estar porque é chato, eu 

não gosto de ficar dependendo de mulher, detesto, às vezes eu tenho que pedir, peço dinheiro 

emprestado a ela, mas eu peço a força porque eu não gosto de pedir, fico meio chateado. 

As falas de Moisés são sempre carregadas de contradições, pois ele em um 

momento nega o seu constrangimento pela situação vivida para logo depois expor de forma 

aberta o quanto isso o incomoda. 

A mesma situação de mal estar é revelada por Nelson que encara a situação 

destacando o seu espírito de renúncia e de doação por achar que tomou uma atitude que julga 

que poucos adotariam. 

Nelson se auto-elogia ao afirmar eu acho difícil um cara tomar uma decisão como 

eu tomei de abandonar família, principalmente os amigos, eu tava estabilizado... o que eu 

ganhava lá já era suficiente pra eu viver e eu já tinha a minha casa, aqui eu moro de aluguel, 

então é uma situação complicada você aceitar se submeter a isso... eu não me sinto bem com 

isso porque inclusive durante o período de estudante eu já trabalhava, já ia buscar os 

proventos para complementar a minha renda.  
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O que diferencia o comportamento de Moisés do de Nelson é que o segundo apóia 

sua decisão de abandonar o emprego em função da realização do sonho de cursar um curso de 

pós-graduação, um mestrado na área de educação, para o qual considera que terá tempo para 

se preparar já que não precisaria se preocupar em trabalhar para manter a casa. Por este 

motivo ele diz achar justo ela estar assumindo a responsabilidade financeira já que eles 

fizeram um acordo de que ele poderia estudar e não seria incomodado por não estar 

desempenhando o papel de provedor  eu desisti de meus dois empregos para acompanhá-la, 

na verdade eu não tô gostando da situação, mas não tô sendo incomodado por isso. Ao 

considerá-la como provedora da casa se propõe a fazer coisas que nunca havia feito antes, 

como cozinhar eu era péssimo na cozinha e tô me superando, tô indo atrás, tô até feliz por 

que eu tô conseguindo dar conta do recado ...eu tento diminuir as incumbências que a minha 

mulher tem justamente porque ela é a provedora...as funções que eu tenho tomado são 

funções que eu normalmente não exercia na cidade em que eu morava.  

Ao tomar esta atitude, Nelson se assemelha a Anderson, companheiro de Anita, 

pertencente à camada popular. Os dois demonstram se sentir orgulhosos por estarem 

conseguindo desempenhar bem papéis que julgam não ser seus. 

Nelson vê a sua não provisão como uma situação temporária uma hora ela vai 

começar a contar comigo com dinheiro. Nelson revela ainda que ao avaliar como seria difícil 

com 43 anos não ter mais renda, não ter dinheiro, acertou com Núbia  eu quero uma conta 

conjunta contigo, o dinheiro teu é meu também, é uma situação que parece muito de 

oportunismo, mas foi uma coisa que combinamos...eu não vou te pedir dinheiro pra tomar 

uma cerveja, eu não vou fazer isso, é quase que se humilhar. 

Outro diferencial de Nelson em relação aos demais é que ele, embora sem 

emprego e sem dinheiro, demarca o seu poder de definir quem vai administrar a maneira 

como os seus próprios desejos e necessidades serão atendidos, contanto que ele não se veja 

em uma situação humilhante. 

Osmar também fala do desconforto que a situação de dependência lhe provoca, 

embora isso possa causar estranheza, pois tanto ele como a esposa se pronunciaram a respeito 

de suas atitudes de desprendimento em relação a dinheiro é ruim porque você ficar 

dependendo, a sua mulher só trabalhando e você dentro de casa é meio chato, passa dias e 

você fica pensando, fica pra um lado e pra outro e fica pensando como é que vai ser...passei 

momentos difíceis, para mim foi uma barra. As falas revelam uma situação de desconforto, 

fazendo referência à falta de um lugar que ele está deixando de ocupar, o espaço da rua, que 

está sendo ocupado pela esposa, pois ela sai para trabalhar e ele fica em casa. 
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Às vezes Osmar recebia cobranças da esposa e dizia minha filha eu não tenho 

culpa, eu tô atrás de trabalho.  

Pelo fato de hoje está sendo taxista e a mulher ter a renda maior que a dele diz a 

gente tem que aceitar, eu só posso contribuir com aquilo que eu ganho. 

As falas de Osmar revelam que ele lidou com a situação de não provisão de forma 

tranqüila, enfrentando as dificuldades a ela inerentes. 

Tarso diz sentir-se incomodado com a situação do desemprego por não ter algum 

dinheiro extra para fazer alguma outra coisa, você não ter naquele momento, tá sem emprego 

e aí toma aquele baque aqui e acolá, além também de eu me sentir capaz e não tá entrando 

no mercado de trabalho, talvez seja um dos motivos mais fortes, não é você se achar inútil 

porque eu me sinto até bastante útil aqui na parte do lar, mas eu digo é a parte profissional 

lá fora.  

Em termos de sentimentos ele destaca o primeiro sentimento que eu sinto é de 

desânimo, dá um desânimo na gente em ver que o mercado tá tão fechado lá fora, o ideal é 

não parar pra pensar porque se você parar pra pensar você vai desabar em algum ponto. Em 

relação à esposa ele acha que esse período coincidiu com um grande crescimento profissional 

dela eu acho que eu funcionei como uma boa base para a ascensão profissional dela, e como 

foi bom, lógico. 

Destacamos da fala de Tarso o sentimento de falta de autonomia, independência e 

utilidade/inutilidade. A utilidade é referenciada a casa (família) e a inutilidade em relação à 

rua (trabalho). Apesar disso ele não consegue romper com a acomodação e sair para procurar 

emprego/trabalho. 

Ulisses faz questão de ressaltar que a questão da provisão familiar é bem resolvida 

entre ele e a esposa eu não me avexo com nada, o que ela ganha é dela e o que eu ganho é 

meu e a gente reparte as despesas, uma coisa e outra quando eu não tenho ela vai e me dá, 

ela não pergunta quanto é que eu tenho, quanto eu deixei de ter, eu trabalho do que eu 

quiser, se quiser amanhã vender picolé na rua eu vou vender, ela não tem problema nenhum 

de preconceito no que eu vou trabalhar, ela me ajuda muito e aí eu vou levando a vida do 

jeito que eu quiser, se um dia é bom se um dia é ruim a gente vai levando a vida. Ele afirma 

também não ter problemas de preconceito em relação à diferença no nível de escolaridade 

entre ele e Úrsula, mas a ênfase que é dada ao título de doutora que ela possui pode estar 

revelando o contrário.   

Nas falas dos cinco homens da camada média entrevistados, quadro deles citam 

que a dependência é a situação de maior mal estar gerada pela provisão feminina, sendo vista 
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como bastante humilhante pelo fato de o homem ter que pedir dinheiro a mulher. Parece que a 

situação de dependência é muito pior do que ter que assumir algumas atividades domésticas, 

como no caso de Nelson, que até diz sentir-se feliz por estar conseguindo dar contar da 

atividade de cozinhar ou outras atividades domésticas que nunca havia feito antes. Para 

Nelson não foi fácil lidar com a saída de uma situação de independência financeira para uma 

de total dependência, em ter que pedir dinheiro à companheira para resolver coisas do 

cotidiano ou mesmo para tomar uma cerveja. Diante disso ele se mostra cobrador de uma 

atitude da mulher em termos de por em prática uma ação que o tire da situação de 

constrangimento e mal estar. Ele expressa ainda um sentimento de esperança de reverter logo 

a situação e passar a contribuir financeiramente também para as despesas da casa. Ele valoriza 

suas atitudes de renúncia em abandonar tudo o que já tinha construído anteriormente, bem 

como a atitude de assumir algumas atividades domésticas com o objetivo de poupar a 

companheira provedora.  

Osmar também revela sua dificuldade em lidar com o ficar em casa parado, sem 

fazer nada pensando em uma solução e ainda ter que receber a cobrança da esposa, procurar 

uma maneira de não se sentir culpado por não estar trabalhando e não se desesperar por não 

estar ganhando nada ou por ganhar menos que a esposa quando aparece algum trabalho.  

Tarso expressa os sentimentos de inutilidade por achar que tem capacidade, mas 

não está conseguindo se inserir no mercado de trabalho, e o da utilidade, por sentir-se bastante 

útil nas atividades que realiza em casa na ausência da esposa, bem como por ter facilitado a 

ela uma oportunidade de crescimento profissional. Essa ambigüidade de sentimentos o tem 

afetado muito emocionalmente e provocado estados de depressão. 

Ulisses é o único que diz que a questão da provisão familiar é bem resolvida para 

ele porque a sua mulher o deixa muito à vontade em relação a sua atividade profissional, em 

relação à administração do dinheiro que ganha, por não sentir-se cobrado em relação a isso e 

também porque já há entre eles uma definição da divisão das despesas. Sua fala revela que o 

seu incomodo mesmo é em relação à diferença de escolaridade entre ambos, embora ele diga 

que isso não o incomoda. 

O papel de provedor é altamente definidor da virilidade. Se o homem está 

desempregado, ele tem esse sentimento de gigantesca impotência, e muitas vezes, chega à 

impotência sexual mesmo (SAFFIOTI, 2000:29). Esta referência corrobora com o relato de 

uma das esposas que diz que o não desempenho do papel de provedor pelo marido tem 

provocado algumas ocasiões de impotência sexual. 
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4.3 Mulher e Trabalho no Universo da Provisão Familiar 

 

Ao assumirem o papel de “provedoras” de suas unidades domésticas as mulheres, 

sejam da camada popular ou da camada média, procuram organizar suas vidas de modo a 

conciliar trabalho, casa e família. Para desempenhar a tarefa de prover, as mulheres buscam 

realizar atividades remuneradas no mercado de trabalho formal, e, ou, no informal.  

As mulheres da camada popular investigadas neste estudo encontram-se 

inseridas no mundo do trabalho em atividades historicamente determinadas ao gênero 

feminino, ou seja, atividades relacionadas ao mundo do privado, realizando serviços 

domésticos, em empregos fixos em “casas de famílias” como empregadas domésticas como 

Anita, Clarice, Dora e Iêda; como diarista autônoma, como Emília; como diaristas inscritas no 

Centro do Trabalhador Autônomo (CTA) como Fernanda, Glória e Hilda; ou ainda como 

Bela, desenvolvendo também de forma autônoma atividades diversas em casa, tais como 

vender água, catar lixo, tomar conta de criança e lavar roupa. 

A inserção dessas mulheres no mundo do trabalho reforça o que estudos e pesquisas 

vêm comprovando sobre a questão do aumento do emprego feminino em anos mais recentes 

em decorrência da flexibilização do mercado de trabalho e da “precarização” das relações de 

trabalho, ou seja, ocupações em que ocorrem descontinuidades de tempo, menor 

regulamentação das garantias de trabalho e seguridade social, formas de contrato sem carteira 

assinada, diminuição dos níveis salariais, aumento das formas de trabalho em domicílio e por 

conta própria e da informalidade em geral. 

As mulheres da camada média investigadas nesta pesquisa estão inseridas no 

mercado de trabalho formal em empresas públicas como Lena, Núbia, Olga, Paula, Roberta, 

Sueli, Tereza e Úrsula, e em empresas privadas como Margarida e Roberta. Roberta 

desempenha atividades, em instituição pública e instituição privada, ao mesmo tempo. Dentre 

essas mulheres, uma está aposentada da atividade de ensino em universidade pública, Quênia. 

Somente uma delas, Margarida, não exerce atividade dentro de sua formação superior, pois é 

contratada na função de Agente Administrativo em uma empresa de construção civil. Paula, 

Sueli e Úrsula são professoras em exercício do ensino superior de universidade pública 

federal, na área das ciências agrárias. Lena, Olga e Tereza exercem atividades em empresas 

públicas estaduais de acordo com suas respectivas formações acadêmico-profissionais. Núbia 

é pesquisadora de uma instituição pública federal. 

A inserção dessas mulheres no mercado de trabalho corrobora com o dado estatístico 

de que as mulheres permanecem majoritárias no setor de serviços, (mais de 70%) nas 
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atividades de saúde e ensino (setor privado e público), na administração pública e nos 

serviços pessoais, atividades moldadas pelo tradicional lugar do feminino na esfera da 

reprodução (LAVINAS, AMARAL & BARROS, 2000). 

Nos relatos das mulheres da camada popular constatamos a grande importância 

dada ao trabalho em suas vidas como fonte de obtenção de recursos para sustentar a família, 

para ter a condição de não depender de um homem para lhe dar dinheiro, como sinal de que é 

uma pessoa que é capaz de se manter porque tem saúde para tal, como meio de acesso ao 

consumo de bens, como uma alternativa de sustento quando o marido é impossibilitado de 

sustentar a família por motivo de doença ou mesmo quando não pode contar com uma rede de 

ajuda familiar.  

As falas das mulheres revelam os argumentos que as mulheres utilizam para 

expressar a importância do trabalho em suas vidas. 

Clarice expressa a importância de seu trabalho pela condição de ser única para 

sustentar a família, de não haver no momento outra alternativa como diz pra mim hoje se eu 

não trabalhasse eu me consideraria não sei nem como, eu penso nisso todo dia, eu tenho que 

trabalhar, eu não posso nem pensar em parar... se eu parar quem vai manter a casa?.  

Anita fala da importância do trabalho como um prazer e como sinal de 

independência financeira em sua vida eu sempre gostei de trabalhar, eu nunca gostei de 

esperar que marido me desse nada... eu gosto de depender de mim mesma, eu gosto de 

trabalhar seja no que for. Ela acrescenta que o trabalho é importante em todos os sentidos, 

porque quando eu recebo dinheiro eu sei o que eu vou fazer, só em você saber que todo mês 

tem aquele dinheirinho, nem todo marido recebe dinheiro e dá pra mulher, só em saber que 

você vai ganhar aquele dinheirinho e não vai depender do marido pra ajudar em casa, é 

muito importante.  

Bela em uma de suas falas diz a coisa melhor que eu acho é trabalhar, embora ao 

longo da entrevista tenha colocado o trabalho como um grande fardo, um grande peso em sua 

vida, principalmente hoje em função da idade e da falta de melhores condições de vida e de 

saúde. 

Para Fernanda o trabalho é especial porque se a pessoa não trabalha é porque tá 

doente, eu vejo assim, tem alguma coisa errada porque o trabalho é essencial ou que seja pra 

você sobreviver do trabalho ou que seja porque você precisa trabalhar porque se a pessoa 

não é voltada pra fazer alguma coisa é porque não é normal.  

Glória é reticente em relação a esse assunto, mas afirma é muito bom Ave Maria! 

tem importância demais na minha vida. No início da entrevista ela coloca a situação de 
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trabalhar em contraponto a condição de não ter nenhuma diversão, só trabalho, pois tenho que 

dar conta de tudo em casa. Da mesma forma quando ela fala da infância ela diz que só 

trabalhou e que nem lembra se algum dia brincou. A condição de trabalhadora a acompanha 

desde a infância e tem marcado muito a sua vida.  

Hilda valoriza muito o seu trabalho à medida que através dele pode suprir as 

necessidades dos filhos, da casa e dela própria eu gosto de trabalhar, eu adoro trabalhar por 

que eu posso comprar as minhas coisas. 

Ieda vê no trabalho a única alternativa para manter o sustento da família já que 

parece se ressentir de não poder contar com a ajuda do marido que é doente e dos familiares 

do marido as irmãs dele não ajudam, só quem ajuda é a mãe dele. 

Para a maioria das mulheres da camada média o trabalho aparece como uma 

realização pessoal, como a culminância de uma caminhada de qualificação por um longo 

período de estudos. Elas não tiveram uma infância e adolescência marcadas por trabalho 

porque contaram com o suporte dos pais que priorizavam os estudos entendendo que este era 

o caminho para ter uma melhor inserção no mercado de trabalho e melhores condições de 

vida. Apesar do suporte recebido em suas famílias de origem as falas das mulheres revelam 

que um grande esforço teve que ser empreendido por cada uma delas de acordo com a 

especificidade de suas histórias de vida, para conseguirem chegar à situação atual. À 

realização pessoal soma-se também, como para as mulheres da camada popular, as 

necessidades de sobrevivência da família, a realização de sonhos de consumo pessoais ou do 

grupo familiar, a busca de uma vida mais confortável e a garantia de um futuro melhor para os 

filhos. 

Lena fala com muita satisfação de sua entrada no mercado de trabalho já com 

carteira assinada seis meses antes de concluir o curso superior e expressa a valorização ao 

trabalho como realização pessoal e como via de acesso para dar à única filha a oportunidade 

de estudar em bons colégios, para viajar com a família nas férias e manter um padrão de vida 

razoavelmente confortável.  

Para Margarida a importância do trabalho está centrada no atendimento das 

necessidades dos filhos com estudo, roupa, alimentação e farmácia. Atualmente estão 

estudando em universidade particular e no final de cada semestre tem que renegociar o 

pagamento das prestações atrasadas. Ela ainda se ressente de não poder realizar os sonhos 

deles como estudar inglês e aprender a tocar um instrumento musical. O trabalho é para ela o 

meio de atender as necessidades e anseios da família, principalmente dos filhos, incluindo o 

lazer nos finais de semana.  
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Núbia expressa a grande influência da sua história de vida no seu modo de ser 

independente e valoriza o esforço e a batalha de sua mãe pra dar sustento a ela e ao irmão ao 

ser abandonada pelo marido. Reconhece o grande investimento de sua mãe em seus estudos e 

fala com satisfação que sempre trabalhou na área de sua formação. O trabalho para ela 

significa uma realização pessoal e profissional por isso usou todos os argumentos junto ao 

marido para mudar-se com a família para Fortaleza para assumir o novo emprego conseguido 

por meio de concurso. 

Olga declara que após várias tentativas infrutíferas do marido conseguir emprego 

formal ou mesmo conseguir se estabilizar montando um pequeno comércio percebeu que 

precisava trabalhar para ter uma renda para sustentar a família e não depender exclusivamente 

da ajuda de familiares nas ocasiões de desemprego do marido. Quando solteira sempre foi 

muito dinâmica e ao casar esperava que o marido, que sempre demonstrava mais acomodação, 

tivesse um outro tipo de comportamento. Percebeu então que ela sempre tinha que dar o 

primeiro passo  aí ele acompanha, é como se fosse um carro puxando o outro, o primeiro na 

frente, o comando, eu passo o comando pra ele e ele vai atrás. Fala com satisfação que o 

marido admira essa atitude dela e até gosta disso. Quando ele não estava trabalhando sentia o 

trabalho como um fardo porque ganhava pouco, ficava tudo em minhas costas, eu trabalhava 

demais. 

Paula dá uma importância muito grande ao cargo de professora que ocupa em 

universidade pública federal e diz sentir-se realizada  eu me dedico mesmo porque eu gosto do 

que eu faço... às vezes meus alunos me ligam até no final de semana, eles partilham os 

problemas, até quando estão com problemas financeiros e eu acho isso muito importante, 

saber como é que tá a situação deles. Paula vê o trabalho também como uma conquista a 

gente vem de uma família simples e o que a gente tem foi uma conquista nossa. 

Quênia fala na minha vida eu consigo tudo o que eu quero, graças a Deus eu 

tenho força de vontade e luto para isso, mas eu me amarguro até pra fazer aquilo que eu 

mais gosto, aí eu sofro pra chegar lá. O fato de ter sido criada sem pai, com o esforço de sua 

mãe como costureira fez com que Quênia desenvolvesse alguns sentimentos de amargura e 

timidez, mas fez também com que ela se esforçasse para se colocar no mercado de trabalho, 

conseguisse estabilidade sou filha única e onde tiver trabalho eu vou. O trabalho era o meio 

para dar uma melhor condição de vida a sua mãe, para só depois pensar em estruturar sua vida 

em termos afetivos ser uma profissional bem estabelecida para poder pensar em casamento. 

Depois do casamento o trabalho foi importante para manter as despesas da casa, dar estudo 
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aos filhos, colocá-los na universidade particular, cuidar da mãe na velhice, já que o marido 

nunca teve condições de assumir o papel de compartilhar do papel de provedor na família.  

Roberta fala de muitas idas e vindas ao mundo do trabalho e aos estudos para 

realizar o seu sonho de concluir um curso superior. Trabalhar era uma necessidade financeira 

familiar a gente vivia aperreado e meus pais me ajudavam, mas a busca da realização pessoal 

e profissional fica bem evidente diante de toda a persistência e enfrentamento de todos os 

obstáculos e dificuldades, inclusive algumas vezes impostos pelo próprio marido. 

Sueli se refere a sua vida profissional hoje como a grande herança deixada pelos 

seus pais e que ela quer também deixar para os filhos para que eles também tenham um futuro 

como eu, ou que pelo menos, cheguem a ter uma profissão que foi a única coisa e graças a 

Deus que os meus pais puderam me dar. Ela diz adorar o trabalho e mesmo nos períodos do 

nascimento dos filhos só ficava em casa em tempo integral durante o primeiro mês depois do 

parto, nos dois meses seguintes trabalhava durante um expediente. Hoje já tem tempo para se 

aposentar, mas diz não pretendo me aposentar porque me sinto melhor trabalhando. 

Tereza saiu de uma condição de ser somente dona-de-casa para inserir-se no 

mercado de trabalho em três turnos no período em que o marido ficou desempregado quando 

voltei para o mercado de trabalho tive que me reciclar, fazer outra faculdade... hoje estou 

trabalhando e minha vida mudou completamente. Para ela o trabalho é percebido como um 

resgate da auto-estima pela valorização que todo o grupo familiar passou a expressar por ela, 

principalmente o marido, bem como uma grande realização pessoal e profissional. 

Úrsula deixa claro que a minha meta sempre foi progredir para ter um retorno 

para a família, principalmente, eu sempre direcionei para tentar melhorar a estrutura, 

sempre tudo para o bem estar geral da família e essa condição foi conseguida pela base 

familiar que teve meu pai sempre priorizou a parte de educação para os filhos e em função 

disso eu sempre fui muito estudiosa e estudei sempre em colégio particular, e isso me ajudou 

a entrar na universidade onde estou hoje, eu sempre tive a idéia de fazer carreira dentro da 

educação. Em outra fala ela diz eu não sou de família abastada, mas tenho que deixar pros 

meus filhos que eles tenham uma condição de se virarem sozinhos depois e acho que isso eu 

tenho conseguido. Úrsula passa o dia todo na universidade, pois são muitas responsabilidades 

e envolvimento em muitos projetos, mas diz estar fazendo o que gosta de fazer e que o apoio 

do marido foi fundamental para chegar onde está. Pensa em se aposentar para se dedicar mais 

ao lado espiritual e a projetos sociais. 
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4.4 O Cotidiano Familiar da Mulher Provedora 

 

As mulheres das famílias das camadas, popular e média, analisadas neste estudo 

procuram organizar suas vidas em função do ciclo de vida da família
15

, de sua inserção no 

mercado de trabalho e a dos demais membros do grupo familiar, de seus horários de trabalho 

e da estrutura de apoio de que dispõem para ausentar-se de casa e assegurar que as 

necessidades básicas da família sejam atendidas. Elas podem contar ou não com redes de 

ajuda familiar e, ou comunitária, como também com recursos financeiros para o pagamento da 

realização das atividades domésticas por terceiros.   

As famílias da camada popular investigadas encontram-se em sua maioria no 

ciclo de vida familiar em que os filhos estão na fase da adolescência como os casais Clarice e 

Célio, Dora e Dorival, Fernanda e Frederico, Glória e Geraldo, Hilda e Hilário, Ieda e Ivo, 

embora em alguns casos haja a conjugação de filhos em fase escolar e na fase de adolescência 

como no caso de Clarice, Dora e Iêda. As demais se caracterizam pela fase dos filhos em 

idade escolar, como Anita e Anderson; fase de casal sem filhos como Emília e Ênio, e na fase 

da velhice como Bela e Bento, que hoje já contam com a presença de netos em casa.  

Em termos de caracterizar o cotidiano dessas mulheres em função do ciclo de vida 

destacamos que Anita, Clarice, Dora e Iêda têm filhos pequenos que estão na faixa etária de 4 

a 9 anos de idade, bem como Bela tem os netos com 5 anos, 2 anos e um com nove meses, 

que moram com ela. Por esse motivo as rotinas dessas mulheres podem se mostrar um pouco 

diferenciadas das rotinas das demais que estão com os filhos já na fase de adolescência ou na 

fase adulta, como Fernanda, Glória e Hilda. 

No geral a rotina de trabalho dessas mulheres começa muito cedo como às 4 h da 

manhã para Dora que tem que pegar o ônibus para chegar às 7h30 na casa da patroa, bem 

como para as demais entre 5h e 6h, também para o deslocamento para os seus respectivos 

locais de trabalho. Bela não se desloca para outro local porque as atividades que realiza são 

feitas próximo a sua casa ou em casa mesmo, como apanhar água em baldes para vender; 

coletar lixo na rua ou cuidar de uma criança, que mora na vizinhança, enquanto a mãe sai para 

trabalhar. Nenhuma das mulheres dorme no local de trabalho, retornando as suas casas no 

final do dia. A maioria delas usa o transporte coletivo para o deslocamento para o local de 

trabalho, uma utiliza a bicicleta e somente uma se locomove a pé. 

                                                
15Consideramos como etapas do ciclo de vida da família: 1. constituição do casal, 2. nascimento e infância, 3. 

filhos em idade escolar, 4. filhos na adolescência, 5. saída dos filhos de casa e casamento, 6. etapa madura, 7. 

velhice.  
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Para que possam se ausentar de suas casas e assumir sua vida profissional, 

algumas mulheres procuram deixar boa parte do trabalho doméstico já encaminhado ou 

totalmente pronto, como Anita e Emília. Anita acorda 5h30 e deixa tudo organizado lavo logo 

as louças, deixo o almoço feito, às vezes eu faço à noite... quando eu chego em casa lavo 

roupa, arrumo a casa, faço janta que fique já pro almoço do dia seguinte, aí depois vou 

descansar um pedaço, tomo banho e deito. Emília acorda às 6h e tem a mesma preocupação e 

diz que faz isso para que o marido que trabalha na oficina ao lado da casa não tenha que se 

preocupar com isso se tem uma roupa pra lavar, eu procuro lavar, eu limpo a casa e já deixo 

a comida pronta. 

Em alguns momentos Anita conta com o apoio do marido/companheiro e dá 

ênfase em sua fala que o marido é um “dono-de-casa” assumindo literalmente a expressão 

para definir um papel que ela considera ser de responsabilidade da mulher ele varre a casa, 

ele faz comida... esse negócio do marido tá dentro de uma rede esperando quando a mulher 

chegar pra ir fazer... não... ele é um dono de casa... eu tô aqui agora e ele tá ajeitando a 

janta. 

Fernanda também fala do compartilhamento do trabalho doméstico com o marido, 

se houver necessidade eu faço e o meu marido faz e não reclama, ele faz o almoço, lava a 

louça, se for preciso...não faz direito mas faz, não faz perfeito, aí ele também lava alguma 

roupa dele quando eu não posso lavar, quando eu não tô podendo lavar ele mesmo lava. Ela 

evidencia o fato de o marido não reclamar de realizar as atividades domésticas como se ao 

agir assim ele contrariasse o que está posto no senso comum de que os homens podem até 

fazer determinadas tarefas, mas não sem que haja alguma reclamação. A fala de Fernanda 

reafirma o imaginário social de que o homem pode até fazer as atividades domésticas, mas 

não as faz bem feitas, ou não tão bem feitas quanto a mulher faz. Essas afirmações remetem a 

Ridente (1998) e Rocha-Coutinho (2003) ao justificar que como o trabalho é organizado por 

gênero na nossa sociedade, ainda não foi absorvida a participação masculina em atividades 

familiares domésticas. 

Algumas das entrevistadas contam com a colaboração do marido/companheiro de 

forma esporádica e, ou, mais conveniente ao interesse dele como Clarice a roupa dele ele 

mesmo lava porque ele nunca gostou de nada dele junto com a minha, tudo dele é separado 

desde o começo.  

No caso de Glória o companheiro não faz nada, mas às vezes quando ele quer 

comer alguma coisa, ele faz a comida, faz o almoço pra todo mundo... ontem quando eu 

cheguei ele tava fazendo umas tapiocas. 
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O marido de Dora costumava realizar as atividades domésticas quando a filha não 

tinha ainda idade para fazê-lo ele lavava os pratos... se eu deixasse comida pra fazer ele fazia, 

mas com ela (filha) agora, que ela já é grande, ele não faz mais nada dentro de casa.  

Emília conta com o envolvimento do marido somente na parte de alimentação às 

vezes ele ajeita o almoço, faz o tempero, compra uma carne e faz, compra um frango e faz. 

As filhas mulheres se envolvem de forma mais efetiva na realização das 

atividades domésticas nas famílias de Clarice quem faz tudo é a minha menina mais velha, ela 

toma conta de tudo, ela lava roupa, faz a comida das meninas, das outras menores e arruma 

a casa. Dora revela minha filha faz o almoço, lava as coisas, faz as coisas dentro de casa. 

Para Glória são as minhas filhas que fazem, elas ficam em casa, elas lavam a roupa. Hilda 

também declara eu deixo tudo feito e a minha filha esquenta e bota o almoço, o arroz ela já 

sabe fazer porque eu já ensinei a ela, aí quando eu não faço o arroz ela faz...é a minha 

menina que vai deixar o menino mais novo no colégio. Na família de Iêda minha menina faz o 

arroz, o feijão, ajeita a casa.  

Em relação ao cuidado com os filhos menores os relatos das mulheres revelam 

que há ou houve algum tipo de envolvimento dos maridos/companheiros nesta atividade, 

como para Anita quando eu chegava o menino tava banhadinho, eu nem sei o que é fazer um 

mingau, o menino é mais apegado a ele que a mim, e para Ieda em casa ele não faz nada, mas 

vai deixar e buscar a menina no colégio. 

O marido de Clarice já teve uma maior participação no cuidado com as filhas teve 

uma época que ele ficou cuidando das meninas quando eu ia trabalhar, aí depois ele chegou 

e disse que eu tinha que arranjar uma pessoa pra cuidar porque ele não ia cuidar de jeito 

nenhum, ia procurar fazer alguma coisa pra ganhar pelo menos pra ele e aí foi a época que 

eu me distanciei mais ainda dele.  

Pelas falas das mulheres parece haver maior harmonia ou equilíbrio conjugal e 

familiar quando há uma divisão de tarefas mais igualitária entre os cônjuges. O não 

compartilhamento da vida familiar ou o não envolvimento do homem em pelo menos uma 

atividade do cotidiano tende a gerar ressentimento e insatisfação nas mulheres 

comprometendo por sua vez a intimidade do casal. Em contrapartida a cumplicidade nas 

tarefas gera um maior grau de confiança entre os cônjuges e conseqüentemente maior 

estabilidade conjugal.  

Em relação à atividade de fazer compras as famílias se organizam da seguinte 

maneira: nas famílias da camada popular o mais comum é que as mulheres se encarreguem 

desta atividade e muito raramente os maridos as acompanhem; enquanto nas famílias da 
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camada média há variações entre o marido ir sozinho, a mulher ir sozinha ou irem os dois 

juntos.   

As mulheres da camada média também organizam seus cotidianos em função do 

ciclo de vida de suas famílias e do tipo de atividade profissional que realizam, que lhes impõe 

horários e obrigações que são cumpridas fora de casa. A maioria das famílias encontra-se no 

ciclo de vida correspondente aos filhos na fase da adolescência como é o caso Lena e 

Leandro, Margarida e Moisés, Quênia e Quinzinho, Roberta e Ronaldo, Sueli e Sérgio, Tereza 

e Tarso, Úrsula e Ulisses. Há um casal com a filha na fase da infância, Paula e Pedro, e dois 

casais que tem filhos em idade escolar e na fase da adolescência, que são Núbia e Nelson, e 

Olga e Osmar.    

A conciliação trabalho, casa e família é considerada também difícil como o é para 

as mulheres da camada popular, embora as mulheres da camada média contem com maior 

suporte financeiro que dá acesso a utilização de serviços de terceiros para a realização de 

atividades domésticas e de cuidados às crianças pequenas.  

Lena permanece no local de trabalho até as 13 horas, almoça lá e retorna para 

casa. Quando o marido está em Fortaleza ele almoça com a filha em casa e na maioria das 

vezes ele mesmo prepara a comida aí ele inventa novidade, não segue receita, aí ele diz que a 

diferença é o amor... a louça ele lava. Quando o marido está trabalhando fora Lena já deixa o 

almoço pronto para a filha e ela só esquenta e depois lava a louça. Ela diz que teve doméstica 

em casa até a filha completar 8 anos de idade. Hoje em dia ela manda a roupa para lavar em 

lavanderia. Para a arrumação da casa conta com o apoio da filha, a qual qualifica como super 

organizada e do marido ele não é bagunceiro porque da mãe tudo era organizado, nunca foi 

de deixar roupa em cima da cama, toalha molhada no banheiro, nada... sempre 

organizadinho.  

Margarida levanta às 6h, faz o café, o almoço dos filhos e do marido, arruma o 

próprio almoço para levar na quentinha, pois almoça no local de trabalho, cujo horário de 

entrada é 8h da manhã e saída às 17h40. Ao chegar em casa prepara o jantar da família, e 

depois que jantam ela lava a louça, arruma a cozinha, varre o apartamento, lava os banheiros e 

lava a roupa. Depois assiste um pouco de televisão e vai dormir por volta de meia noite. Aos 

sábados faz uma faxina mais completa no apartamento e aos domingos de vez em quando a 

gente foge pra praia.  

Núbia organiza as atividades da casa com o apoio do marido e da filha. A família 

não tem o hábito de sentar à mesa para fazer a primeira refeição (café da manhã). Ela não 

come nada pela manhã, dá uma mamadeira de leite para o filho e os demais comem alimentos 
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prontos como iogurte ou frutas. Ela leva o filho pequeno para a escola e depois vai para o 

trabalho, onde geralmente almoça. O marido fica responsável por preparar o almoço dele e da 

filha, além de varrer a garagem, onde o cachorro fica. A filha lava a louça, limpa a casa e 

arruma as camas. Núbia fica responsável por lavar e passar a roupa e quando não há tempo 

suficiente para fazê-lo chama alguma profissional para fazer. A limpeza mais pesada da casa é 

feita por uma faxineira uma vez por semana. O marido busca o filho na creche ao final da 

tarde. Núbia chega em casa às 17 horas e diz gostar de usar esse tempo para brincar com o 

filho. Para ela a família tem que funcionar como um time, todo mundo tem que contribuir 

para poder dar certo. Ela acrescenta que assim quando eu não tô muito cansada o que dá eu 

vou ajeitando, principalmente no final de semana. Núbia toma pra si também a 

responsabilidade de acompanhar a realização das tarefas que o filho traz da escola. 

Olga está sendo professora no horário da noite em uma escola da periferia. Pela 

manhã ela faz as atividades domésticas e a tarde, depois que os filhos saem para a escola, ela 

estuda e prepara as aulas. Seu horário de trabalho é de 17h30 as 21h30. Ao chegar em casa 

toma banho, janta, assiste um pouco de televisão e vai dormir. No final de semana é tanque, 

lavar roupa, fazer tudo o que eu não consegui fazer direito na semana... nunca falta o que 

fazer. 

A rotina do trabalho doméstico para Paula acontece com o apoio da babá de sua 

filha de dois anos, que apesar de ter por prioridade cuidar da criança, realiza algumas 

atividades domésticas na casa. Paula gosta de se dedicar a limpeza da casa aos sábados o que 

considera como uma terapia, porém o marido cobra que ela não o faça e sim que fique ao lado 

dele assistindo filme, então ela chama uma faxineira para fazer esse serviço. Em relação às 

refeições, durante a semana eles almoçam juntos fora de casa e trazem o almoço da babá; e no 

jantar fazem somente um lanche.  

Quênia em função de ter sua mãe de 92 anos morando com ela organiza o seu dia 

em torno das necessidades dela ela exige minha presença quase às 24 horas do dia, ela 

precisa muito da minha presença, eu já pensei em contratar uma pessoa pra ficar com ela, 

mas ela não quer...a minha vida tá mais parada por causa disso. As atividades domésticas 

são realizadas por uma “secretária” como ela diz. Quênia fica responsável pelas compras da 

casa e para resolver os problemas de consertos em geral. 

Roberta sempre contou com uma empregada doméstica para realizar os trabalhos 

domésticos, mas isso antes de trabalhar em três turnos (manhã, tarde e noite). Ela organizava 

as coisas de casa e as roupas dos filhos, e se tinha algum conserto para fazer ela pagava para 

fazer. Hoje ela diz que não olha mais nada em casa. Além da empregada doméstica que dorme 
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no trabalho, ela conta com uma faxineira. Quando não tem ninguém pra fazer as atividades 

como em final de semana, o marido assume fazer a comida e lavar a louça.  

Sueli tem uma “secretária” que faz praticamente tudo em casa durante a semana e 

fica como tarefa sua apenas guardar a roupa lavada e arrumar alguma gaveta. A secretaria fica 

de folga nos finais de semana, então a partir do sábado a tarde é Sueli que assume a cozinha, 

prepara o lanche, o jantar do sábado e o almoço do domingo. Sueli trabalha em dois aturnos 

(manhã e tarde), mas, todos os dias almoça em casa com os filhos e à tarde sai do trabalho, 

pega os filhos no colégio e vão pra casa juntos. A noite vai para a hidroginástica e quando há 

necessidade faz as compras. No sábado vai também ao salão de beleza e ao shopping. Aos 

domingos assiste a missa.  

Tereza sai de casa pela manhã às 7 horas e só retorna às 18 horas, pois almoça no 

local de trabalho. Durante este período o marido e os filhos dividem as tarefas domésticas, ou 

seja, o marido faz o almoço, a filha arruma a casa e o outro filho lava a louça. Nos finais de 

semana ninguém assume nada, todos esperam por ela e deixam tudo para ela fazer, é ela que 

vê a roupa que tem pra lavar, o almoço pra fazer e a casa para arrumar. 

Úrsula passa o dia no trabalho e só retorna às 17h30. Os filhos almoçam em casa 

com o pai e ela almoça no trabalho. Ela tem uma secretária que realiza todas as atividades 

domésticas e ela só revisa. No sábado, ela vê o que não ficou bem feito na semana e ela 

mesma faz boto tudo no lugar e até cozinho... eu gosto de cozinhar. Os filhos não realizam 

nenhum tipo de atividade doméstica.   

  

4.5 O Processo Decisório Familiar  

   

As mulheres da camada popular são em sua maioria as tomadoras de decisões na 

família e essa condição é expressa nas falas de Bela, Clarice, Dora, Glória, Hilda e Ieda. O 

processo decisório é vivido de forma compartilhada por Fernanda e Emília. Somente Anita 

declara que a palavra final é dada pelo marido embora os dois conversem antes de decidir. 

Anita fala que ela e o marido sempre conversam tudo a gente combina se tá 

acontecendo alguma coisa a gente conversa pra saber o que é que tá acontecendo...sempre a 

gente tem um diálogo entre nós dois, se ele estiver certo eu concordo se ele estiver errado eu 

discordo,mas a decisão final eu deixo sempre pra ele. Ela fala da criação que recebeu do pai, 

que era tudo na regra e diz que isso faz com que ela considere que quem manda na casa é o 

homem...a mulher não é nada pra um homem porque se ele der um murro ela cai e pronto. 
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Nessa fala ela faz referência a diferença física entre o homem e a mulher vendo a mulher 

como um ser mais frágil. 

Em relação a decisões com os filhos aqui pelo menos é assim ...eu digo pra ele 

que se eu tiver errada com o neném se eu falar você não diga nada mesmo que você não 

esteja gostando  pra eu puder ter o meu moral de mãe e de mulher...quando ele tiver errado e 

você falar a mesma coisa eu vou fazer mesmo que eu não goste. 

No que diz respeito ao exercício do poder, Anita diz que tem mulher que porque 

ganha mais quer é humilhar o homem. Eu acho que hoje em dia tá igual...eu acho que a 

mulher tá mandando em muita coisa, eu acho que avançou muito...a mulher avançou muito 

no estudo também e fez com que a mulher ficasse hoje quase na frente, tem muita mulher 

mais na frente que os homens. Para ela o que dá mais poder as mulheres é o estudo e hoje em 

algumas profissões a mulher ganha bem mais que o homem. 

Para Bela todas as decisões são tomadas por ela tudo é eu, ele não participa de 

nada, eu é pra tudo...domingo meu primeiro café tomo um banho vou direto pra igreja...esse 

aí...ê..ê..esse aí não vai pra nenhum canto só veve dentro de casa ..não tá nem aí...pra que ele 

tome uma decisão só se for sobre um objeto dele.  

Em relação as decisões sobre a educação dos filhos ela diz os filhos eu pelejei 

muito...toda vida quebrei a cabeça pra dar um moral mais do que ele.  Ele nunca tomou 

decisão de nada não, pelo fato dele não ter sido o responsável...ele achava que sempre ia ser 

homem pro resto da vida...foi muito mais melhor pra mim que graças a Deus comecei a 

trabalhar e até hoje eu agradeço a Deus porque se eu não tivesse coragem pra trabalhar... é 

muito triste a minha vida. 

Para Clarice em relação a tomar decisões em casa sempre foi ela, e os filhos 

sempre a procuravam para resolver todos os problemas inclusive referentes a colégio. Ela 

acredita que isso acontecia porque ele nunca gostou, ele nunca foi festinha de pai no colégio, 

ele nunca quis ir uma reunião que pode ir os dois ou que eu não pudesse ir, ele poderia ir no 

meu lugar e ele nunca quis ir, aí foram crescendo e vendo ele sendo desse jeito aí pronto eles 

não quiseram mais chamar...tudo tinha que ser eu...eu muitas vezes saí aqui do trabalho pra 

ir uma reunião no colégio deles...qualquer problema que tinha no colégio só chamava a mãe 

porque ele nunca quis ir nunca quis participar de nada sempre eu que tinha que ir. 

Dora fala que o marido nunca participou de nada e a única coisa que ele resolve é 

quando dá problema nas contas de água e luz aí quando cortava ele ia lá resolver, mas quem 

pagava era eu. 
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Emília diz que na hora das decisões sempre os dois conversam e se procura entrar 

num acordo se ele tem que tomar alguma decisão eu até opino e ele para pra ouvir e eu falo 

“olha, a melhor decisão é essa, se você acha que é assim que tem que ser, você tem que 

tomar a decisão certa”, mas às vezes ele tem a cabecinha assim meia dura...  então a decisão 

é aquela certa, que os dois pensa, reflete então chega a conclusão e dá tudo certo. 

Fernanda diz que em sua casa não tem uma pessoa certa para mandar, as decisões 

são tomadas em conjunto. 

Para Glória quem manda na casa é ela, mas ao mesmo tempo reconhece que o 

marido manda também porque como ele se impõe também eu acho que os dois mandam, 

embora diga que a palavra final é dela. Diz que em um momento que precisam tomar uma 

decisão eles conversam e tentam resolver juntos. Glória acredita que o fato de ela ser a 

provedora da casa não lhe dá nenhum poder a mais ou como também não acredita que para 

toda e qualquer outra mulher que banque a casa haja mais direitos em virtude disso. 

Hilda diz que quem toma as decisões em casa é ela e dá como exemplo a decisão 

de fazer algum tipo de serviço em casa eu compro o material, eu mesmo mando fazer, eu 

mesmo pago, eu nem vou pedir a opinião dele porque ele não vai mais ajudar em 

nada...quando eu tenho dinheiro eu mesmo resolvo e ele não diz nada, fica só na dele, liga 

não, acha é bom eu acho...fica lá deitado assistindo televisão, eu mando fazer isso dia de 

Domingo que eu tô em casa, mas ele sabe fazer e não tem coragem, então eu mando fazer e 

pronto. Considera que o fato de ser a provedora da casa não lhe acrescenta poder, mas faz 

referência a sua liberdade individual em relação a sair sozinha ou com as amigas para se 

divertir eu não saio assim, eu não sou também dessas que só porque eu trabalho saio com as 

amigas, tem muita gente que faz isso só porque trabalha, vai beber, eu não faço isso não...se 

eu quisesse fazer porque ele sai também  ...eu digo pra ele é muito que do jeito que ele bebe 

dava pra eu sair, eu virava a noite por aí e quando chegasse ele ia tá dormindo (riso)...eu 

não faço nada porque eu não quero e aqui não tem nenhum homem que preste. 

Ieda diz que quem manda em casa é ela, embora acredite que as decisões 

devessem ser tomadas em conjunto pelo fato dos dois serem casados. Ivo fala que quem deve 

mandar é ela porque é ela quem trabalha.  

Em síntese parece que o fato de as mulheres da camada popular em sua maioria 

serem as únicas provedoras da casa lhes confere um maior poder decisório em família e elas 

evidenciam isso em suas falas. Entretanto as falas dessas mulheres revelam algumas 

peculiaridades inerentes à história de vida e ao cotidiano de cada casal.  
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O processo decisório familiar se apresenta numericamente de forma equilibrada 

para as mulheres da camada média investigadas. Quatro delas se dizem as principais 

tomadoras de decisões; quatro dizem que as decisões são tomadas de comum acordo com os 

maridos/companheiros e duas dão a palavra final aos maridos na hora das decisões.  

Margarida, Núbia, Olga e Quênia se vêem como as tomadoras de decisões em 

suas famílias, em que a palavra final é delas.  

Para Margarida todas as decisões em casa são dela tudo a maioria sou eu que 

decido porque os meninos vem muito pra mim ... é assim porque o Moisés é muito trancado, 

ele quase não conversa, quando ele vai conversar já é com umas na cabeça...então nem 

adianta, ele diz que não sabe  nem o que foi que conversou ...geralmente sou eu que decido as 

coisas. Diz que o marido já se conformou com essa situação.  

Núbia diz que o marido a acha mandona e ela realmente se reconhece como tal só 

faço tudo pela minha cabeça e realmente eu sou mandona...não que eu sou porque eu goste 

de ser mandona é que...já aconteceu situações em que eu digo “eu não vou decidir antes 

então vamos decidir” quando eu vejo as pessoas estão esperando que eu decida...talvez eu 

imponha isso pelo meu modo de ser. Ela fala que o marido diz que ela é muito mandona e ela 

rebate dizendo nós somos muito parecidos nesse ponto.  

Olga diz que em relação às decisões o marido sempre deixa que ela resolva ele só 

diz amém, sim senhora... às vezes eu até insisto “e aí, como é ?”...não você é que sabe...às 

vezes até irrita porque você quer ouvir uma coisa diferente da opinião da gente, mas é o jeito 

dele, ele é muito passivo, eu acho que foi da criação, só aceitar e amém... eu tenho que 

aceitar. Por outro lado ela afirma mesmo sendo essa situação „eu sou mandado por você‟ mas 

sempre tem por baixo dos panos tem que parecer que é a voz dele que é a mais importnte. Eu 

conheço ele e sei até onde eu posso e eu não posso pisar, então eu acho que tem muita gente 

que quer mandar no marido mas não sabe contornar, administrar esse relacionamento, uma 

coisa é você poder levar, outra coisa é você querer mostrar pro povo que você manda, que 

faz isso, faz aquilo e viver em atrito.  

Ela faz a reflexão também que os dois podem do mesmo jeito, agora sempre tem 

um que abre mais a guarda, quando ele quer, quando lhe convém. Ela define o poder como 

você conseguir fazer com que as coisas andem sempre do jeito que você quer, sempre pelos 

horizontes que você quer.  

Sobre a questão do poder de mando na família, Quênia diz ...eu não sou de 

mandar, eu não gosto de mandar, eu gosto de tomar a iniciativa quando eu vejo que há 

necessidade e não tem outra pessoa que faça melhor do que eu...eu acho até que eu poderia 
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ter feito melhor e não fiz...agora de mandar...eu não sou autoritária não...e ele é fora daqui, 

aqui ele não conseguiu ser... ele é autoritário que eu já vi pessoas que trabalham com ele 

dizer que ele gosta de mandar ... aqui eu fiz que ele reconhecesse que ele não tinha como 

mandar...não só pela questão do não prover...como eu dizia pra ele „olhe isso de pagar as 

contas pode ser muito importante, mas você pode me ajudar em outras coisas que não 

precisam de dinheiro, de se dispor a levar os meninos pra um lugar, pra médico, pra natação, 

tanta coisa que agente tem que fazer‟ mas eu não conseguia, ele pouco queria ir, botava 

dificuldade...eu acho muito chato, se a pessoa fizer ao menos uma coisa eu já prefiro nem 

pedir, eu acho que a culpa foi minha talvez. 

Quênia fala que na hora de resolver algum problema ela sempre resolvia e não 

sabe se era por ter tido sempre o poder aquisitivo ou porque quando dava autonomia para ele 

resolver sempre se decepcionava. Diz que nas pequenas coisas ele gosta muito de ser mandão. 

A decisão compartilhada aparece nas falas de Lena, Roberta, Sueli e Úrsula. 

Para Lena em relação à tomada de decisões é tudo combinado e anotado, a gente 

estabelece metas e trabalha para alcançá-las. 

Para Roberta a gente sempre combina as coisas, principalmente as coisas de 

decisão de casa, dos meninos, sempre a gente combina, às vezes eles nem escutam a gente, 

mas a gente sempre opina...e entre nós dois a gente sempre teve isso...eu até leio meus textos 

pra ele e ele dá opinião.  

Sueli fala que as decisões na família são tomadas em conjunto pelo casal se ele 

tem algum problema conversamos, eu dou a minha opinião, ele dá a dele a gente entra num 

consenso...quando eu tenho algum problema mais sério que eu acho que devo combinar com 

ele, por exemplo a decisão de um congresso, a decisão dos meninos que a gente tem que 

tomar, uma mudança de colégio, uma mudança de  faculdade sempre a gente toma em 

comum os dois, sempre numa sugestão de um, quando um não acata a gente tenta entrar num 

consenso e vê o que é realmente mais importante. 

Úrsula fala que as decisões são tomadas em conjunto quando eu quero decidir 

alguma coisa a gente conversa vê os pros e os contras e a partir daí a gente graças a Deus 

consegue chegar junto. 

A palavra final na hora da decisão é dada ao marido nas falas de Paula e Tereza.  

Paula diz que na hora de tomar as decisões ele diz eu que sou o homem da 

casa...as decisões maiores são dele, a gente conversa, tem que entrar num consenso mas a 

palavra final acaba sendo dele. 
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Tereza fala que quando acontece algum problema na família é feita uma reunião 

em que todos conversam e falam a opinião pessoal, mas a última palavra é sempre do marido. 

Ao confrontar as falas de mulheres e homens da camada popular foi visto que a 

fala de Anderson difere da de Anita, pois ele considera que a tomada de decisões em sua 

família acontece conjuntamente nós dois decidimos, quando eu vou fazer uma coisa eu 

pergunto a ela, quando ela vai fazer ela pergunta a mim e decide os dois. A fala de Bento é 

coincidente com a de Bela, pois ele reconhece que quem resolve tudo em casa é ela. 

Alguns homens da camada média percebem o processo decisório familiar de 

maneira um pouco diferente de suas esposas/companheiras, como no caso de Margarida que 

diz que as decisões são tomadas por ela, enquanto Moisés considera que as decisões são 

tomadas de comum acordo. Pode-se supor, porém que Moisés prefira dizer que há 

circunstâncias em que ele também exerce o poder decisório. Como ele diz às vezes existe da 

minha parte uma divergência do que eu não concordo, às vezes existe por parte da minha 

esposa outra divergência e no final geralmente nós entramos em acordo. Ele avalia esse 

processo como uma coisa muito simples por considerar que a vida deles não exige tomada de 

decisões muito complexas porque não existe nada muito especial pra tomarmos grandes 

decisões porque a nossa vida é uma vida simples, não tem grandes momentos de nós 

conversarmos para tomar uma atitude que precise de uma decisão de mais responsabilidade, 

são mais coisas simples que com poucas palavras resolve, não existem grandes decisões a ser 

tomadas. Em outro momento Moisés diz que a última palavra é dele, mas que às vezes ela 

toma as decisões porque ela é meio braba, diz que faz e faz aí tem um pouquinho de 

discussão, mas no final das contas dá tudo certo.  

Sobre a relação entre provisão feminina e poder ele diz não haver problema se a 

mulher for uma pessoa instruída que não passa na cara do homem que ganha mais tem certas 

mulheres que quando ganha mais que o marido fica passando na cara...sempre dando uma 

piadinha...porque fica meio deselegante...geralmente o homem não se sente bem quando a 

mulher joga na cara que ganha mais do que ele, para o homem se torna mais difícil quando a 

mulher ganha mais que ele e quer esnobar.  

Para Moisés ter poder é quando a pessoa tem uma boa situação financeira para 

poder fazer o que bem entender, viajar com a família, comprar um carro, fazer o que bem 

quiser. Ele expressa a opinião de que o homem tem mais poder que a mulher porque tudo para 

o homem se torna mais fácil...às vezes existe mulher que tem muito mais qualidade numa 

empresa principalmente quando ambos são formados, mas  o homem por ser homem, a 

mulher às vezes fica em segundo plano mesmo que tenha, às vezes tenha mais qualidade 
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naquele setor de trabalho que o homem, mas por ela ser mulher aí geralmente o homem é que 

ganha mais, trabalha menos e a mulher é mais cobrada que o homem. Para ele o que dá mais 

poder a uma pessoa é o dinheiro, você tendo dinheiro, é tudo... pra mim o dinheiro e a saúde 

jogam juntos, são um casal. 

Núbia fala que o marido a considera uma pessoa mandona e ela também se 

reconhece como tal. A fala de Nelson, porém a qualifica de outra forma, pois se refere a ela 

como uma pessoa de personalidade muito forte, letrada, bem informada e diz eu tenho que 

brigar pra prevalecer as minhas idéias, tenho que discutir as coisas...evidentemente que as 

coisas são em consenso, não tem nenhuma discussão...quando as coisas são em comum 

acordo aí tudo bem, mas se a gente diverge em algum ponto então nós temos que brigar pelo 

espaço e eu acho que não é bom isso. 

Osmar fala que todas as decisões são tomadas pelo casal, mas que ele ouve muito 

a opinião da esposa e procura acatá-la. Na fala de Olga não há a menção de que as decisões 

sejam compartilhadas.  

Tarso fala que tem determinados assuntos que é como se fosse uma votação e 

quando há uma discordância a gente já fica meio receoso daquilo não dá certo, quando é 

unânime na discussão com todos da família tem mais chance de dar tudo certo...a gente 

sempre discute, não tomamos decisão à parte não, só se for de extrema necessidade, se um ou 

outro não tiver presente a gente tenta decidir do lado do bom senso, há um trabalho em si pra 

gente decidir, pra tomar aquela decisão.Tarso porém omite que embora haja uma discussão 

em conjunto na família, a decisão final é dele, como afirmou Tereza. 

Ulisses relata que acontece uma decisão compartilhada entre todos da família, em 

que todos são ouvidos, e ele dá a decisão final nós resolve, nós quatro senta na mesa ali e um 

diz uma coisa, outro diz outra e a última palavra é a minha, eu não gosto de ter palavra de 

rei não, sempre eu gosto de combinar com ela, tudo eu falo com ela, às vezes dá certo, às 

vezes não dá... aí tudo que eu vou fazer de uma venda grande eu falo com ela, aí ela 

concorda,  eu não vou vender um objeto meu antes de falar com ela. Úrsula reafirma o 

envolvimento de toda a família no processo de tomada de decisão, mas não faz referência a 

que a palavra final seja do marido. 

 

4.6 A Administração da Renda e a Relação com o Dinheiro 

 

No que se refere à administração da renda familiar e a relação com o dinheiro, as 

mulheres das famílias da camada popular se pronunciam da seguinte forma: 
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Anita diz ser ela a tomar conta do dinheiro eu digo que sou mais organizada que 

ele, quando chega o dia do aluguel, da luz, somo tudo e vou pagar, eu sou muito organizada 

com as coisas e econômica também.  

Bela expõe em sua fala toda a dificuldade da família para obter os recursos 

financeiros para o sustento da família, recorrendo muitas vezes à rede de ajuda comunitária, 

através da igreja ou de amigos na vizinhança o padre sempre manda aqui e acolá alguma 

coisinha. À medida que ganham gastam para comprar a alimentação tem dia que falta comida 

pra eles... se Deus não dá um jeito fica por isso mesmo... se eu tiver algum pra receber eu vou 

na bodega e compro um pacote de leite e 1kg de açúcar.  

Clarice administra a renda da família e diz que às vezes falta, então tem que ficar 

devendo ou pegar emprestado com alguém. Em relação ao envolvimento do marido poucas 

vezes ele ajudou a pagar alguma coisa da despesa da casa... ele é muito vaidoso, gosta de ter 

as coisas dele, gosta de comprar roupa, o dinheiro que ele ganhava era pra uso pessoal dele 

e chegava a perguntar o que era que eu fazia que eu gastava tanto dinheiro, que o meu 

dinheiro acabava tão rápido. 

Dora administra todo o dinheiro que recebe e sempre compra tudo pra casa, pois 

todo o dinheiro ganho pelo marido em algum trabalho que aparece ele compra de bebida. 

Ainda sobre a administração do dinheiro Dora fala eu de primeiro comprava até cigarro pra 

ele, ele bom eu dava cigarro pra ele, mas agora nem bom nem bebo eu dou mais cigarro pra 

ele, o dinheiro é meu, eu compro as coisas pras meninas, pago uma água, pago uma luz, e os 

transportes...compro coisa pra dentro de casa...ele não trabalha pra me dá eu também não 

vou trabalhar pra dá pra ele...comida dentro de casa ele come, eu não vou negar um prato de 

comida, roupa assim só quando o pessoal me dão uma roupa aí eu dou pra ele, mas pra mim 

comprar roupa pra ele, ele que se vire pra comprar. 

Emília e Ênio administram suas próprias rendas, definem o que cada um tem que 

pagar, mas quando é necessário compartilham as mesmas despesas como água, luz e 

alimentação.   

Fernanda e Frederico convivem com uma situação de instabilidade em função de 

Frederico não ter um emprego fixo. Nessas ocasiões quando a renda de Fernanda não 

consegue cobrir todas as despesas as contas ficam atrasadas resultando em corte de água e luz. 

Quando estão os dois trabalhando todas as despesas são divididas e eles compartilham o 

momento das compras no supermercado.  

Glória lida com a administração diária do dinheiro ganha todo dia e todo dia se 

gasta, aí vai pagar a água e a luz, vai juntando, juntando aí paga... o dinheiro do gás vai 
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juntando, juntando aí paga o gás. Quando falta dinheiro para comprar comida a alternativa 

usada é ficar esperando ir trabalhar no dia seguinte e receber algum dinheiro fica sem comer 

até eu chegar e irem comer. Quando o marido trabalhava era ele que controlava o dinheiro ele 

dava o dinheiro pra comprar as coisas e às vezes ele mesmo ia comprar. 

Hilda administra todas as despesas da casa, faz as compras e paga todas as contas. 

Ieda recebe o salário quinzenalmente e com este dinheiro faz as compras de 

alimentação sem comida ninguém nunca fica não, às vezes fica sem a mistura, às vezes falta o 

pão do café, às vezes falta o leite da menina que ela ainda toma um mingau pra dormir.  

As falas das mulheres da camada popular evidenciam que elas como 

provedoras da família têm total controle sobre os gastos da casa e administração do dinheiro e 

o acesso do companheiro ao dinheiro é consentido somente após o pagamento de todas as 

contas. Em algumas famílias o marido pode assumir a administração das despesas quando se 

encontra trabalhando e contribuindo para o orçamento familiar. Outro dado significativo é que 

em alguns casos o dinheiro recebido pelo homem é usado para alimentar vícios e, ou, 

satisfazer sua vaidade pessoal. Nas famílias em que as mulheres não têm emprego fixo e 

trabalham como diaristas o dinheiro é utilizado para atender as necessidades imediatas de 

alimentação. O trabalho é realizado para garantir “o pão nosso de cada dia” e quando não se 

recebe nenhum dinheiro fica-se sem comer até que apareça algum trabalho para ser realizado 

ou que aconteça a solidariedade da vizinhança. 

As mulheres da camada média vivem de formas diferenciadas a administração 

da renda familiar surgindo situações diversas para caracterizar cada caso como: a renda é 

administrada totalmente pela mulher como para Lena, Margarida, Olga e Quênia; as mulheres 

acreditam que os maridos/companheiros têm mais competência e, ou, mais tempo para 

administrar, ou mesmo que isso é mais saudável para o relacionamento como Núbia, Roberta 

e Tereza; a administração é dita compartilhada pela mulher, mas o marido se sobressai no 

controle dos gastos, como no caso de Paula; a administração que é dita conjunta, mas a 

mulher acaba tendo maior ingerência sobre os gastos pelo fato do marido ser mais gastador. 

Estas situações ficam visíveis nos trechos das falas das mulheres transcritas. 

Lena assume o controle das contas eu controlo o meu dinheiro e o dinheiro dele, 

porque ele agora morando fora, manda os dinheiros pros bancos e eu fico pagando todas as 

contas, são três organogramas, as despesas dele, as despesas minhas e as despesas da minha 

mãe que eu controlo também... então fica meio complicado, mas como já é uma rotina, eu 

tenho uma planilha do que se gasta com cada um. Ela diz que aprendeu com o pai a controlar 

os gastos e guardar um pouco do que ganha todos os meses numa poupança.  
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Margarida assume o controle de sua renda, paga todas as despesas maiores da casa 

e fica esperando que o marido assuma as que lhe competem. As despesas de Margarida 

sempre são maiores do que o salário que ela e o marido recebem e eles têm que administrar 

também as dívidas, vão pagando as mais urgentes e renegociando as outras.  

Núbia está transferindo para o companheiro a administração das despesas eu faço 

questão que ele administre e deve ser isso porque ele é uma pessoa muito mais controlada do 

que eu, é muito mais organizado que eu em relação a isso e eu acho que as contas estariam 

muito mais bem administradas se tivessem na mão dele, então assim eu não vejo problema 

nenhum, mesmo que seja eu que esteja trabalhando quem administra é o Nelson, que ele tem 

muito mais noção, ele sabe trabalhar muito melhor com o dinheiro do que eu, eu sou muito 

relapsa com o dinheiro, se eu tiver eu gasto.  

Olga tem o controle total de todo o dinheiro da casa quando ele tá trabalhando, 

ele não fica com nada, todo o dinheiro que ele pega ele bota na minha mão, me entrega 

todinho e eu vou pagar as contas. 

Paula diz que são os dois que administram o dinheiro e explica melhor na 

realidade eu pago as contas e o que sobra a gente decide o que fazer com esse dinheiro 

porque são praticamente as mesmas despesas, mas o que fica claro em sua fala é que Pedro é 

mais controlador ele me controla, corta as arestazinhas porque senão realmente eu gasto, 

então ela sai cortando. Pedro decide alguns cortes de despesas como cortar cartão bancário, 

cortar telefone fixo, cortar TV por assinatura e Paula concorda para evitar conflitos.   

Quênia se responsabiliza por todas as despesas da casa, faz todos os pagamentos e 

avalia que por ser ela a ter o poder aquisitivo praticamente único sempre resolvia tudo eu 

dava autonomia a ele pra fazer, mas foi sempre uma grande decepção, ele nunca fazia as 

coisas direito.  

Roberta deposita os três salários que recebe em contas em três bancos diferentes e 

delega a Ronaldo a administração do dinheiro de duas dessas contas que são utilizadas por ele 

para as despesas da casa essas duas contas eu nem movimento, não dou cheque, não passo 

cartão porque já é a despesa da casa e eu não quero para não descontrolar as contas da 

casa. Roberta movimenta somente uma conta para as suas despesas pessoais que pode ser 

também usada para apagar as contas da casa quando necessário. 

Para Sueli todas as decisões relacionadas a dinheiro são tomadas em função do 

que ela e o marido ganham e já que ela ganha três vezes mais que ele as contas maiores cabem 

a ela. Cabe a ela o controle dos gastos eu não dou um passo a mais do que eu ganho, todo 

final de mês eu faço as devidas anotações e eu vejo o que é possível gastar. Ela diz que 
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procura segurar as rédeas do marido se ele ganhar dez mil e aparecer uma viagem ele gasta 

os dez mil porque ele acha que o que se pode usufruir hoje tem que usufruir porque amanhã 

pode não estar mais vivo. Os dois filhos possuem cartões bancários que são mantidos pelas 

mesadas que Sueli e Sérgio repassam para eles.   

Tereza embora esteja assumindo a provisão da família não assume a 

administração do dinheiro ele é que faz os pagamentos e é ele mais ou menos que controla o 

dinheiro porque ele tem tempo para fazer essas atividades, então ele é que vai ao banco, ele é 

que faz as compras.   

Para Úrsula não existe o controle de um sobre o dinheiro do outro, mas cada um 

vê o que é necessário pra casa e vê quais são as prioridades como ela exemplifica se eu quiser 

comprar um bem que esteja comprometendo o orçamento o outro vai chegar e dizer que não 

tem condição porque vai comprometer, então nesse ponto graças a Deus a gente tem um 

equilíbrio muito bom. Ela diz que controla mais o dinheiro porque o marido não é muito de 

guardar se ele vê que tem uma coisa sobrando ele tenta investir, eu não, eu gosto de 

guardar...então eu controlo mais porque o dinheiro no bolso dele voa porque tudo que ele vê 

ele quer comprar...ele tem compulsão pra comprar coisa de comida. 

Os homens da camada popular vivem uma situação de inacessibilidade ao 

dinheiro como expresso nas falas de Anderson e Bento. Anderson fala que quando ele está 

trabalhando as despesas são divididas, ela dá uma parte e ele dá outra. Agora eu sem 

trabalhar é só ela que tá tomando conta de tudo, eu só fico com dinheiro se sobrar, depois 

que paga todas as contas. Esse mês pra conseguir pagar as contas, a mulher vai usar um 

cartão de crédito de uma loja, pra depois pagar parcelado. 

Bento fala do controle da mulher sobre tudo ela controla porque já sabe o que vai 

fazer, comprar 1kg de feijão, 1kg de arroz...é ela, tudo é ela, eu não sei fazer nem conta. 

As falas dos homens da camada média entrevistados demonstram que eles se 

sentem mais satisfeitos quando podem participar da administração da renda da família e tem 

acesso ao dinheiro seja fazendo pagamentos pela falta de tempo da mulher, seja controlando 

os seus gastos por achar que ela não o faz de forma adequada.  

Moisés diz que quando trabalhava sentava junto com a esposa e combinavam o 

que iriam pagar davam prioridade as coisas que estavam um pouco atrasadas...depois que eu 

perdi o emprego foi que as coisas modificaram, porque eu não tenho pena de dinheiro, 

porque o pouco que eu ganho eu ajudo em casa.  

Nelson dá destaque ao acerto feito entre ele e Núbia para eles tenham uma conta 

conjunta, para que ele possa ter acesso ao dinheiro e ela concordou. Em termos de 
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administração da renda ele diz então nesse ponto não tem quem administre quem não 

administre, eu faço todas as compras, supermercado e tal...eu só queria...eu só acho ela mais 

descontrolada do que eu do ponto de vista de contas, eu acho que ela poderia ser mais 

organizada do ponto de vista de gastos, eu sou mais organizado que ela, eu sou muito mais 

organizado.  

Osmar fala que todo dinheiro é com a esposa o que eu ganho todo dia eu dou a 

ela, eu já me acostumei...e quando eu preciso de dinheiro eu peço a ela, pra mim isso é 

normal porque o dinheiro é meu e dela. 

Tarso fala que a administração do dinheiro é principalmente dele nós fazemos o 

planejamento de alimentação, de vestuário, de estudo, que nem sempre é seguido a risca, mas 

na maioria das vezes tá dentro do orçamento. Quem faz o controle desse dinheiro atualmente 

é a Tereza. Ela recebe me passa esse dinheiro e eu vou pagando à medida que vão vencendo 

os nossos compromissos. É uma administração em conjunto. Eu fico com essa 

responsabilidade pelo fato de eu ter maior disponibilidade de tempo, hoje em dia ela dá três 

expedientes.  

Em relação à renda da família ele fala que nossa renda logo após que eu me 

desempreguei caiu muito, tentei o comércio que foi uma perda de tempo, mas serviu como 

lição, mas graças a Deus de um ano pra cá melhorou e foi justamente nesse período de 

ascensão da Tereza. 

 Ulisses diz que tudo o que ele tem é em nome da mulher e dos filhos. Em termos 

de planejamento de gastos ele diz quando ela tá numa situação melhor aí ela assume sabe, 

mas tudo aqui eu compro, não quero nem saber, faço feira, faço tudo...ela paga as coisas, ela 

resolve as coisas...não tem briga por causa de dinheiro não, fica cada um na sua e 

pronto...ela pede dinheiro pra mim, ela veio melhorar depois que passou pra professora mas 

toda vida eu ganhei mais do que ela, eu fazia meu jogo, eu ganhava até um 

dinheirinho...quando eu trabalhava com dólar na beira da praia eu ganhava tanto dinheiro 

ela segurava o dinheiro, eu dava pra ela guardar... eu não entro em detalhe quanto é que ela 

ganha não e ainda hoje eu não sei quanto é que ela ganha ... só sei que eu não fico atrás do 

dinheiro dela nem ela fica atrás do dinheiro que eu tenho, chego em casa ela nunca vem 

saber quanto eu apurei, quanto eu tenho, ela nunca veio atrás nos meus bolsos pra ver 

quanto eu tenho, nunca veio me perguntar, eu também nunca fico perguntando. 

As falas remetem a refletir sobre a provisão familiar numa perspectiva das 

relações que se estabelecem na família. 
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CAPÍTULO 5: A Provisão Familiar numa Perspectiva Relacional 

 

A Família como Unidade de Relações Sociais e de Gênero  

 

A esfera  da vida privada se estrutura em torno de relações afetivas, obedece a 

contratos não escritos de ajuda mútua, não remunerada a não ser pela reciprocidade. Os 

termos desse contrato dizem respeito apenas a um número limitado de pessoas que 

escolheram para partilhar o cotidiano e um diálogo intersubjetivo (OLIVEIRA, 1991). 

O cotidiano familiar é marcado por interações sociais intra e extra- familiares, que 

envolvem a comunicação face a face e ações orientadas para o comportamento das outras 

pessoas. O caráter dessas interações depende das posições que as pessoas ocupam no sistema 

de interação (seus status), seus padrões de conduta (normas) e seus conjuntos de 

comportamentos esperados (papéis). 

A interação social requer um acordo tácito entre os atores sociais acerca do que é 

normal e esperado. Sem normas e acordos compartilhados, nenhuma interação social pode se 

sustentar. As pessoas provavelmente ficarão incomodadas e terminarão uma interação se 

alguém violar os pressupostos subjacentes à estabilidade e aos significados da vida cotidiana. 

Normas, papéis e status são os tijolos de toda comunicação face a face e sempre 

que as pessoas se comunicam dessa forma, esses tijolos estruturam sua interação. As 

estruturas sociais e a sociedade são cimentadas através da dominação, da competição e da 

cooperação (BRYM et all:2006, p.146). Isto remete a reflexão sobre a teoria das trocas, cuja 

idéia central é de que a interação social envolve a troca de atenção e de outros recursos 

valorizados (BLAU, 1964; HOMANS, 1961). Esta teoria e seus teóricos trazem a reflexão 

que quando as pessoas e os grupos interagem, trocam coisas que tem valor simbólico, social e, 

ou, material e procuram se beneficiar com essas trocas.  

Brym cita Homans como o principal defensor dessa teoria, trazendo a reflexão a 

idéia de que a interação social ocorre a partir de leis gerais do comportamento, dadas a 

conhecer e cujos princípios mais importantes são: o comportamento social consiste em uma 

troca de bens, materiais e não-materiais; pessoas que dão muito a outras pessoas tentam 

receber muito de volta, e pessoas que recebem muito, se encontram sob pressão para dar 

muito às pessoas de quem receberam; quando as pessoas se encontram numa situação de 

troca, as coisas que elas dão podem representar um custo, assim como o que elas recebem 

pode representar uma recompensa; de todas as ações desempenhadas por uma pessoa, quanto 
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mais recompensada for uma ação, mais freqüentemente ela tenderá a ser desempenhada; 

quanto mais uma ação se repetir em uma interação social, mais essa ação tende a gerar um 

equilíbrio na troca, criando assim as estruturas sociais.  

O estabelecimento dessas leis sociais foi muito questionado e os sociólogos as 

consideravam triviais por afirmarem o óbvio ou porque não correspondiam à realidade social, 

geralmente muito variável para ser expressa em forma de leis (HALFPENNY, 1982).  

Outra dificuldade era imputada a impossibilidade de se observar empiricamente o 

conteúdo das mentes humanas, tornando assim impossível saber o porquê de determinados 

comportamentos. Estavam presentes as suposições de que as pessoas buscavam obter mais 

das coisas que desejavam ao menor custo possível e que o significado que as coisas assumem 

é uma pista para compreender a razão das ações e das interações humanas. Outra teoria que se 

tornou popular na sociologia das décadas de 1980 e 1990 foi a teoria da escolha racional, que 

foca menos os recursos que estão sendo trocados e mais a maneira por meio da qual as 

pessoas avaliam os custos e os benefícios da interação. Alguns sociólogos se dedicaram ao 

estudo dessa teoria e ampliaram esses estudos dedicando as obras mais recentes ao estudo dos 

limites da racionalidade humana, do papel, das normas, dos valores e dos sentimentos, nas 

ações e interações humanas. Foi reconhecido que as pessoas nem sempre agem racionalmente 

e sim tomando por base as normas, os status e os papéis sociais que nem sempre são 

apresentados de forma clara ou definida para elas. As pessoas negociam e modificam normas, 

status e papéis à medida que interagem uns com os outros. 

Donatelli (2006) descreve que a vida em família é feita de um conjunto ritual 

secularmente aprimorado e modificado para unir homem e mulher, pais e filhos, e todos os 

indivíduos na vida social. Esse conjunto de rituais se presta para saber como e por que as 

relações de convivência se dão e são mantidas. Deve estar presente um certo número de 

operações, gestos, palavras, objetos e a crença na transcendência. A transcendência, por sua 

vez, é entendida como o remeter a uma memória e a um espaço-tempo determinado, no qual 

se aviva o papel do indivíduo perante o grupo ao qual pertence. 

Ainda do que expõe Donatelli nos apropriamos dos dois objetos rituais que ele diz 

nos tocar e que consideramos que são apropriados às análises deste capítulo, ou seja, são as 

trocas sexuais e as trocas contratuais. Ele define como trocas sexuais aquelas acordadas entre 

homem/mulher para compor o amor romântico, pois tão importante quanto amar é se dar bem 

sexualmente, tirar pleno prazer da vida a dois. As trocas contratuais são aquelas que envolvem 

a vida no espaço privado e, para além dela, os projetos comuns e os pessoais de cada um, 
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homem e mulher, como “o que me pertence, o que pertence a você e o que é comum a nós 

dois”.  

Este Capítulo traz à discussão a provisão familiar feminina sob uma perspectiva 

relacional com foco no conjunto de vínculos intrafamiliares e extrafamiliares que falam de 

uma economia de afetos e de trocas tanto no plano material como simbólico. 

Procuramos descrever o significado do “ser homem”, do “ser mulher”, do “ser 

família” numa relação dialógica com os conceitos de poder, hierarquia, autoridade, autonomia 

e independência. Insere-se na trama das negociações vividas e representadas na vivência 

dialética do amor, da sexualidade, da felicidade, da violência. Além disso, analisamos outras 

condições adversas geradas pelos vícios de jogo e alcoolismo nas relações familiares no 

cotidiano. 

 

5.1 O Significado do “Ser Família” 

 

A família deveria ser um lugar seguro, de reconhecimento mútuo. Espaço de 

diálogo, de trocas afetivas, ambiente privilegiado para o desenvolvimento psíquico e 

o exercício das relações sociais. Apesar do número crescente de separações e 

divórcios e do surgimento de novas configurações familiares – em que os filhos são 
criados apenas por um dos pais ou por pais do mesmo sexo ou, ainda, por cônjuges 

separados que geram novos filhos, além de conviver com os que já têm – a 

estabilidade que de fato importa do ponto de vista psíquico é a dos laços afetivos, da 

palavra constante, viva e empenhada dos adultos em relação aos mais novos 

(LEYMARIE, 2008). 

 

Para as famílias da camada popular “ser família” está ligado majoritariamente 

ao modelo de família nuclear tradicional com pai, mãe e filhos, num modelo idealizado de 

família que vive em união e harmonia, embora haja em algumas falas a revelação da 

existência de conflitos. 

A família como espaço de união, compreensão e compartilhamento está presente 

nas falas de Anita, Clarice Fernanda e Hilda, ao dizerem que ser família é viver tudo numa 

casa unido, um compreender o outro; é estar junto, ser unido, conversar, dividir problema, 

contar com alguém; é união e compartilhamento; é ficar em casa unida com os filhos, sem ter 

brigas, discussão e violência.  

No momento em que se cruzam sobrevivência e regras culturais que organizam 

modos de vida, estrutura-se um universo moral, onde ocorre “a valorização da „família unida‟, 

tão presente no universo popular” (TELLES, 2001:107). 

A família é percebida também como suporte diário, rede de solidariedade e referência 

de afeto como traduzem as falas de Anderson, Bela, Bento, Dora, Glória e Ieda referindo-a 
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como espaço para viver bem, ter saúde; é muito importante para ter aquelas condições para 

não andar cansado, sacrificado, cuidando só dos filhos; é ter marido e filhos estudando e 

trabalhando e trabalhar também; é a base de tudo, é ter os nossos pais que só querem o 

nosso bem e o que é melhor pra gente; é tudo, os filhos, o marido, os netos, é bom demais ter 

família; é ter respeito por pai e mãe.  

Essas falas demonstram que a rede de parentesco é e continua sendo “decisiva na 

dinâmica das relações familiares, sobretudo num contexto em que os vínculos conjugais são 

tênues” (SARTI,1996: 2). 

Quando a família não atende aos anseios ou necessidades do grupo familiar abre 

espaço para sentimentos de tristeza e decepção como o vivenciado por Bento ao procurar a 

família em momento de desemprego e dificuldades e não encontrar apoio e solidariedade eu 

tenho irmãos que vivem bem, mas nem eu indo lá eu não trago alguma coisa, são tudo mais 

ou menos, mas não manda um palito de fósforo pra mim, eu não vou nem lá... um dia eu fui lá 

e quando ela veio no portão foi logo se maldizendo que as coisas tão muito caras.   

O significado de “ser família” para as famílias da camada média não diverge 

muito daquele revelado pelas famílias da camada popular, embora se perceba uma visão mais 

ampliada no modo de expressar como a vivem e a percebem.  

A família é retratada como o local da busca e expressão de sentimentos como 

amor, segurança, respeito, carinho; o suporte para enfrentar as dificuldades e problemas do 

dia-a-dia; local de compartilhamento de alegrias, tristezas, felicidade, problemas, palavras de 

conforto e de repreensão; espaço onde se vive a individualidade e a unicidade de cada pessoa; 

espaço referencial de formação do indivíduo pela transmissão das primeiras noções de caráter, 

de limites, de convívio em sociedade; família como espaço de troca e não de favor; espaço de 

transmissão de valores. Na maioria das falas a família deveria ser um espaço de maior diálogo 

entre as pessoas, o que nem sempre acontece por várias razões, citada dentre elas a falta 

afinidade.  

A família é vista como uma rede de solidariedade e união nos momentos de 

dificuldades, levando em conta não só o seu próprio núcleo familiar e sim incluindo as 

famílias de origem dos cônjuges.  

A família da camada popular não tem como característica a transmissão de status ou 

poder, assim, o que a define na sua extensão basicamente é esta rede de obrigações em que 

“são da família aqueles com quem se pode contar, isto quer dizer, aqueles que retribuem ao 

que se dá, aqueles, portanto, para com quem se tem obrigações. São essas redes de obrigações 
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que delimitam os vínculos (...) A noção de família define-se, assim, em torno de um eixo 

moral” ( SARTI, 1996: 63). 

Embora já tenhamos apresentado a síntese do significado do “ser família” na 

perspectiva dos entrevistados pomos em destaque a transcrição das falas dos casais e das 

demais mulheres das famílias da camada média, a fim de desvelar semelhanças e diferenças 

entre si e entre as famílias das diferentes camadas sociais. 

 

Ser família é ter um marido, o pai que partilhe, que converse, seja amigo dos 

filhos...eu acho que uma família é  pai, mãe e filho.(Margarida) 

 

 Ser família é você tá com todos os seus familiares, é viver em harmonia, sem briga. 

Família é tudo. Se você tem uma família junto com você, coerente sem briga, sem 

nada, você vence, mas se você tiver uma família que um tem intrigado do outro, com 

aquele despeito porque um tem poder aquisitivo melhor e o outro não tem, viver em 

conflito, aí família não tem muita finalidade. Família é reunir todos eles e procurar 

sempre ajudar uns aos outros. (Moisés) 

 

Família pra mim tem que ser pessoas de congregar, pessoas que se amam, de 

carinho, isso é fundamental. Eu acho que família tá muito em se ajudar, contribuir 

pra ajudar a crescer, pra ajudar a resolver problemas, pra dividir felicidade, de ser 

facilitador na vida de cada um, família pra mim é isso. A família genética no meu 

caso não é tão importante como alguns amigos que dividem, que participam, 
contribuem, então família é isso, a minha relação com família é muito restrita, 

poucas pessoas. A família é que dá as primeiras noções de caráter, de limites, de 

convívio em sociedade é um referencial nesse sentido de formação. Eu acho 

extremamente importante, é como eu digo, é um estágio na formação do indivíduo, 

acho que é o papel dela. (Núbia) 

 

Ser família é o que nós estamos tentando fazer aqui, é ter o mínimo de paz dentro do 

lar, de harmonia. Você conseguindo criar teus filhos e ainda estando juntos, isso é 

família nos dias de hoje... você conseguir manter essa família junta, unida, num 

padrão razoável de harmonia acho que é essa família dos nossos tempos, do tempo 

contemporâneo. (Nelson) 

 

É tá junto, tá unido, ter Cristo, rezar, saber que um depende do outro, ninguém vive 

sozinho. (Olga) 

 

É ter em casa todo mundo unido, os filhos e o casal. (Osmar) 

 

É ter união e a parceria que é importante, a parceria do homem, do marido e da 

mulher, senão não tem como equilibrar. É tá sempre em concórdia, tá sempre um 

concordando com o outro para que tenha o equilíbrio na família. (Tereza) 

 

Família é a base de tudo, se você não tiver uma família com harmonia isso irá 

refletir no futuro dessas pessoas...eu tenho certeza que eu tive essa base no seio da 

minha família, através do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e o que eu 

aprendi lá eu trouxe pra minha família e creio que também o mesmo aconteceu com 

a Tereza. A família é a base pra tudo, inclusive pra gente ultrapassar todo e 
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qualquer tipo de dificuldade e se você não tiver essa unidade você não consegue. 

(Tarso) 

 

É aquela pessoa que prioriza filho, casa, estabilidade...então eu acho que nesse 

ponto eu sou muito família porque o lugar melhor do mundo pra mim é a minha 

casa, eu não troco a minha casa por lugar nenhum. Família é isso...é priorizar, 

gostar de tá em casa, gostar de estar junto dos filhos, pode ser a festa melhor do 

mundo, mas se você me perguntar...às vezes eu até vou mas eu gosto mesmo é de 

ficar em casa”. (Úrsula)  
 

Ser família é viver com os que tem dentro de casa, a gente tem que viver só com os 

que tem, que tá perto da gente porque com gente estranho já dá confusão, cada qual 

faz sua vida, eu não aceito interferência de ninguém  porque se vier uma pessoa 

interferir não dá certo. (Ulisses) 

 

Além dessas falas nos chamou atenção as reflexões sobre família que foram 

apresentadas pelo casal Nelson e Núbia. Nelson estabeleceu um paralelo entre as famílias de 

hoje e as de antigamente, centrando a questão na união da família em contraponto ao número 

de separações que se observa hoje em dia. Faz alusão às mudanças na família com a inserção 

da mulher no mercado de trabalho, à provisão familiar e à mudança de comportamento da 

mulher. Núbia comenta sobre as mudanças de padrões de comportamento das famílias, nas 

mudanças que decorrem das alterações desses padrões, no número de separações entre casais 

e sobre a falta de diálogo na família. 

 

Antigamente era um pouco diferente, era aquela mulher dentro de casa suprindo 

todas as necessidades do ponto de vista da criação e o pai era o provedor... chegava 

que em casa de noite, tomava o seu banho, ia jantar e a mulher muitas vezes era o 

objeto sexual do cara, não tinha muito o que negociar e tal... quer dizer... com 

minha mãe deve ter acontecido isso e evidentemente com essa nova geração não é 

isso que tá acontecendo... as mulheres não vão se sujeitar a isso não.(Nelson) 

 

Eu acho que mudou completamente os padrões ... tem família com pai, a mãe e os 

filhos morando junto, talvez estatisticamente é uma percentagem muito pequena 

ainda ou sei lá eu não tenho idéia, de percentagem, mas você vê a grande maioria é 

de pais separados...então assim acho que a família tem os seus padrões 

completamente modificados. Eu não sei se essas mesmas pessoas que compõem a 

família conseguem trabalhar tão bem com essas mudanças, discutir essas 
mudanças...eu quero dizer o seguinte...as pessoas mudam os padrões, descasam, 

casam mas não sei o quanto isso  tá sendo trabalhado... essas mudanças o quanto 

afeta...afetar afeta, mas eu não sei o quanto se discute isso internamente entendeu? 

Eu acho que o maior problema hoje é discutir sobre essas coisas não como um fato 

hoje...  é uma realidade  discutir sobre essas questões... não é porque os padrões 

mudaram e esses parâmetros também foram meio que desfazendo porque continua o 

pai lá, continua a mãe, isso poderia ser resolvido... o que falta é essa capacidade de 

continuar conversando, continuar dialogando.(Núbia) 

 

 Outra reflexão é apresentada por Olga sobre como as famílias tem se formado 

hoje e, em seu modo de ver, como deveriam se formar para que as uniões sejam mais 
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duradouras. Osmar faz referência como o fez Núbia sobre a questão dos pais separados e as 

implicações disso sobre os filhos que podem enveredar pelo caminho das drogas. 

 

As famílias que estão se formando aí não duram nada porque não tem um pingo de 

base de nada e a base é fundamental, saber o que quer, saber que quer realmente 

formar uma família, o que quer naquela família, o que pode dar e ter mais tempo 

pra se dedicar...as famílias devem se formar com uma base mais sólida, com uma 

cumplicidade maior entre os formadores, genitores, progenitores.(Olga) 

 

E hoje eu vejo que tem família só com a mãe de família, os filhos separados dos 

pais, os pais que têm outras famílias, e os filhos viciados nas drogas (Osmar) 

 

As demais mulheres falam sobre o ser família expressando a importância que a 

família tem em suas vidas como Lena e Úrsula; falando sobre as funções da família na vida 

cotidiana como Paula; fazem referência a ela como espaço de troca, convivência, participação 

e diálogo na percepção de Roberta e Sueli. Por último, Quênia diz o que família representa na 

vida dela e faz uma avaliação sobre sua própria família.   

Para Lena a família vem em primeiro lugar eu deixo trabalho, eu deixo mil coisas 

se eu tiver que ter família, tudo primeiro pra mim é a família, aí é que vem o meu trabalho. 

Essa atitude é adotada também por Úrsula, que prioriza a família abrindo mão de sair de casa 

para algum lazer.  

Ser família para Lena é amor, segurança confiança, acho que é tudo de bom, se 

for com harmonia, é o suporte de ter segurança suficiente pra enfrentar todas as situações 

que a gente enfrenta, se eu não tivesse família eu não teria estrutura pra agüentar esses hoje 

25 anos que eu tive de casamento, de família, não pelo fato de abrir mão de alguma coisa 

material, mas pela segurança. 

Para Úrsula “ser família” é priorizar filho, casa, estabilidade...então eu acho que 

nesse ponto eu sou muito família porque o lugar melhor do mundo pra mim é a minha casa, 

eu não troco a minha casa por lugar nenhum. 

Paula diz que ser família para ela é conviver junto, é partilhar das alegrias, da 

tristeza, e não é esconder os maus tempos e os erros dos entes queridos, tem que chamar a 

atenção e dizer quando a pessoa está errada...é irmã, é pai, é mãe. Ser família é sentar e se 

ajustar, não deixar as coisas passarem pra resolver amanhã, se tem algum problema pra 

resolver, resolver hoje, pra não ficar acumulando pra depois resolver tudo. 

Roberta fala que em família a gente não faz favor a gente troca ...um dia eu faço, 

um dia você faz...se é uma coisa pra pagar você paga e se não pode pagar não paga...eu 
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penso assim ... eu não consigo pensar em não ter minha família e eu procuro assim construir, 

como é o caso de conquistar as noras.  

Para Sueli “ser família” é você conviver o dia-a-dia, é você conversar, é você 

participar dos problemas, é você viajar junto, é você ter uma participação direta entre 

marido e entre filhos, é o convívio do dia-a-dia. 

Quênia considera que família é antes de tudo união e aconchego, é aquele lugar 

onde você pode falar das coisas que você tá sentindo, dos aborrecimentos ou das alegrias que 

você tem. A avaliação que ela faz de sua família parte da consideração de que ela não teve 

família, que sua família se resumia a ela e a mãe, a única pessoa com quem contava e 

convivia. A partir desse fato diz eu tinha uma grande vontade de casar e ter filhos para 

constituir a minha  própria família. Avalia que por causa dessa ânsia em realizar esse desejo e 

pelo medo de terminar os dias sozinha, só com a mãe, casou sem escolher bem o parceiro. A 

idéia de família para ela era um ambiente de total aconchego em que as pessoas fossem muito 

unidas com uma boa convivência. Ela se mostra muito decepcionada porque não foi isso que 

aconteceu, pois teve problemas de relacionamento com o marido e com o filho, que passou 

por transtornos psicológicos e hoje como ela fala dentro de casa são cinco pessoas cada um 

tem seu mundo, eu sou mais próxima de mamãe, a gente briga muito, mas a gente conversa 

muito, tudo meu eu conto a ela, ela é minha confidente, os filhos já não são. Então a minha 

família é uma família muito esquisita, cada um tem o seu mundo, cada um tem o seu canto da 

casa. 

As mulheres da camada popular identificam que os maiores problemas nas 

famílias hoje são decorrentes dos vícios de álcool e drogas, desemprego dos cônjuges, 

desunião familiar. Além disso, consideram que as mudanças no comportamento da mulher ao 

longo de décadas trouxeram implicações sobre a vida familiar, e sobre o comportamento das 

crianças e adolescentes.  

  

A bebida acaba com a família, com qualquer relacionamento. A droga também, 

tudo isso aí acaba porque hoje em dia é só o que você vê...matou não sei quem por 

causa de bebida...é um problema que só Deus mesmo...porque muitos dizem...o meu 
marido mesmo dizia „eu não vou deixar disso por causa de mulher‟. É por aí que 

começa a destruição, a confusão na família...por causa da bebida, da droga, isso é 

um problema. (Anita) 

 

Existe muita coisa que não era assim não...antigamente era tudo diferente, agora 

tudo mudou, o homem quer sair pra um lado a mulher quer ir atrás. (Bela) 
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Existe muita desunião da parte das famílias. Eu não sei o que causa isto, mas eu 

acho que é o desemprego. Na minha família o principal problema é o desemprego. 

(Glória) 

 

Eu acho que é esses meninos que viram marginal muito pequenos, é porque as mães 

que tem muito menino não trabalha, bota os meninos pra ficar pedindo, e também 

botam pra vender alguma coisa no meio da rua, se mistura com os outros e assim 

vira problemática por causa disso. (Hilda) 

 

Beber, roubar, usar droga...é só o que a gente vê ... os meus filhos são uns menino 

muito bom e minhas amigas dizem „mulher tu tem que arribar as mãos pro céu e 

orar muito porque aqui nesse conjunto que a gente mora ter dois rapazes assim 

desse jeito é dificil‟. (Ieda) 

 

As mulheres da camada média percebem e citam outros problemas que estão 

presentes nas famílias de hoje que não foram citados pelas mulheres da camada popular como 

a traição, a falta de confiança, a falta de diálogo, a falta de limites aos filhos, a interferência 

da televisão e da internet nas relações familiares, a falta de participação dos pais na vida dos 

filhos e os problemas financeiros.    

 

A falta de diálogo é o problema mais comum nas famílias de hoje. Então o principal 

na família é o diálogo porque quando a gente dialoga a gente define o papel de 

cada um, o que eu faço, o que você faz, o que nós devemos fazer. (Paula) 

 

A internet e televisão afastaram mais as famílias. Os pais gostam de estar com os 

filhos, mas os jovens hoje gostam mais de estar é junto da sua galera, dos seus 

amigos. (Quênia) 

 

Os problemas de hoje tem sua base na falta de limites aos filhos, eu não sei se pela 

ausência os pais vão sendo permissivos pras coisas... é limite de tudo... os filhos 

então acham que podem fazer tudo a qualquer hora... eu acho que a gente dando 

limite a gente vai ordenando, você vai construindo, as relações não estão prontas, 

tem que todo dia construir.(Roberta) 

 

Eu acho que de modo geral falta muito a participação dos pais na vida dos filhos, 

eu vejo os filhos muito perdidos, sentindo falta do acompanhamento dos pais. Na 

minha família o principal problema hoje é o financeiro pelo fato de ser eu só 

trabalhando e as necessidades de uma família com quatro filhos serem inúmeras e 

nem sempre dá para atender a todos. (Tereza) 

 

Anderson e Bento consideram que o maior problema nas famílias é a desunião o 

que gera os conflitos, a violência, além da falta de solidariedade nos momentos de 

dificuldades. 

 

Tem muita desunião nas famílias, o pai brigando com os filhos, o filho matando o 

pai, irmão intrigado de outro, tá diferente hoje...antigamente era mais fácil...era 

menos violento naquela época”. (Anderson) 
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Os problemas familiares reconhecidos pelos homens da camada média são em sua 

maioria os mesmos citados por suas esposas/companheiras, ou seja, a dificuldade financeira, a 

falta de diálogo, a falta de limites aos filhos, os vícios e a falta de sustentação e unidade da 

família.  

 

A situação financeira é o baluarte de todo relacionamento, tendo uma situação 

financeira estável e tranqüila não existe briga, não existe nada, aí quando você tem 

uma situação financeira instável aí complica muito mais. O principal problema na 

família é a instabilidade da situação financeira. (Moisés) 

 

Um dos problemas da família diz respeito a perda da noção de limites,a criança sai 

de casa sem a mínima noção de limite. Outro problema é a perda da noção dos 

papéis de pai e mãe na família, advindas de todas as mudanças na sociedade que 
por sua vez alteraram as próprias relações. (Nelson) 

 

Os problemas mais comuns que se vê nas famílias hoje são as separações e os 

vícios, não tem um vício pior que a droga porque o que você ganha você quer 
gastar com drogas. (Osmar) 

 

O problema das famílias de hoje é a falta de base, de sustentação e de unidade. Os 

casais de hoje terminam o casamento diante da primeira dificuldade. (Tarso) 

 

O maior problema nas famílias de hoje é a falta de diálogo. (Ulisses) 

 

5.2 A Família como Espaço de Vivência da Conjugalidade 

 

O termo conjugalidade dá idéia de união, de ligação entre duas pessoas sem 

necessariamente, a existência de um contrato formal entre elas. O surgimento de neologismos 

como conjugalidade se deve, em parte, às amplas e profundas transformações sociais e 

culturais pelas quais vem passando a família na atualidade (DIHEL, 2002, p.138).  

A maioria das mulheres da camada popular viveu ou ainda vive momentos difíceis 

em sua união conjugal. Somam-se às dificuldades financeiras os dilemas de convivência do 

dia-a-dia como, indiferenças, brigas, agressões verbais, violência física, não atendimento da 

necessidade básica de alimentação, falta de diálogo, infidelidade, mágoas não perdoadas, 

doenças na família, alcoolismo, etc. Coloco individualmente a fala de cada uma dessas 

mulheres para expor como elas vivem hoje sua vida conjugal. 

Anita viveu uma primeira união com cerimônia civil e religiosa, separou, e hoje 

vive uma união consensual com Anderson, há cinco anos. Fala que o seu casamento no 

começo foi muito difícil sofri um bocado nas mãos dele, ele não era flor que se cheirasse, 
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arranjou outra e começou o sofrimento, mas graças a Deus superei...perdoar a gente não 

perdoa não, a gente dá uma de esquecida, fica uma mágoa muito grande dentro da gente, 

mas agora não tenho o que reclamar não.Graças a Deus, já superei muita coisa que já passei 

na vida.  

Para ela o mais difícil no casamento é a convivência, que fica mais difícil quando 

nascem os filhos a convivência a dois é muito difícil, não pode virar rotina, tem sempre que 

fazer algo diferente pra não ficar naquela mesma coisa.  

Ela não se acha bem casada e diz que não casaria novamente. Ela diz gostar muito 

de estar perto do companheiro e não gostava quando ele trabalhava e não voltava logo pra 

casa depois do trabalho e ia beber. 

Anita considera que o fato de a mulher ganhar mais que o marido pode provocar 

mudanças no relacionamento. No relacionamento dela em particular ela diz que a relação não 

foi afetada de forma negativa, pelo contrário eu achei foi melhor porque ele tava dentro de 

casa todo dia, eu chegava ele tava dentro de casa, às vezes eu chegava ele tava chateado, ele 

reclamava porque tava dentro de casa, mas ele era muito caseiro. Quando ele não tá 

trabalhando ele não sai só, ele vai lá na mãe dele e volta. 

Anderson, companheiro de Anita fala que a conheceu na casa da irmã dela, que 

foram ficando e hoje estão juntos. Diz que não costumam brigar e vê as suas brigas como 

normal de todo casal. Entre eles há um pouco de ciúme principalmente da parte dela. Fala 

sobre o relacionamento que do jeito que tá acha que tá bom, só tá faltando mesmo trabalho, 

eu acho que os dois trabalhando tava bem. 

Bela casou no civil e no religioso com Bento, numa união que já dura 46 anos. O 

forte de suas queixas em relação ao seu casamento é o fato do marido praticamente nunca ter 

trabalhado. Ela diz que nunca aceitou bem a situação de só ela trabalhar, o que ficava mais 

difícil por seus problemas de saúde tenho um problema na coluna, tenho um rim inchado, 

tenho um problema na urina, vou morrer e me enterrar e nunca aceitei isso. A não aceitação 

dessa situação sempre gerou muitas brigas entre os dois, o que incomodava bastante aos filhos 

e ela diz que o filho fala que jamais irá fazer o que o pai fez viver a vida bebendo e não 

trabalhar.   

Bela expressa um sentimento de pesar ao dizer que o filho nunca foi feliz pelas 

dificuldades vividas pela família quando eu botei ele no colégio que não tinha um lápis, uma 

borracha, não tinha uma chinela, eu acho que ele se achou muito infeliz, sem sorte. Ela 

acredita que as coisas poderiam ser diferentes se o seu marido sustentasse a casa eu acho que 

se ele trabalhasse, se tivesse empregado, mas nunca se empregou na vida ... os bichinhos 
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chegavam no final de ano não tinha um calçado nem uma roupa pra vestir. Em relação à vida 

afetiva e intima dos dois acha que, mesmo se ele hoje se empregasse ou contribuísse com 

alguma coisa em casa, nada mudaria não isso aí não tinha mais condições, nem que ele 

descesse do céu eu não queria mais. Eu tenho muita mágoa dele só de sofrimento mesmo. 

A fala de Bela expressa um sentimento de desprezo pelo marido esse aí... ê ê... 

não vai pra nenhum canto, só veve dentro de casa, não tá nem aí... quando trabalhava dava 

uma parte e o resto bebia de cachaça, jogava baralho e hoje não faz nada porque não pode, 

bebeu muito... ou parava de beber ou morria. Diz que antes brigavam muito, que os filhos 

sofriam muito com isso, mas que hoje já não briga mais porque acha que não tem mais jeito. 

Bento diz que hoje ele e a mulher são amigos... aqui e acolá a gente discute, mas 

não vive se batendo. Fala que a vida de casados era boa no começo quando os dois 

trabalhavam quando eu arrumava alguma coisa pra fazer e ela arranjava não faltava nada 

dentro de casa, agora arruinou depois que eu parei. Sobre o relacionamento diz posso dizer 

que a gente vive bem. 

Clarice vive com uma união consensual com Célio há dezenove anos. Fala que os 

dois já não vivem mais uma vida de casal e que estão esperando vender a casa em que moram 

que é o único bem que a gente tem pra dividir, dar a ele a parte que tem direito e cada qual 

seguir seu rumo de vida. Ela diz que nesses anos de convivência nunca se separaram, mas o 

fato de hoje não terem mais uma vida de casal tem relação com o desemprego dele, a falta de 

contribuição e a não participação nas despesas da casa.  

Clarice fala ainda que na época mesmo que eu casei com ele eu gostava dele, mas 

eu acho que já faz um bom tempo eu não sinto mais nada por ele. Isso aconteceu já faz nove 

anos, foi depois que eu tive a minha filha mais nova, a gente se afastou mais um do outro, tive 

que me dedicar mais ao trabalho... dessas duas filhas mais novas ele já não me ajudou mais a 

criar que nem ele ajudou os dois mais velhos. A ajuda que ela fala se refere à ajuda 

financeira. Ela afirma que se o marido trabalhasse a situação seria diferente eu tenho certeza 

que tinha sido diferente, o meu sonho era construir uma casa, a gente construiu, ele me 

ajudou a comprar o terreno nós construímos a casa, agora depois que eu tô nesse meu último 

emprego, foi que os problema aumentou mesmo... ele chegou pra mim e disse que tinha que 

vender a casa que a gente ia se separar porque ele não agüenta mais ficar aqui. 

Para ela o motivo de ele querer se separar dela era porque os filhos dão muito 

trabalho, que não queria mais responsabilidade com os filhos, que tava tudo crescendo e ele 

é daquela pessoa assim que quando o filho completa 10, 15 anos acha que cada qual tem que 

seguir seu rumo porque foi a maneira que ele foi criado e ele quer que o filho seja criado do 
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mesmo jeito e eu não aceito, filho nunca vai deixar de ser filho, tem que continuar, pode ser 

velho, se não tem pra onde ir tem que ficar na casa dos pais mesmo. Em outra fala ela torna a 

afirmar que as coisas poderiam ser diferentes se o marido trabalhasse eu acho que tinha sido 

diferente se ele tivesse me ajudado se ele trabalhasse podia  me ajudar, teria uma vida 

melhor, mas é que porque ele não quis mesmo, nunca se interessou em trabalhar e já ter 

aquele dinheiro certo pra chegar no fim do mês e os dois dividir as despesas da casa. 

Em relação ao dia de hoje ela diz que a situação está bem pior eu chego em casa 

às vezes ele fala comigo às vezes não fala, mas eu sempre chego e falo com ele. Eu sempre 

chego ele tá lá deitado, às vezes eu chego ele sai vai dá uma volta, depois vem pra casa de 

novo, assiste televisão e dorme. Ela diz que eles ainda conversam, mas ele não mantém 

aparência pra ninguém que ele tem raiva de mim. Às vezes quando tá perto de mim ele me 

xinga de alguma coisa, mas eu nem respondo mais, a minha mãe disse que eu tivesse muito 

cuidado porque nunca se sabe.  

Clarice revela que a relação piorou depois que eles resolveram casar no religioso 

para poder batizar o filho naquele dia foi o dia que acabou o casamento porque um saiu por 

uma porta da igreja e o outro saiu pela outra. Ela diz não saber qual o motivo disso quando 

eu cacei ele pra sair, procurei ele do lado pra sair comigo da igreja ele já tinha saído pela 

porta do lado, eu saí sozinha pela porta da frente, não sei qual foi o motivo, eu tinha um filho 

e tava esperando outro na época.  

Clarice fala que viveu sempre tentando que o relacionamento desse certo porque 

ele sempre foi uma pessoa muito assim agressiva, nunca gostou de falar baixo, ele sempre só 

falou alto, e por causa da maneira dele falar alto eu tinha medo dele, tudo que ele falava eu 

concordava, achava que era certo. Ela atribui a perda desse medo ao amadurecimento depois 

que passou a trabalhar fora de casa, mas depois que eu fui trabalhar fora eu fui conversando 

com as pessoas vendo que era totalmente diferente daquilo, o que eu esperava da minha vida 

dentro de casa, eu vi que eu tinha que botar meu pé no chão, chegar pra ele e dizer que não 

era daquele jeito que eu devia ser tratada, tinha que ser de outra maneira e ele pegou e disse 

se eu quisesse tinha que ser da maneira dele, se eu não quisesse podia procurar outro rumo.  

Em termos de relacionamento acredita que o ideal era ter uma vida mais aberta, 

conversar mais, sair, mas ele não gosta de sair, ele não gosta de nada, a única coisa que ele 

fazia era sair pra jogar futebol, mas nunca foi assim de querer sair comigo, com os filhos, 

nunca sai. Eu chamava ele pra ir a uma praia com as crianças quando eram pequenas e ele 

nunca quis ir, ele gosta mesmo é de tá afastado, ele mesmo diz que gosta mesmo e de tá só e 

que não deveria ter casado.  
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Clarice diz que hoje já não sofre mais com isso no começo até que eu sentia 

porque eu ainda era muito apegada a ele, mas agora é indiferente total eu não ligo mais não.  

Dora tem 29 anos de união formal, em casamento religioso, com Dorival. Diz que 

ao casar gostava do marido aí de repente o casamento desmoronou, depois que a menina 

nasceu, agora eu não gosto mais é de jeito nenhum. Ela acha que o casamento desmoronou 

por causa do vício da bebida, que foi aumentando aos poucos, quando eu namorava com ele, 

ele tomava uma cervejinha e tudo mais até eu saía com ele pra um barzinho que tinha lá 

perto, ia pro clube com ele, ele bebia eu ficava só sentada com ele, não tinha confusão. Para 

ela a confusão começou depois do casamento até um dia ele tentou se enforcar sem que nem 

mais, eu tava perto da lavanderia só vi uma zoada assim que não eu olho ele tava em cima de 

um caixão, eu peguei e cortei a corda com uma faca, eu não entendi aquilo de jeito nenhum. 

Ela diz que tentou conversar com ele sobre o assunto, mas não conseguiu não quero saber de 

nada não, não quero saber de nada não. Ela diz achar que o marido é meio perturbado e que 

para dar certo em primeiro lugar era ele trabalhar, mas acho que ele não tem mais idade de 

trabalhar, ele já tem 47 anos e com essa idade é difícil encontrar um emprego. Ela diz não 

saber o que aconteceu, pois o marido era ótimo, era trabalhador não sei, se existe feitiço eu 

acho que esse foi um porque ele trabalhava, era trabalhador, mas depois a bebida foi 

aumentando mesmo, passava a noite fora bebendo com os amigos, perdia as roupas, pagava 

bebida pra todo mundo, ele devia era ir trabalhar, eu vejo tanta gente conseguindo emprego 

e ele desde que desempregou não consegue mais.  

Dora fala do sentimento em relação ao marido não sinto mais nada mesmo, sinto 

só raiva mesmo e acha bom quando ele viaja para a casa da mãe no interior, em Cascavel e 

quando ele volta eu já fico de cara feia pra ele. Ela acha que ele também não sente mais nada 

por ela não existe mais nada não, mas tem hora que ainda procura pra ir pra cama e eu não 

aceito, ah não aceito mesmo, não dá mais não.  

Ela acha que se ele fosse uma pessoa que trabalhasse, mesmo bebendo seria 

diferente porque ele tava mantendo a casa, ele podia beber porque ele trabalhando, bebia 

nos finais de semana e eu não tinha nada a ver com isso, mas ele não trabalha e só bebe, não 

tem condições.  

Dora acha que o fato de o marido ter ficado sem emprego afetou o relacionamento 

do casal e a vida da família, pois ele não assume o trabalho, é deitado em casa e não faz 

nada. Ele não gosta de trabalhar não, eu acho que ele tem horror a quem inventou o 

trabalho. Lá em casa ele não limpa um quintal, não faz nada, quem faz é a minha filha. 
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Quando ele arranja trabalho é pra fazer algum serviço de limpeza pra ganhar assim 3, 4 reais 

pra beber. 

Dora acha ruim porque a vizinha quando o chama pra fazer algum serviço ao 

invés de pagar em dinheiro, dá garrafa de cachaça. Dora fala que quando casou esperava ter 

um marido que trabalhasse eu trabalhar, ele trabalhar, fazer as coisas dentro de casa, 

assumir uma casa eu e ele, mas foi o contrário... eu sou besta mesmo, eu nunca me meti a me 

separar dele, mas eu acho que não tem mais condições de eu ficar com ele de jeito nenhum. 

Emília viveu uma união formal durante treze anos com o primeiro marido, 

separou, e hoje vive uma união consensual com Ênio há quatro anos. Fala sobre o 

relacionamento dos dois e diz viver uma situação difícil, pois o marido é injusto com ela 

quando apresenta um sentimento de desconfiança. Ela explica esse fato pela experiência de 

traição que ele passou com a primeira mulher e faz com que hoje não consiga acreditar em 

outra mulher. Ela diz acreditar que se você tá com uma pessoa do seu lado você tem que 

tentar ir em frente, tentar ser feliz, não tem que olhar o passado. 

Para ela o mais fácil no casamento é a pessoa poder fazer o melhor, poder agradar 

sempre, se você ama alguém você quer o melhor pra ela, você quer tá do lado dela, você quer 

tá abraçando, quer tá ali juntinho, você pode fazer o de melhor sempre, você trata bem até a 

um animal, imagina um ser humano.  

Sobre o relacionamento do casal Emília fala a gente até se entende um pouco 

porque eu procuro mostrar quem eu sou, o que eu quero, como eu gosto porque todo ser 

humano tem o seu lado bom e também tem o seu lado ruim, ninguém é perfeito, perfeito só 

Deus, então que a gente briga porque eu gosto de ver tudo organizadinho, às vezes a gente 

reclama por pouca coisa mas é algo que a pessoa poderia não fazer. 

Fernanda vive uma união formal há dezoito anos com Frederico. Fala que o seu 

casamento tá bom eu não tenho do que reclamar não é uma família normal, meu marido é 

compreensivo comigo graças a Deus, não é um homem violento, nem briga por qualquer 

coisa, é um casamento normal, tem as discussões normais por causa de besteirinha normal de 

casa. 

 Fala da fase difícil que viveu quando soube da traição do marido, ele se distraiu 

um pouco do relacionamento por causa de outra pessoa. Diz ter gostado da atitude de 

sinceridade dele, embora tenha ficado muito decepcionada, pois foi um fato que aconteceu, 

mas foi sempre questão aberta eu conversava com ele e ele respondia nunca teve nada 

escondido...mas tinha hora que eu também não era de ferro, me zangava mesmo, eu brigava 

mesmo, eu mandava ele embora, que ele fosse tomar conta da vida dele em outro canto que 
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eu sabia trabalhar. Diz que o relacionamento foi recuperado porque o marido não abandonou 

a casa e voltou tudo ao normal e ele deixou a outra mulher que era uma pessoa que não tinha 

consideração por ele como ele tava tendo por ela, ele se decepcionou também aí viu que tava 

errado. Eu superei, mas foi um período muito ruim mesmo. Ela diz que isso não mudou a sua 

a relação com o marido, ao contrário como eu sou uma pessoa muito apegada com Deus eu 

procurei transmitir pra ele assim mais segurança pra ele, mais dedicação a ele mais ainda do 

que antes. Para ela o mais difícil na vida a dois é quando situação financeira não tá bem, aí o 

resto tudo abala. 

Glória vive uma união consensual há vinte e três anos com Geraldo. Considera 

que o mais difícil no casamento é eu sustentar tudo, eu ser tudo dentro de casa, às vezes eu 

penso assim como é que eu agüento, mas eu tenho que agüentar, eu tô ficando velha não 

agüento mais esse rojão todo dia não, eu acho muito difícil é sustentar tudo dentro duma 

casa.  

Para ela o melhor do casamento são as filhas que tem. Diz que hoje já não se 

importa mais com o relacionamento tanto faz como tanto fez...nós já tivemos muita briga, 

discussão por ciúme quando eu era mais nova, coisa besta, agora não, a gente veve normal, 

dentro da paz, a gente discute mas é muito pouco. Antes tinha muita violência, ele dava em 

mim e eu dava nele. 

Ela fala que houve um tempo em que ela queria estudar e o marido a proibiu, mas 

eu me imponho e hoje quando chego do trabalho vou pro colégio. 

Glória considera que para o casamento ser bom tem que ter a compreensão dos 

dois e saber respeitar um ao outro, as necessidades um do outro se não tiver harmonia um do 

lado do outro não dá certo porque a rotina é brigar, discutir, se desentender e aí não dá 

certo. Eu não posso dizer que nunca fui feliz, eu fui e tô mais ainda... só em não ter briga e 

viver em paz já e muita coisa. 

Glória relata também uma mudança de comportamento de sua parte e diz que hoje 

já vive em paz com o marido porque antes ia atrás dele, brigava e se ele estivesse com outra 

mulher batia nos dois e apanhava também. Diante dessa sua atitude mostra um pouco de 

arrependimento e diz que não faria isso novamente, alegando que era muito nova e que não 

sabia agir de modo diferente. Glória parece querer relativizar o comportamento do marido se 

colocando como a vilã da história, se culpabilizando por sua não aceitação das atitudes de 

infidelidade do companheiro e por reagir de forma agressiva diante da situação. Hoje avalia 

que agia assim porque não se valorizava enquanto mulher. Ela passou a olhar mais para si 

mesma e para seus próprios interesses, decidindo voltar a estudar. Sua fala demonstra uma 
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determinação de não querer mais sofrer com essa atitude do companheiro. Hoje não cobro 

mais nada dele porque acho que não adiante, porque ele é adulto e sabe o que está fazendo.  

Hilda tem quinze anos de união consensual com Hilário. Fala que se juntou com 

ele, mas nunca deu certo porque a gente briga muito, e agora depois que ele se confia porque 

eu trabalho aí não contribui com nada.  

As brigas do casal são por causa de dinheiro porque se eu for falar já vira uma 

confusão, ele esculhamba, me deixa mais baixa que o chão e aí eu não gosto. Se ele fosse 

mais melhorzinho pra botar as coisas dentro de casa eu nem brigava com ele. Ela diz que 

gostou dele no começo, mas aí quando ele começou a me esculhambar e dizer nome feio 

comigo, aí pronto eu deixei de gostar. 

Em relação ao comportamento dele, ela diz que não sabe por que ele não vai 

embora quando os meninos eram pequenos ele dizia que não ia embora porque os meninos 

eram pequenos, agora os meninos tão crescendo e eu não sei por que ele não vai embora, ele 

me chama de vagabunda sem eu ser. Eu não sei por que eu fico com ele, eu não quero mais. 

Iêda vive uma união formal com Ivo há trinta anos. No início do casamento o 

marido bebia, passava dois dias sem voltar pra casa e quando voltava às vezes quebrava tudo 

dentro de casa. Fala que nunca brigaram por nada, nem quando ele tava bêbado, eu fazia era 

sair de casa e ia pra casa da mãe dele. Eu falava com ele, dava conselho aí era que ele bebia 

mesmo. Ela atribui o marido ter deixado de beber a sua entrada na igreja universal aí eu fiz 

uma corrente e ele deixou de beber, tá com muito tempo que ele tem é abuso da catinga, tá 

com 10 anos. Há algum tempo atrás apareceram os problemas de saúde e ele teve que fazer 

operações para tirar metade de um pulmão, e tirar uma hérnia nos dois lados da virilha, o que 

o deixou sem vida sexual por vários meses. Ela fala que o relacionamento deles hoje é bom 

porque o marido não tem dito mais palavrões com ela. Iêda diz que hoje já vive bem com o 

marido apesar de durante muito tempo ter convivido com muito sofrimento por causa do vício 

do alcoolismo. 

Dos 10 casais das famílias de camada média pesquisados, oito tem uniões 

formalizadas no civil e no religioso; um casal somente no civil, Margarida e Moisés; e um 

casal vive uma união consensual, Núbia e Nelson. 

As falas das mulheres da camada média revelam a vivência de relações 

conjugais harmoniosas e, ou, conflituosas em suas vidas cotidianas. As situações de conflito 

são muitas vezes agravadas pelas dificuldades financeiras, principalmente nas famílias em que 

o marido/companheiro encontra-se desempregado. Os relatos de problemas giram em torno da 

falta de diálogo entre o casal e os filhos, da cobrança de participação do cônjuge no 
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orçamento familiar e nas atividades domésticas, nas situações de gasto indevido de dinheiro 

com bebida, por desconfiança e infidelidade, desrespeito pelo outro, pela sobrecarga da 

mulher que é a provedora da família. 

Margarida casou formalmente com Moisés há 21 anos, e diz que hoje o 

relacionamento está muito difícil porque ele vive zangado e reclamando. Margarida diz achar 

que ele deveria ter mais responsabilidade dentro de casa, se preocupar mais com os filhos, 

ser amigo, mas ele não tem diálogo, ele só sabe falar para brigar, pra criticar. Ele é muito 

trancado, quase não conversa e é um pai ausente. Ela diz que o fato de ele não estar 

empregado e de não ter uma renda fixa tem afetado o relacionamento deles porque ele não 

tem interesse, quer estar em casa dormindo e aí eu vejo as contas para pagar, aí começam as 

cobranças e os desentendimentos. Além da dificuldade financeira ela se queixa que o marido 

gasta o que não tem com bebida nos finais de semana, o que piora ainda mais a situação. O 

que se percebe é que Moisés está muito longe de atingir o ideal de marido e pai desejado por 

Margarida. A relação conjugal é difícil e hoje ela se coloca numa situação de acomodação por 

achar que não vale mais a pena o desgaste provocado pelas brigas e pelas cobranças. 

A fala de Moisés parece refletir a visão de um homem diferente daquele retratado 

por Margarida. Ao dizer que o melhor do casamento é ter filhos, e que o melhor que se pode 

deixar pros filhos é o estudo, não viver em atrito e procurar dar o melhor pra eles não condiz 

com a realidade descrita por Margarida sobre o comportamento diário do marido. Ele comenta 

sobre a dificuldade dos tempos de hoje e argumenta que antigamente a vida era mais fácil, 

pois até conseguiu junto com a mulher comprar um apartamento o que para ele seria 

impossível agora. Diz que o mais difícil no casamento são as brigas, as discussões que 

sempre todo casal tem, o casal que diz que não briga está mentindo, a pessoa tem que ser 

realista, e o casamento só é bom por causa disso porque tem que ter uma brigazinha pra 

poder reativar a depois fazer as pazes. 

Núbia vive uma união consensual há quatro anos com Nelson. Considera que seu 

casamento é muito recente, que os dois têm personalidades fortes, tem discussões, mas que 

sentem uma necessidade muito grande de estar perto um do outro e a raiva sempre passa 

muito rápido. Ela avalia que o mais difícil num relacionamento é as pessoas conseguirem 

ceder pra viver com uma pessoa, a gente tem que harmonizar e isso é um exercício diário que 

não é só na relação de casamento, em qualquer relação, esse é um exercício difícil de fazer. 

O difícil é você ter que se limitar, o limitar o convívio, o conviver é difícil, o conviver é impor 

limites, conviver no casamento, tudo o que impõe limites é chato, o ideal era se pudesse ser 

livre. Outra questão que ela cita como muito importante no casamento é o respeito eu acho 
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que o respeito é fundamental. Diz que existem muitas coisas boas num relacionamento como 

beijar na boca, dormir e acordar junto. Acredita que estão se adaptando a uma situação nova 

em que muitos ajustes ainda são necessários principalmente porque ele está desempregado. 

Para Núbia o fato de estar sendo a provedora da casa reflete muito sobre o seu 

relacionamento no dia-a- dia e isso de vez em quando atrapalha. Ela diz que essa situação pra 

ela é tranqüila, mas para ele que é homem isso é muito complicado. Ela diz o problema maior 

é que eu canso no trabalho e me irrito em chegar em casa e ter que fazer alguma coisa, se 

tem alguém em casa que deveria fazer. Essa referência é feita sobre a realização das 

atividades domésticas que ela considera que deveriam ser feitas por Nelson e pela filha Nísia 

e nem sempre são feitas.  

Nelson fala que o seu relacionamento com a mulher segue a mesma linha dos 

relacionamentos mais novos, mais modernos, que ainda não está sedimentado totalmente. Ele 

comenta que o fato dos dois não serem legalmente casados não influi em nada em sua maneira 

de ver a união, ela é minha mulher, nós temos um filho dessa relação, nós temos a Nísia que é 

nossa filha, mas a Núbia expressa a vontade de casar oficialmente. Aqui nós contamos 

conosco mesmo, não temos família nenhuma aqui, nossos amigos são restritos, minha família 

é isso aqui, nós temos que nos dedicar em prol do lar, ao esteio que faz tudo funcionar. Para 

ele o mais difícil num relacionamento é quando há divergências, sob qualquer aspecto 

principalmente em relação à casa, fica muito radicalizado, você não consegue negociar muito 

com isso não, é um estresse pra todo mundo, todo mundo fica meio estressado com essa 

história. O stress a que ele se refere é a realização das atividades domésticas em casa que 

sempre gera discussões com Núbia. O que ele considera melhor no relacionamento é a 

semelhança de gostos entre os dois do ponto de vista artístico-cultural, gostamos muito de 

sair pra shows, de música, de teatro, saímos felizes desse tipo de coisa, fecha bem a noite 

com o programa.  

Ele fala da grande importância e responsabilidade de ter filho e analisa que não é 

uma história simples, mas ao mesmo tempo te dá um prazer indescritível, não tenho interesse 

em ter mais filhos porque já temos dois, não temos mais idade de ter filho, não tenho mais 

saco de ter filho, de tá acordando de madrugada, todo aquele processo inicial eu não quero 

mais passar por isso, pode me chamar de comodista do que quiser, mas eu acho que é uma 

questão física, eu achei que ia passar essa existência sem ter filho e não tinha preocupação 

com isso quando veio eu não me apavorei, assumi bem essa historia e tô curtindo muito meu 

menino, tô adorando, saber que eu vou jogar a minha semente pra frente.   
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Nelson fala que no início da relação tiveram muitas brigas e até pensaram em 

separação porque ele se sentia excluído, sem receber a atenção que queria por parte da 

mulher, mas depois pensou melhor e diz que está feliz com a família, criando os filhos. A 

decisão de deixar os empregos que tinha na cidade de origem para acompanhar a mulher não 

foi fácil e ele diz só vim pra cá por causa dela, pelo meu filho e pela Nísia, eu vim pra cá 

porque eu quero ficar junto deles... um dos motivos foi também pra privilegiar ela, pra ela ter 

acesso ao que ela queria, a gente veio pra cá porque eu gosto dela, ela me fez crescer, a 

gente somou, eu amo minha mulher, gosto muito dela, senão eu não teria vindo pra cá. 

Nelson acha que num relacionamento as pessoas tem que acrescentar coisas uma a 

outra é muito interessante você tá com um papo com alguém no mesmo padrão, no mesmo 

nível ...claro que ninguém vai ser o que você quer que a pessoa seja, mas eu acho que tem 

que ter um padrão.  

Ele diz que uma das coisas que o fascina na esposa é que ela vem sempre com 

alguma novidade, com alguma coisa importante que já desperta o interesse dele. Ele fala não 

ser romântico, mas acha que é fundamental ter uma pessoa pra amar, pra dividir  e pra ter uma 

vida sexual satisfatória se o casal não tá satisfeito nesse aspecto as coisas se complicam um 

pouco. 

Fala que no seu relacionamento de vez em quando eles perdem o respeito em 

alguma coisa que falam um para o outro, mas de modo geral eles procuram preservar o 

relacionamento respeitoso, eu dentro do possível evito discutir na frente dos meus filhos, mas 

quando me sinto desrespeitado a coisa complica. Nesse contexto de respeito ele cita a traição 

como um acontecimento que ele diz que não suportaria, embora diga que se isso acontecesse 

com ele provavelmente não contaria a mulher, mas o cara não tem muito escrúpulo em 

relação a isso, se quiser transar com dez mulheres ele vai transar com dez mulheres e ainda 

vai continuar apaixonado pela mulher dele... do ponto de vista carnal, sexual...e a mulher 

não, a mulher é muito mais fiel, se ela tiver com outro é porque ela não está mais interessada 

na pessoa com quem ela está... essa é uma idéia que eu faço, é uma idéia particular 

minha....eu acho que nem eu nem a Núbia suportaríamos um tipo de traição, seria uma 

decepção muito grande para mim. 

Ao avaliar a sua relação diz que numa escala de 0 a 10 dá nota 6 porque tem 

coisas que eles ainda discutem muito, principalmente sobre a limpeza da casa que ele acha 

que é uma neura que ela tem, ela é uma pessoa que nunca está satisfeita sob esse aspecto, eu 

posso vir aqui e deixar essa casa um brinco e ela ainda vai achar alguma coisa que não está 

boa, então eu não vou pirar com isso. 
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Olga é casada há 14 anos com Osmar. Diz que o mais fácil na vida a dois é o 

contato com os filhos. Considera-se uma pessoa feliz e diz que tem um marido relativamente 

bom porque não há bom sem defeito e ela gostaria que ele fosse mais dinâmico, que 

conversasse mais com ela e com os filhos. Diz que eles brigam, mas os dois têm o mesmo 

comportamento de falar tudo na hora e a raiva passar rápido. 

Ao falar sobre casamento diz:  

 

Eu acho que é o principal problema do casamento é a traição, a falta de confiança, 

a falta de diálogo.Existe muito casal que não conversa, é desestruturado tem gente 

que não troca uma palavra, eu não sei como é que se vive numa casa com uma 

pessoa e não se troca uma palavra...por mais que você não queira você precisa 

conversar sobre o que aconteceu no trabalho, o que aconteceu em casa, tem muitos 

casais que não conversam, um fica num canto, o outro fica no outro.(Olga) 

 

Aproveitando a fala de Olga, remetemos a Goldenberg (2006) a partir de sua 

publicação “Infiel: notas de uma antropóloga” em que expõe que ao trabalhar com entrevistas 

em profundidade com milhares de questionários, com a análise de matérias de jornais e 

revistas, filmes, romances, novelas e inúmeros livros, analisando diferentes discursos se 

pergunta: por que a infidelidade continua sendo um dos principais problemas, se não o 

principal, em um casamento? Diante dos questionamentos sobre isso em suas pesquisas e pelo 

que obteve de respostas, ela cita que se pode pensar que é muito mais comum encontrar 

homens e mulheres infiéis do que fiéis. Ao pesquisar as camadas médias constata que esse 

comportamento tão freqüente continua sendo percebido como um desvio, um problema 

gravíssimo e inaceitável, mesmo para aqueles que o praticam. Há o que ela chama de 

idealização da fidelidade, que permanece fortíssima, inclusive nas relações extraconjugais, 

pois se vive em uma época em que os casais não acreditam no amor eterno. Em torno disso 

acontecem as ingenuidades da “outra” acreditar que o parceiro não tem relações sexuais com 

a esposa e o homem casado acreditar que a amante lhe é fiel sexualmente. Em ambos, no 

casamento e no adultério, a fidelidade é um valor, apesar das mudanças nas relações afetivo-

sexuais na atualidade. Homens e mulheres traem e são traídos. A relação entre valores, 

discursos e comportamentos se mostra extremamente complexa e paradoxal quando a questão 

é (in) fidelidade (2006:17). 

Olga faz também uma avaliação dos relacionamentos dos jovens de hoje e diz que 

não vê mais pudor nas meninas, que se entregam aos homens às vezes sem procurar saber se 

são casados ou solteiros, há muita liberdade e elas não pensam no amanhã, querem viver o 

hoje como se não existisse amanhã e que não pensam nas conseqüências dos atos de hoje. 
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Em relação aos homens acha que eles tendem a também extrapolar, não levam nada a sério, 

eu acho que a maioria também não respeita as mulheres, pela própria liberdade que elas 

dão. 

Osmar fala que o seu casamento está bem só que tem as briguinhas aqui e acolá 

por ciúme um do outro. Ele diz que os filhos são maravilhosos e estudiosos e acha que tudo 

na vida de casado é bom. Considera que a pessoa casada tem que assumir a família, os filhos. 

Acha que nos dias de hoje tem poucos maridos e poucas esposas fiéis e vive e versa, mas que 

a fidelidade é muito importante. No caso dele diz o que eu ganho só dá pra sustentar uma 

família, então não dá nem pra pensar em ter outra. Atribui a traição à fraqueza das pessoas e 

a conduta das mulheres que andam com roupas provocantes para chamar a atenção dos 

homens. Para ele o que é mais difícil na vida a dois é você renunciar a alguma coisa, mas a 

gente sai conciliando e as coisas vão dando certo. Avalia que às vezes os dois brigam por 

coisas muito banais.  

Tereza é casada há vinte e cinco anos com Tarso. Diz que com esse tempo de 

casamento os casais já estão mais experientes e maduros é ate mais fácil você manter o 

diálogo, está sempre procurando conversar, está equilibrando, está sempre entendendo a 

outra pessoa.  

Ela declara que as brigas acontecem pelo fato de ela estar mantendo 

financeiramente a casa e é difícil dele aceitar, ele diz que não serve pra nada porque não está 

trazendo renda pra família, porque não está ajudando em nada, fica muito aperreado, 

angustiado, está hipertenso por causa disso, vê que eu estou trabalhando muito e se 

incomoda, vê que eu tô muito além das minhas forças, trabalhando muito e isso incomoda e 

traz problemas de saúde. Para ela o mais difícil num relacionamento é a não aceitação das 

diferenças, o fato também de você estar trazendo a renda familiar e ser ainda mal aceita, 

você ouvir reclamações de achar que você está por cima, está por cima de tudo. 

Tarso diz que conheceu a esposa através de um amigo, se apaixonou e logo depois 

se casaram. Dessa união resultou três filhos e ele diz ter hoje uma família maravilhosa com os 

filhos crescidos e já encaminhados, nos estudos e no trabalho. Ele acha que o mais difícil na 

vida a dois é a pessoa renunciar a alguma coisa e ter que estar sempre conciliando. Ele diz que 

eles brigam, mas os motivos são banais, às vezes é até por causa de uma interpretação de 

alguma coisa que um fala para o outro, um pensamento diferente. 

Úrsula é casada com Ulisses há 31 anos e diz que a vida familiar sempre foi bem 

estruturada, atribuindo sua evolução ao apoio do marido durante todo esse período de união. 

Por outro lado, diz que o marido já provocou muitas situações conflituosas no casamento 
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porque, ele gostava de sair mesmo, ir pros forrós, mas eu nunca fui uma mulher possessiva, 

apesar de que isso às vezes era complicado, ele fez sempre tudo o que quis e eu deixei rolar e 

graças a Deus ele parou, agora não faz tanto, tá mais tranqüilo. Eu nunca soube de ter 

alguém lá fora não, ele saía, farrava e voltava. Ela acrescenta que embora tenha procurado 

sempre não brigar e não se estressar, esse período foi muito complicado para a sua vida 

conjugal, fase que foi superada por ter direcionado sua vida para o trabalho e para a vida 

espiritual porque se engajou no centro espírita e na doutrina espírita. Ela fala que hoje o 

marido já não sai tanto por que está diabético e já não pode mais ingerir bebida alcoólica. 

Ela fala que uma restrição ao relacionamento deles é a sua ausência de casa por 

passar o dia todo no trabalho, na universidade, e que houve um período em que ela foi muito 

cobrada pelo marido por causa disso, mas hoje isso está superado. Quando o marido fala que 

ela não tem tempo pra ele, ela diz você sabe como é a minha vida, você sempre soube e eu 

não tenho disposição de fazer mais nada do que eu já faço e eu não vou deixar de fazer o que 

eu acho que é importante pra mim como pessoa, pra ficar à disposição da minha família, eu 

não abro mão das minhas coisas. Úrsula parece estar numa fase em que tudo já se acomodou 

em sua relação conjugal e que não há atritos por problemas financeiros, e, ou, outros de 

natureza diversa. Ela diz que procura deixar o marido muito à vontade nesse aspecto sem 

interferências sobre o seu trabalho e recebe de volta o mesmo tratamento. 

Ulisses diz que já está com trinta e tantos anos de casado e considera que está 

dando tudo certo na sua vida. Fala que namoraram, noivaram , casaram e tiveram um começo 

muito difícil tendo que ir morar com o pai e a avó da esposa, que os ajudaram muito.   

Acha que a vida a dois é fácil se as pessoas souberem dividir as coisas e souberem 

perdoar. Diz que a mulher só perde o marido se for burra porque pode dar ouvido a intrigas de 

pessoas estranhas, logo vai pegar corda dos outros porque o cão é muito fácil de apoderar da 

pessoa, e quando tá numa situação ruim, não vem família, não vem ninguém pra ajudar, aí no 

fim quem vai sofrer é a mulher. Para ele o mais difícil no casamento é o começo de vida por 

causa da situação financeira instável nós quando comecemos pagando aluguel de casa, eu 

trabalhava nesse tempo de eletricista aí ficava mais difícil, aí depois pronto foi melhorando, 

melhorando e hoje em dia já tá tudo certo. 

As falas das demais mulheres são apresentadas agrupadas por não terem os 

depoimentos dos cônjuges. 

Lena é casada com Leandro há vinte e cinco anos. Diz que um dos problemas do 

seu casamento é o relacionamento de duas pessoas diferentes eu sou mais expansiva e ele é 

mais trancado, às vezes eu falo, falo e ele só diz sim, às vezes eu acho que ele é frio, mas é o 
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temperamento dele. Em vinte e cinco anos de casamento ou você aceita ou não aceita.Ela fala 

que nas fases de desemprego do marido a relação é mais difícil porque ele fica mais trancado 

você fica pensando que tudo tá ruim, que tudo que você tá fazendo não tá agradando, e você 

se sente sem querer culpada por você estar no mercado de trabalho e a outra pessoa não 

está, é a época que eu fico mais tensa, que eu oro mais, aí eu me aprofundei mais na leitura 

da bíblia, hoje sou uma católica com um pé nos evangélicos. Foi uma coisa que me deu um 

suporte muito grande, então quando eu tô querendo discutir aí eu penso, me acalmo, aí eu 

vou lá leio a palavra. Ela diz fazer isso quando ele está muito calado e ela sente necessidade 

de conversar, necessidade de atenção. 

Lena considera o fato de ele não conversar um entrave muito grande na relação 

conjugal e fala que eles não brigam porque ele é muito calado e isso é muito dentro de casa 

porque fora de casa ele é muito expansivo. Fora essa situação não há motivos para brigas e 

nem para ciúmes. Em relação a ficar distante do marido diz que é o seu lado espiritual que a 

ajuda a ficar bem com a situação porque toda vez que ele viaja eu entrego a Deus, eu não 

posso tá vigiando, eu não vou pirar, ou eu acredito ou eu não acredito, eu não paro pra 

pensar, pode ser também até uma fuga, eu não quero ficar pensando sobre isso, ele liga todo 

dia à noite quando chega do trabalho, diz que tá com saudade, a gente se comunica por e-

mail, se eu começar a desconfiar, acaba, não vai pra frente não.  

Para ela a questão da fidelidade é fundamental sempre a gente conversou assim 

que o que acontecesse que fosse dito, mas assim nunca eu desconfiei, nem nunca tive motivo 

pra desconfiar...é como eu disse se fizer faça muito escondido pra eu não saber, porque eu 

não sei como é que eu vou reagir, mas assim eu espero que eu seja comunicada por ele 

mesmo, não fico controlando não, sempre eu fiz assim, desde que eu casei, desde namoro, a 

gente fez tipo assim um pacto nesse sentido. 

Lena diz que o marido não é ciumento nem nunca foi e ela não sente falta disso, 

talvez segundo ela, por não ter vivenciado isso com os pais. 

Paula é casada há 10 anos com Pedro. Ela fala que os dois têm um bom 

relacionamento, mas as cobranças dele são muitas por achar que ela se dedica demais ao 

trabalho, até nos fins de semana. Ele reclama também quando ela quer usar o fim de semana 

para limpar a casa e ele pede que ela pare o que está fazendo para ficar com ele. Para ficarem 

mais tempo juntos eles combinaram que as sextas feiras ficam reservadas para saírem juntos, 

para namorar. Para que não haja brigas por ciúmes eles criaram uma regra de apresentarem 

um ao outro as pessoas que conhecem no dia-a-dia, e já aconteceu dessa regra ser quebrada e 

ter gerado discussão. Ela diz que nada é fácil em um relacionamento, e que é preciso que haja 
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muita dedicação e atenção entre os cônjuges. No atual momento de sua vida ela se diz cansada 

por estar há dois anos sem dormir direito desde o nascimento da filha, e com esse cansaço não 

é fácil ser mãe, trabalhar e ser esposa, não é fácil conciliar tudo, as coisas parecem melhores 

quando você tá com Deus.Ela se posiciona sobre o relacionamento de homens e mulheres 

dizendo que hoje as pessoas são muito individualistas cada um está vivendo a sua própria 

vida, separados um do outro sem muito diálogo, sem muito momento de estar junto, cada um 

tem um sonho separado do outro, eu acho que tem que sonhar juntos, mesmo que aquele 

sonho não pareça o melhor pra você, mas é procurar tirar o que tem de melhor naquele 

sonho dele. 

Quênia é casada com Quinzinho há 26 anos. Avalia que o fato de ela ter sido 

sempre a provedora atrapalhou eu acho que ele tem um complexo de homem, tem sempre a 

vaidade de homem, só que ele não faz nada, não tem iniciativa, não procura fazer nada.Ela 

fala que casou aos 33 anos, mas ainda era virgem porque naquela época se não fosse assim 

era „passado na cara‟ que você casou e não era virgem, então eu achava isso uma coisa 

importantíssima, homem pra mim era uma coisa muito difícil, eu era muito medrosa, eu não 

sei nem como eu cheguei a me casar.Ela relata que não separou quando os filhos eram 

crianças com medo que isso afetasse o comportamento deles, e isso não adiantou, segundo 

ela, porque os filhos foram muito afetados do mesmo jeito. Quando os filhos já estavam mais 

crescidos ele saiu de casa duas vezes, mas voltou pedindo arrego. Da primeira vez ainda 

voltou como marido, mas da segunda vez não e eu disse pra ele „se você quiser ficar aí 

porque a gente ajuda a tanta gente porque não ajudar uma pessoa que é pai dos filhos, você 

fica, mas como marido mais não‟. Essa segunda volta aconteceu há dez anos. Quênia expõe 

com naturalidade que aceitou o pai dos filhos de volta em casa por um ato de caridade, numa 

sujeição a uma situação de desconforto pela relação desgastada tanto pra ela quanto para os 

filhos, que não queriam que esse fato acontecesse. Ela comenta ainda que é conveniente para 

ele permanecer na casa porque ele tem tudo, tem comida boa, tem dieta porque é diabético.  

Isso eu não sei até quando vai permanecer, porque eu já conversei com pessoas que se 

separaram e é tão desgastante uma separação, principalmente na hora de repartir os bens... 

aqui tudo o que eu adquiri foi com o meu trabalho, ele me dá uma mesada porque eu 

exigi.Diz que na primeira separação, o marido quis voltar e ela aceitou porque ainda gostava 

dele. Na segunda vez os filhos não queriam aceitá-lo de volta. Ela diz agora eu deixo assim as 

coisas nas mãos de Deus, tem muito essa coisa assim de religião que diz que só se separa 

com a morte, mas separada eu já estou, não existe mais casamento. 
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Ela relata que além de tudo ele era infiel ele não tem consideração nenhuma, nem 

pra arranjar uma mulher que a gente não tome conhecimento pra não me magoar, não tem 

medo da minha reação, que ponha ele daqui pra fora. Por causa disso, ficaram muito tempo 

sem se falar dentro de casa. 

Roberta é casada há trinta anos com Ronaldo. Ela fala que hoje o seu 

relacionamento está bem melhor que antes eu acho que melhorou, eu acho que a gente hoje é 

muito mais próximo. Avalia que nos relacionamentos de hoje não há partilha, que observa em 

restaurantes a conta ser dividida, bem como vê que alguns casais não se preocupam com os 

familiares um do outro e ela diz achar tudo isso muito estranho. Ela compara o 

comportamento de outros casais com o deles e reconhece que eles são muito diferentes, pois 

compartilham tudo. No começo havia alguns problemas de relacionamento porque ele 

dificultava o sonho de Roberta que era o de continuar a estudar e concluir um curso superior. 

Diz que o marido é muito bom, que há muito diálogo em casa e nos finais de semana sempre 

prepara a casa para se reunir com o marido e os filhos para um churrasco em família. Ela diz 

que se desdobra em cuidados para com ele e se sente retribuída da mesma forma.  

Pelas falas de Roberta percebemos que hoje eles vivem uma relação muito mais centrada nas 

trocas, e numa maior dedicação e preocupação um com o outro já que os filhos já estão 

“encaminhados” na vida, com as atenções voltadas para seus próprios projetos.   Roberta diz 

que precisou viver um processo de esquecimento de acontecimentos que poderiam ter 

deteriorado a relação, mas ela deixou tudo de lado e aproveitou a oportunidade para se dedicar 

a realização profissional que sempre buscou por meio dos estudos. Ao que parece o casal teve 

que reaprender a conviver com base em outras expectativas e negociações.  

  Sueli é casada há 24 anos com Sérgio. Fala que hoje a relação dos dois é mais 

tranqüila e diz eu não diria que o meu casamento foi um desastre nos três primeiros anos, 

mas passei por muitos problemas, pois o meu marido era viúvo e eu tive dificuldades com os 

filhos que ele trouxe do primeiro casamento, e por isso ficamos um tempo separados. Hoje 

levamos uma vida normal como é todo casal apesar de algumas desavenças. Diz também que 

hoje já não se importa mais do marido sair para encontrar com os amigos pela manhã e à tarde 

para jogar baralho, pois tem medo de ele ficar sozinho o dia todo à sua espera e entrar em 

processo de depressão. Em relação ao convívio dos dois ela fala o nosso convívio é a noite eu 

assisto o jornal com ele, a gente conversa, é o período que eu tenho mais disponível pra ele, 

eu continuo gostando, já temos uns vinte e tantos anos de casado  e pretendo continuar. Ela 

diz que nenhum relacionamento é fácil, a gente vai descobrindo o outro e muitas vezes a 

gente se decepciona, a gente pensa que conhece o suficiente, mas no dia-a-dia o que ficou 
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omisso quando você namorava começa a aparecer no casamento e se você não tiver 

realmente uma coisa forte que você saiba aceitar e renunciar a determinadas coisas então o 

seu casamento vai pro brejo. Ter o convívio do marido e dos filhos é a coisa melhor do 

mundo, mas no dia-a-dia o desgaste é grande. 

Ela fala que as brigas hoje são relacionadas à casa ou aos filhos, mas o dia- a-dia é 

bem mais fácil pois eu trabalho, ele faz as coisas que ele acha que deve fazer, se eu não 

gostar eu falo, se ele não gostar ele fala, então a gente hoje vive bem melhor.  

Suas falas revelam que embora não haja falta de dinheiro em casa, há uma 

situação de conflito, como ela diz às vezes a gente tem atrito porque ele alega que eu ganho 

bem mais e que eu posso participar mais em termos de compra. Essa situação parece não 

estar ainda bem resolvida, apesar da relação conjugal já durar vinte e quatro anos. Talvez o 

que Sérgio não tenha conseguido aceitar tenha sido esse “empoderamento” financeiro 

paulatino da esposa que lhe possibilitou a compra de todos os bens que o casal possui hoje. O 

que poderia ser situação de satisfação do marido pelo crescimento da esposa, passa a ser 

motivo de discórdia, de ciúme e competição entre os dois.  

Sueli fala que se fosse pra mudar alguma coisa em sua vida não casaria mais, 

mediante tudo o que passou, queria ter filhos, mas não casaria, digamos com um viúvo que 

viesse com os filhos, porque ele acha que deve cobrir essa defasagem do amor de mãe e amor 

de pai e aí ele quer ser pai e mãe ao mesmo tempo, confunde a cabeça dele que chega a um 

ponto que ele não sabe como separar, como conviver com os filhos e ao mesmo tempo com a 

mulher. 

As falas dos homens e das mulheres revelam as situações vividas pelos casais com 

destaque para as diferenças individuais e a individualização, a preocupação com a infidelidade 

e com a falta diálogo, o amadurecimento dos casais nas uniões mais duradouras, as relações 

de troca, os conflitos, as negociações, as relações na família nos recasamentos, o ciúme, a 

competição e as cobranças. Essas situações são vividas de formas diferentes e estão 

vinculadas às particularidades de cada relação, embora no geral, as preocupações caminhem 

numa mesma direção. Ao agruparmos essas situações podemos vislumbrar: as decorrentes das 

exigências profissionais e financeiras associadas a cada cônjuge e, as decorrentes das demais 

exigências de relacionamento interpessoal entre os cônjuges e deles com os demais membros 

da família, inclusive da família de origem. 

O casamento e a família conjugam um grande número de interesses bastante 

diversos, sejam eles eróticos, econômicos, religiosos, sociais, de poder ou de desenvolvimento 
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individual e todos esses momentos, em combinação ou na preponderância alternada de um ou 

outro, atuam sobre a vida das pessoas (SIMMEL, 2001).  

 

5.3 A Família e a Vivência do Amor e da Sexualidade 

  

Na metade do século XX acontece uma grande ruptura ética na história das 

relações entre homens e mulheres. Sem entrar em muitos detalhes pode-se dizer que modelos 

impostos anteriormente foram sendo dissolvidos, as mulheres foram aprendendo a dizer não, e 

gradativamente as condutas a serem seguidas no casamento também foram sendo alteradas. 

As relações matrimoniais começaram a ser fundadas no sentimento recíproco e os casais 

começaram a se escolher. O casamento de conveniência passa a ser considerado vergonhoso e 

o amor deixa de ser somente uma idéia romântica, e é reconhecido como o cimento da relação 

(DEL PRIORE, 2005).  

Diante desse contexto de transformações o casamento romântico vai se 

consolidando na família. Homens e mulheres passam a agir pelos ditames do coração e as 

indicações amorosas dos pais passam a ser consideradas como conselhos, a ser ou não 

acatados.  

Nas últimas décadas do século XX tem início outro movimento, fruto de séculos 

de transformações, que procurou separar a sexualidade, o casamento e o amor, trazendo 

progressivamente grandes mudanças nas relações. O movimento de liberação sexual foi 

consolidado com o surgimento da pílula anticoncepcional e a partir daí grandes 

transformações foram acontecendo na sociedade ao longo de décadas. 

Para Giddens (2000) entre todas as mudanças que estão se dando no mundo, 

nenhuma é mais importante do que aquelas que acontecem em nossas vidas pessoais, ou seja, 

na sexualidade, nos relacionamentos, no casamento e na família. Há uma revolução global em 

curso no modo como pensamos sobre nós mesmos e no modo como formamos laços e 

ligações com outros. É uma revolução que avança de maneira desigual em diferentes regiões e 

culturas, encontrando muitas resistências. Embora estatisticamente o casamento ainda seja a 

condição normal, para a maioria das pessoas seu significado se transformou mais ou menos 

completamente. O casamento significa que um casal está vivendo uma relação estável, e pode 

na verdade promover essa estabilidade, uma vez que envolve uma declaração pública de 

compromisso. No entanto, ele não é mais a principal base definidora da união.  

A intimidade está substituindo os velhos laços que antes uniam as pessoas, os 

relacionamentos sexuais e de amor, os relacionamentos pais-filhos e também a amizade. 
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Para analisar esta questão, Giddens utiliza a idéia do "relacionamento puro", 

relacionamento baseado na comunicação emocional, em que as recompensas derivadas de tal 

comunicação são a principal base para a continuação do relacionamento. Ele não se refere a 

uma relação sexualmente pura. Fala de uma idéia abstrata que nos ajuda a compreender 

mudanças que estão ocorrendo no mundo.  

O autor esclarece que o relacionamento puro tem uma dinâmica completamente 

diferente da de tipos mais tradicionais de laços sociais. Depende de processos de confiança 

ativa, a abertura de si mesmo para o outro. Além disso, a franqueza é a condição básica da 

intimidade. O relacionamento puro é implicitamente democrático. O bom relacionamento, 

nem é preciso dizer, é um ideal - a maioria dos relacionamentos comuns nem sequer se 

aproxima dele. As relações com cônjuges, amantes, filhos ou amigos não são com freqüência 

confusas, conflituosas e insatisfatórias. Mas os princípios da democracia são também ideais, e 

também eles se encontram com freqüência a uma distância bastante grande da realidade. Um 

bom relacionamento é o que se estabelece entre iguais, em que cada parte tem iguais direitos e 

obrigações. Num relacionamento assim, cada pessoa tem respeito pela outra e deseja o melhor 

para ela. O relacionamento puro é baseado na comunidade, de tal modo que compreender o 

ponto de vista da outra pessoa é essencial. A conversa, ou diálogo, é o que basicamente faz o 

relacionamento funcionar. O relacionamento funciona melhor se as pessoas não escondem 

muita coisa uma da outra, pois é preciso haver confiança mútua. E a confiança tem de ser 

trabalhada; não pode ser simplesmente pressuposta. Um bom relacionamento é aquele isento 

de poder arbitrário, coerção e violência. 

As mulheres das famílias da camada popular falam de como vêem e sentem o 

sentimento do amor em suas vidas e de como para algumas, esse sentimento foi se 

desgastando e morrendo ao longo da vida conjugal, morte por vezes decorrente das 

dificuldades financeiras e dos comportamentos dos companheiros, com situações de violência 

física e simbólica.  

Anita diz acreditar em amor e que ama o marido, pois pra passar tudo o que já 

passou só amor mesmo. Em relação à vida sexual considera que a vida sexual deles é normal. 

Diz que o sexo é uma coisa muito boa, mas muito perigosa porque hoje em dia as pessoas têm 

relação sexual sem usar preservativo e espalham doenças no mundo. 

Anderson diz acreditar no amor, mas acha que ele não existe mais entre os casais 

porque o número de traições hoje é muito grande. Acredita que os homens traem porque é 

próprio de sua natureza, de seu instinto. Em relação à mulher ele diz não saber por que isso 

acontece.  
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Bela diz não acreditar em amor e o amor que ela diz acreditar é o amor que se tem 

a Deus porque se a pessoa tem fé tudo alcança, tudo consegue, mas você dizer assim eu amo 

uma pessoa você não sabe se ele ama mesmo ou tá só em fingimento, porque pode estar hoje 

com uma e amanhã já está com outra...é bom a pessoa gostar mas amor não.  

Ela diz não amar mais o marido eu gostava muito dele quando era mais nova, 

queria bem a ale, não amava não, mas desde o tempo que eu passei pra responsabilidade pra 

mim trabalhar e assumir a minha vida, acabou-se. Ela confirma que a causa disso foi o fato 

de viver trabalhando direto e de ter cansado de lutar com cachaça. Hoje eles vivem na mesma 

casa, mas não tem mais vida conjugal. Ela diz se sentir mal com essa situação, mas ele nem 

liga, nunca ligou.  

Diz que eles conversam, mas ao que parece não chega a ser um diálogo, apenas se 

falam. Fala ainda que os filhos não tiveram a sorte de ver  o pai saindo pra trabalhar e ter a 

mãe dentro de casa, nem entrar dentro de casa e não ter problema. 

Seu marido Bento se mostra muito descrente em relação a existência do amor e 

diz o amor só existe de palavra.   

Clarice diz acreditar no amor e acha que quando ele é verdadeiro ele não se acaba 

fácil, mas quando não é, ele vai que nem uma coisa leve que cai na água e ela leva pra muito 

longe. Para ela o amor não existe em todos os relacionamentos. Em relação à sua vida sexual 

ela diz que o companheiro não a procura mais e que ela até prefere assim.  

Clarice e Célio ainda dormem no mesmo quarto, mas ela diz:  

 

Ele nunca dormiu comigo, eu durmo na cama e ele dorme na rede há muitos anos, 

nunca gostou de dormir junto...até quando a gente vivia bem, nunca. Eu digo pra 

ele, que eu acho que isso foi que fez a gente se afastar mais um do outro, a gente 

nunca teve uma vida de casado mesmo, de dormir junto... na hora do sexo fazia e 

depois cada um ia pro seu canto...no começo era bom, mas ultimamente de uns 

tempos pra cá não era mais bom não, eu sentia era raiva...eu sentia que ele vinha 

mesmo só por vir mesmo como se fosse assim uma obrigação de vir...agora mesmo 

esse tempo todinho que a gente tamo assim desse jeito nessa confusão toda se eu 

fosse ceder ele queria, da maneira que tá eu é que não quero mais, de jeito nenhum, 

que eu não vou querer uma coisa só pra tá...se eu quisesse ele queria, eu tenho 

certeza que ele queria.  

 

Dora diz que só acredita no amor entre as outras pessoas, mas pra mim acabou, 

não existe mais. Dora e Dorival não dormem juntos no mesmo quarto, ele dorme na rede na 

sala e ela dorme no quarto com a filha, mas ela diz que o marido ainda a chama para fazer 

sexo, ela não aceita e fala de jeito nenhum pode voltar pra sua rede, vá parar de tomar 

cachaça, você parando um dia...„eu não vou parar nunca‟...então pronto não vai ter mais 

nada nunca, aí ele fica revoltado.  
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Ela diz dá para perceber que ele fica com raiva e no outro dia passa o dia todo 

“emburrado”. Eu queria que ele arrumasse a mala e fosse embora de uma vez, que voltasse 

só pra assinar os papéis da separação.  

Sobre o casamento Dora diz que não pensa em casar de novo, pois tem medo de 

se juntar com uma pessoa ruim de novo.  

 

No começo ele era bom, ele é ótimo, mas só que pros outros. Deixar um e pegar 

outro eu também não gosto não, porque eu tenho minhas filhas e geralmente esses 

homens quando se juntam com uma mulher vai tentar mexer com as filhas, então eu 

não quero homem na minha vida de jeito nenhum, nem pintado.  

 

Dora diz que nunca teve um marido que saísse com ela e com as filhas nunca tive, 

só trabalhando na semana e sábado e domingo é agüentando cachaça dentro de casa. Eu 

nunca tive assim um marido pra passear, pra conversar. Eu acho que um casamento é ter um 

marido que saia, que passeie, que converse. 

Emília fala que acredita no amor porque eu tenho muita fé em Deus, eu acho que 

Deus colocou esse sentimento bom no nosso coração porque o amor em primeiro lugar é pela 

família. O amor é um dom divino de Deus, ele nunca morre, nunca acaba, ele sempre fica pra 

gente. Eu acho que o amor é o maior dom que um ser humano possa ter. Diz que o amor é 

muito importante num relacionamento, mas vem com a convivência. Pra amar alguém você 

tem que se amar primeiro porque se você não se ama você não ama ninguém. 

Glória diz que não acredita em amor, que isso não existe o que existe é uma 

ilusão. Diz que já gostou muito do marido e reconhece que no fundo eu ainda gosto dele, se 

eu não gostasse eu não vivia com ele. A gente veve em paz e isso pesa muito nas coisas, mas 

eu acho que por causa da ingratidão a gente perde a afeição, eu acho que foi por isso, foi se 

acabando, acabando.  

Ela diz não ter mais amor pelo marido em virtude de todas as coisa ruins que já 

passou. Ela acha que da parte dele ainda há amor porque do contrário acha que ele já teria ido 

embora. A sua fala se apresenta cheia de dúvidas em relação aos sentimentos. Em relação à 

vida sexual diz que ela e o marido não dormem mais juntos, pois ela dorme no quarto com as 

filhas, embora ainda mantenham uma vida sexual com relações muito espaçadas, com espaço 

de um mês ou dois, pois ele não a procura e nem ela o procura. Ela acha que pode ser pela 

idade.  

Hilda fala que acredita em amor, mas afirma que entre ela e o marido não existe 

isso não, já existiu eu acho que só no começo aí depois quando começou a me esculhambar, a 
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dizer nome comigo, aí pronto eu deixei de gostar da pessoa, eu acho que a pessoa sendo 

esculhambada, pegando nome, quem é que vai sentir amor por essa pessoa, não sente. Ela 

fala que não sabe que sentimentos o marido tem por ela porque ele diz que vai embora, mas 

nunca vai.  

Em relação à vida sexual ela diz: 

 

é difícil acontecer isso...eu não sei se é porque eu não fico com ele mais, eu não 

quero mais...eu não durmo junto com ele não, eu durmo no mesmo quarto, mas eu 

durmo numa rede e ele dorme em outra, quem dorme na cama grande é meu 

menino...é muito difícil de acontecer... eu não fico com ele porque eu acho que ele 
fica com outras por aí...ele vem procurar eu é que não ligo mais porque eu tenho 

tanta raiva dele que eu  nem ligo pra ele mais ...ele fica com alguém, quando ele tá 

bêbado ele  diz que tá cheio de menina de 15 anos atrás dele porque ele só quer ser 

jovem. Às vezes ele me chama, ele que me procura, aí eu não tô ligando mesmo, aí 

eu digo que ele vá procurar as meninas de 15 anos, pode ser qualquer hora de 

madrugada eu digo isso, porque eu não gosto mais dele... de tanto me fazer raiva eu 

deixei de gostar dele, mas eu não tenho raiva pra desejar mal, eu só não quero mais 

nada com ele ... depois que eu tive os meus meninos eu esfriei mesmo. 

 

Ieda diz que acredita em amor e que ainda existe esse sentimento entre ela e o 

marido, fala que eles ainda namoram, se abraçam. Em termos de fazer sexo a gente não faz 

porque ele não pode porque com essa hérnia, doente, com essa operação não pode, mas ele 

entende e fica na dele porque sabe que não pode. Tá com 9 meses que a gente não tem 

relação, antes era como um casal normal, era de 15 em 15 dias”.  

Margarida diz já ter acreditado em amor, mas que hoje em dia o seu amor é só 

amor materno, a própria situação vai fazendo a gente perder o afeto, junta a situação 

financeira com a bebida, porque além de tá desempregado o pouco que ganha no final de 

semana ainda tem que dividir com a cerveja.  

Em relação à vida sexual, ela diz que o marido geralmente só a procura quando 

está embriagado o que faz com que ela o rejeite ou mesmo que a relação não se concretize. 

Moisés diz acreditar no amor, mas para ele, quando se convive durante muito 

tempo com uma pessoa o amor se torna normal. Diz que nunca amou loucamente como tem 

gente que diz que ama da minha parte se eu disser que isso aconteceu alguma vez na minha 

vida eu tô mentindo, então eu sou muito franco, gostar é uma coisa, agora amar loucamente é 

difícil, existe uma certa atração, você se dá bem e se sente bem com a pessoa. 

Núbia fala que na relação dela com Nelson existe muito amor tem amor, tem 

muito amor, nossa! e eu aprendi também coisas que eu não tinha na outra relação, porque eu 

fui casada duas vezes e não tinha filho.  
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Ela acha que a experiência da maternidade faz com que ela viva essa atual relação 

de uma forma diferente das anteriores, como explica: 

  

Você releva muito mais coisas, não é que na discussão tu fique pensando no filho, é 

uma coisa que acontece naturalmente, não é que a relação seja superficial mas a 

separação quando não se tem filho é mais simples como foi meu segundo casamento 

porque a gente fala  “tu pega as tuas coisas eu pego as minhas coisas”, com o filho 

tem coisas que tu vai relevando porque tu quer que dê certo porque tu quer que a 

família se constitua, talvez tu se esforce  mais.  

 

Em relação à vida sexual Núbia fala que:   

 

por estar vivendo uma fase de adaptação, de estar preocupada, por estar chateada 

por conta das coisas da casa não estarem funcionando como eu gostaria, tô muito 

ansiosa, tô me sentindo prejudicada um monte... eu tô cansada e tenho brigado com 

ele por causa dessas coisas. O Nelson tem reclamado muito e eu dou razão, mas eu 

já parei pra conversar com ele que eu acho que na verdade na biologia homem e 

mulher não foram feitos pra viver juntos, a gente tá indo contra a natureza, verdade 
que Deus fez para procriar, precisam um do outro, mas para conviver são pessoas 

que pensam diferente...não é o Nelson e a Núbia, é homem e mulher mesmo em 

vários aspectos. Eu disse pra ele que o meu desejo sexual está menor como reflexo 

de uma porção de coisas que a gente tá vivendo, e ele me diz que eu não gosto mais 

dele. Eu respondo “não, eu gosto de você”, só que como nós somos diferentes se 

você brigou comigo agora e me mandou a merda daqui a dez minutos você tá afim 

de transar e eu tenho que assimilar isso porque tô sentida, amanhã talvez entendeu? 

Você brigou comigo agora a pouco e aí você quer. Então essas diferenças são 

assim. Agora as coisas tão aliviando mais pra mim, eu me sentia muito responsável, 

então eu acho que isso tem afetado. De vez em quando a gente sai e eu fico mais 

solta, tomo uma cervejinha e esqueço aí as coisas rolam melhor. No dia-a-dia eu tô 
muito preocupada, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, daí não dá muito 

legal.  

 

A fala de Nelson reforça as palavras de Núbia. Ele diz que a mulher por estar 

assumindo a responsabilidade de manter a casa, pelo estilo de trabalho que ela tá realizando 

teve o seu comportamento alterado eu acho que ela tá menos fogosa, não todo o período, não 

sempre, espero que não tenha ninguém nessa história (riso) e que ela me avise rápido.  

Em relação a seu próprio comportamento ele diz:  

 

Eu não mudei nada, eu sou o que eu sou do ponto de vista sexual. O homem é mais 

calhorda nesse sentido, eu não exporia meu casamento, eu nunca traí a Núbia, em 5 

anos eu nunca a traí a, mas se pintasse uma coisa assim por tá embalado no álcool 

ou por achar uma gata maravilhosa eu não falaria pra ela, seria uma traição 

mesmo, sem eu falar pra ela. Pode ser até machismo da minha parte, mas eu vejo 

perigo justamente o contrário, eu acho a mulher muito mais centrada, muito mais 
organizada nesse ponto, se a mulher tá satisfeita com o cara que ela tá, ela não tem 

que tá dando pra outro, mas o cara é muito mais calhorda nesse sentido, muito mais 

sem vergonha, eu se por ventura se viesse a fazer alguma coisa não falaria 

nada...eu não seria honesto nesse ponto porque se eu falasse acabaria. Eu não teria 

interesse em acabar esse relacionamento, eu gosto dela, eu gosto dos meus filhos, 

eu gosto da Nísia. Eu acho que ela também não falaria pra mim porque se falasse 

eu não queria mais também. O cara pode até transar mais vezes, mas a mulher se 
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abrir a porteira abriu, aí pronto, porque ela não vai tá convivendo com esse cara 

que ela traiu, pode trair de novo com esse mesmo cara mais vezes e com outros 

também eu acho possível, se perdeu o respeito aí liberou.  

 

Nelson diz já ter conversado com a esposa sobre troca de casais e concluiu que:  

 

é complicado eu vê um cara transando com minha mulher na minha frente. Eu acho 

que a gente tem a cabeça boa de conversar sobre tudo, mas não seria bom, seria 

agressivo, seria complicado...eu acho muito importante a fidelidade, é a tua mulher, 

eu sou o teu homem e ela minha mulher, é a tua intimidade, é tua. É ser possessivo 
mesmo, se abrir o leque aí complica.  

 

Ele afirma ainda que: 

 

eu não vou dizer que não venha trair ...eu já trai mesmo a outra mulher, a Núbia  

sabe disso, mas hoje é uma coisa muito mais séria ...tenho minha família, tenho 

filhos...por um simples prazer carnal, porque é bom, porque é uma coisa boa...eu 

tenho a minha mulher e eu posso ter o mesmo prazer com ela....eu acho que a frase 

“quem ama não trai” funciona mais para a mulher...a mulher se ela ama mesmo o 

marido dela, o parceiro dela é muito difícil ela trair...o homem não, mesmo amando 

a pessoa é possível. 

 

Olga diz que tem certeza que um casal não vive junto só por causa de família, 

acha que deve existir amor. Em relação à sua vida sexual fala que é ótima de 1 a 100 diz que é 

90 % boa. 

Osmar diz que acredita em amor se a gente não tivesse amor a gente não casava, 

não se casa com alguém só por casar. Ele comenta que às vezes tem casal que dorme um num 

quarto e outro em outro, é um casamento pra rua, mas pra dentro de casa não. Diz que casou 

apaixonado e ainda é até hoje antes de me casar tive várias namoradas, mas acreditava que 

ia encontrar aquela que ia formar o par, ser a alma gêmea. 

Úrsula faz uma avaliação sobre a existência de sentimentos num relacionamento e 

diz: 

 

com o tempo a gente tem que adequar a paixão, mas eu acho que a atração é muito 

importante que sempre exista. É claro que a coisa se torna diferente, mas a gente 

tem que criar a medida do possível formas de inovar para o relacionamento não 

esfriar, porque depois de uma certa idade se você não consegue inovar aí fica 

complicado porque mesmo se você tem um casamento, uma estrutura, mas o casal 

eu acho que precisa disso, tem que ter uma sintonia, uma certa atração. Depois de 

uma certa idade a gente também não pode dizer que sexo não seja tão importante, 

continua sendo e para isso tem vários fatores envolvidos, mas a atração física é 

importante que continue tentar manter e motivar esse lado. 
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Ulisses diz que o amor existe, e que o dinheiro não é tudo na vida, o que vale é o 

amor da mulher, ter amor à mulher e aos filhos ...é muito bom o amor, pois um perdoa o 

outro, quem ama perdoa. Fala que o homem que mata a mulher é porque não gosta dela, não 

ama, bem como quando bate na mulher é porque não gosta. 

Lena diz ...sempre acreditei em amor, namorei oito anos e dizia eu vou casar é 

pra vida toda. Não sou de tá cheirando, agarrando, não, entre quatro paredes é outra 

história, em público eu nunca fui nem no tempo de namorado, era de mão dada, beijinho, mas 

não era aquele grude. 

Diz que aprendeu com o pai a não sofrer por antecipação Deus está aqui e eu 

acredito nele, eu entrego a ele e assim eu tô vivendo até hoje nessa história. Eu sei que o meu 

marido gosta de mim, que eu gosto dele, mas eu não vejo aquele zelo, de ter cuidado, quando 

acontece alguma doença ou cirurgia ele me trata como se fosse um bebê, protegendo, 

zelando, mas no dia a dia não, é normal. Em relação a isso faz o comentário que não sabe se 

se tornou fria por causa dele ser mais fechado ou por sempre ter sido assim mesmo mais pé no 

chão desde sempre, nunca tive assim muitos namorados pra poder comparar, foram namoros 

rápidos.  

Paula diz que o amor é um dom supremo, você se doar, se negar em muitas coisas 

em beneficio do próximo por amor. Agora eu só faço isso se eu me amar, se eu gostar de 

mim, se eu estou bem comigo, se eu não gosto de mim como é que eu vou passar o que eu não 

tenho pros outros. Não acredito em amor doentio, eu creio no amor que quer ver o outro 

feliz. Em seu relacionamento ela se diz um pouco ciumenta, mas que com o diálogo resolvem 

tudo. Sobre a vida sexual ela não fez nenhuma referência. 

Quênia diz eu acho que amor só se conserva com admiração, quando você 

consegue ver naquela pessoa algumas coisas e ele estacionou, estagnou. Diz que entre ela e o 

marido não existe mais amor ...o sentimento de amor, esse não existe mais, foi morrendo aos 

poucos. Em relação a sexo ela considera muito importante, mas eu acho que é uma 

conseqüência da amizade, do companheirismo, da convivência. Pra ele isso não interessava, 

pra ele era se satisfazer e pronto, podia ter as maiores brigas do mundo e de noite na cama 

era como se estivesse tudo bem.  

Quênia diz que a vida sexual deles sempre foi muito difícil, como descreve: 

 

a única coisa que ele não gosta de mim é na cama e nunca gostou porque ele dizia 

às vezes estupidamente. Eu dizia pra ele „você seja mais afetivo, mais carinhoso que 

certamente eu vou ser melhor mulher‟, mas ele é muito seco, toda vida foi muito 

seco, não é carinhoso, não é afetivo, não é romântico, não é nada, não tem nada a 

ver comigo... a culpa deve ser minha também porque como é que eu não enxerguei 
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isso durante os cinco anos de namoro. Ele tratava de me agradar porque ele via em 

mim uma segurança, um bom emprego e a boa estabilidade que ele achava que ele 

nunca ia conseguir. 

 

A situação mais diferenciada nesse grupo é experienciada por Quênia que vive 

uma situação de separação conjugal/separação de corpos há 10 anos, embora o marido ainda 

more em casa e nunca tenham se separado judicialmente. Para aceitar Quinzinho em casa, 

Quênia impôs uma condição ou você me dá um salário mínimo todo mês ou você arranja 

outro lugar pra viver. Quinzinho vive como um estranho junto à esposa e aos filhos, é como 

se vivesse em um hotel, onde entra e sai sem dar satisfações a ninguém, sem nenhum diálogo 

ou interlocução, inclusive com os filhos. Para Quênia ele vive numa situação de muito 

conforto, pois o quarto dele é equipado com tudo, som e televisão.  

Sueli fala que acredita em amor até um certo ponto, que ela e o marido continuam 

se gostando porque se não tiver amor você não vai continuar vivendo dois a dois pelo fato de 

ter filho, mas eu acho que vai diminuindo com o tempo, você passa a gostar do seu marido 

não com tanta euforia como quando você casou mas eu acredito no amor e se não existe 

amor você não vai viver 20 ou 30 anos com uma pessoa. Ela acha que para o homem as coisas 

funcionam de maneira diferente do que acontece com a mulher porque: 

 

o homem quando não gosta, quando não existe mais aquele amor, ele parte pra 

outra, ele não separa e adquire uma outra mulher e tenta ficar com as duas. Eu 

acredito que enquanto tem amor o casal vive junto, mas eu acho que a mulher 

guarda mais esse sentimento que o homem. O homem é mais fácil de querer ter uma 

vida dupla, ter a sua casa com a sua mulher e os filhos e ter uma outra à parte. Eu 

acho que a mulher tem um sentimento mais profundo, tem um sentimento mais 
longínquo que o homem não tem. 

    

5.4 A Família como Espaço de Vivência de Papéis: “ser mulher”, “ser homem” e outros 

papéis 

 

As mulheres da camada popular expressam o significado do “ser mulher” de 

maneiras diversas ora utilizando-se da categoria sexo, ora da categoria gênero; seja 

considerando o desempenho dos papéis de mulheres e homens na família e na sociedade, seja 

fazendo alusão a características do sexo biológico que demarcam diferenças no ser e fazer 

coisas inerentes as habilidades e destrezas ditadas pelo corpo. Esse significado é expresso 

também levando em conta um tempo histórico em que elas reconhecem avanços em suas 

relações familiares na instância do privado e nas relações extra familiares, no público, no 

mundo do trabalho. Elas se reconhecem como portadoras de muitas virtudes que transitam 
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entre o mundo da objetividade e o da emoção; mostram suas várias facetas e habilidades para 

decidir, comandar, mandar, transgredir, impor, exigir e construir. Elas querem ser tudo sem 

perder o lado feminino, biologicamente herdado e historicamente construído, para ser capaz 

de amar, de perdoar, de compreender, de apaziguar, de orientar, de cuidar. Querem ser 

trabalhadoras, provedoras, mas não querem sê-lo sozinhas, querem compartilhar tudo com 

alguém que as compreenda, que as respeite, que as ame, que não agrida, que não as violente 

física e simbolicamente, que entenda o novo lugar que ela ocupa, que ame e respeite seus 

filhos, que dialogue com elas, para que possam ser livres e independentes. Reconhecem a 

importância do homem enquanto companheiro e parceiro, mas o avaliam ainda como 

machista, grosseiro, carente de mudanças, para que possa vir a ser maduro, responsável e 

cumpridor de seus papéis de pai, marido e dono de casa. A atribuição de “cabeça da família”, 

“chefe da família” ainda continua presente no significado de “ser homem” para essas 

mulheres, embora a maioria delas esteja exercendo o papel de provedoras de suas famílias. 

Ao comparar as falas das mulheres da camada popular entre si constatamos que: 

Duas delas apresentam uma reflexão sobre algumas mudanças sobre o ser mulher, 

segundo elas, antigamente e agora, como Glória agora é que a mulher se libertou porque 

antes a mulher não podia trabalhar, era muito discriminada, agora não, é liberada em tudo. 

Naquela época a mulher não podia trabalhar, não podia se separar, tinha que ficar junto 

daquele homem se sofresse ou não sofresse, feliz ou não. Hoje em dia não, ela só fica até o 

tempo que ela quiser. 

Clarice fala também de uma mudança de primeiro as mulheres ficavam em casa 

tomando conta da casa e o marido ia trabalhar, hoje as mulheres se levantam primeiro... vai 

trabalhar e os home fica em casa. Eu acho que a mulher tem o direito de trabalhar também, 

mas não ter a responsabilidade por tudo, só se ela morar só, mas se for casada não. 

Três delas expressam a condição de ser mulher tomando a sua própria atitude 

como referência, assumindo a condição de provedoras da família, como Bela ser mulher é ser 

assim do meu jeito, ter aquela força, aquela coragem de assumir uma coisa que era pro 

homem assumir...cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar de mim mesma.  

Para Hilda ser mulher é ser como eu, ser resolvida, não ficar só esperando por ele 

porque tem muita mulher que fica só esperando pelo homem, deve trabalhar e comprar as 

coisas pra dentro de casa.   

Ieda fala que ser mulher é o que eu tô vivendo como provedora da família, além 

de dar conselho, cuidar dos filhos direito. 
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As demais explicitam o “ser mulher” através da vivência da liberdade e 

independência na fala de Fernanda, ser mulher é ser livre, fazer o que tem vontade de fazer, 

sem ter interferência de ninguém, é ser independente; ou através de qualidades que as 

mulheres têm ou que deveriam ter na percepção de Anita e Emília. Anita emite também uma 

opinião sobre o comportamento de algumas mulheres nos dias de hoje. 

  

Ser mulher é ser muito decidida do que vai fazer, estar sempre ali a frente da 

família pra resolver. Ser mulher é muito importante porque tendo o homem e não 

tendo a mulher acho que não daria certo não. Tem muitas mulheres por aí que 

sujam o nome da gente, mas não são todas não. São muito avançadas, sem 
vergonha, assanhadas, toma o marido das outras e pronto. As mulheres são 

oferecidas, atiradas e homem não que nem saber. (Anita) 

 

Ser mulher é ser capaz de ser feliz, de ter uma família, de construir, capaz de amar, 
de perdoar. A mulher tem que ter capacidade pra tudo. A mulher pra mim é forte, 

ela é algo criado por Deus, ela é uma coisa divina, ela tem que ter capacidade pra 

tudo, pra coisas boas, pra ser uma pessoa equilibrada, porque na verdade a maioria 

das coisas está nas mãos da mulher, pois eu não acredito que tudo esteja na mão do 

homem. A mulher é sábia, ela sabe edificar, sempre sabe fazer o melhor, então pra 

mim a mulher é um ser capaz de tudo, de fazer coisas boas, ela pode fazer tudo, se 

ela acredita.(Emília) 

 

Em relação a “ser homem” as mulheres destacam a importância de assumirem sua 

atuação como provedor da família, nas palavras de Bela... era pro homem assumir, cuidar dos 

filhos, cuidar da casa, cuidar da mulher; de Clarice o homem é aquele dono de casa, que 

gosta dos filhos, dá atenção aos filhos, dá atenção a esposa, eu acho que é a parte que ele 

deve fazer; de Dora o homem deveria trabalhar e manter a família; de Emilia ser homem é 

ser o cabeça, é ser acima de tudo responsável pela família; e Anita o homem é importante 

para encaminhar as coisas para dar certo. Além disso, as mulheres descrevem o que 

gostariam que eles fossem ou como gostariam que se comportassem como nas palavras de 

Emília ele tem que ser uma pessoa madura, tem que ser responsável; de Fernanda eu acho 

que o homem deveria ser compreensivo com a mulher, respeitar os seus direitos, respeitar os 

gostos e a maneira de ser diferente da mulher; de Hilda o homem deveria não ser ignorante 

como é o meu marido e deveria cumprir bem o papel de pai; de Ieda ser homem é não dar 

mau exemplo na família, dar bom conselho pros filhos também pra não entrar no caminho 

errado e não ser brigão. 

A fala de Glória destaca o machismo como uma característica ainda presente no 

comportamento dos homens, e a questão de gênero que envolve essa discussão os homens 

continuam os mesmos machistas de sempre, não muda nunca porque o homem pode tudo, faz 

tudo, pode ter mil mulheres porque é homem, mas a mulher não. 
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As falas das mulheres da camada média não diferem muito das falas das 

mulheres da camada popular, embora pareça que o desempenho de papéis de mãe e esposa 

seja colocado ainda mais em destaque. Um dado novo é atribuir culpa a mulher pelo modo de 

ser dos homens já que são criados e educados por mulheres. É dada ênfase também a 

importância da feminilidade e sexualidade da mulher, embora a beleza não deva ser 

considerada como o fundamental. O importante é a busca do equilíbrio e da parceria. Os 

homens, embora sendo vistos como mais responsáveis nos dias de hoje, precisam buscar 

ainda mudanças de comportamento como maridos/companheiros e pais. É imputado a eles o 

não assumir a responsabilidade quando encontram alguém que faça por eles, apesar de em 

alguma fala ainda seja referenciado como o “cabeça” da família. Algumas características são 

consideradas inerentes aos homens como a racionalidade e objetividade em oposição à maior 

emotividade da mulher. Fica mais evidente a certeza da necessidade de que o homem 

realmente divida com a mulher todas as responsabilidades e tarefas do cotidiano familiar. 

Ao estabelecer a comparação das falas dessas mulheres entre si vejo que há uma 

estreita ligação na percepção de “ser mulher” ao desempenho de papéis na visão de Margarida 

ser mulher é ser mãe, é ser esposa, é ser do lar, é cumprir esses papéis; Olga ser mulher é ser 

companheira, ser confidente, ser cúmplice, ser atraente...eu acho que a mulher tem que ser 

tudo; Paula é ser amiga, é ser companheira, é ser amante, ser uma boa mãe porque todo 

homem admira uma boa mãe, mas não pode esquecer de ser uma boa esposa; e para Quênia 

ser mulher é padecer no paraíso... eu pensava que a coisa mais importante de ser mulher era 

ser mãe embora antes de tudo eu quis ser uma profissional bem estabelecida pra pode pensar 

em casamento. 

A fala de Sueli guarda uma semelhança com estas falas, mas amplia a percepção 

do papel da mulher, inserindo-a no espaço público, ser mulher é ter independência, ter as 

próprias atividades, não ser só doméstica porque hoje você ser mulher é você participar da 

sua vida não só dentro de casa mais fora também, é tentar conciliar as duas coisas, ter uma 

participação grande na vida social, na vida dos seus filhos e na vida familiar. Na mesma 

direção vai o argumento de Tereza, ao falar na inserção da mulher no mercado de trabalho 

visando proporcionar conforto aos filhos ser mulher é muito importante porque você além de 

ter o privilégio de ser mãe, amamentar, cuidar dos filhos, educar, tá participando do 

mercado de trabalho, pra dar um melhor conforto para os filhos. Hoje em dia a mulher tem 

que participar do trabalho, e das atividades de casa. São muitas atribuições e é cansativo. 

Lena menciona também o acumulo de tarefas sobre a mulher e traz a questão de 

gênero à discussão, com destaque para a culpabilidade da mulher eu acho que é muita carga 
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em cima da mulher, mas as coisas estão mudando, os homens estão assumindo mais e vem 

sempre a questão de que o homem pode e a mulher não, e a culpa é da mulher porque 

continua criando os filhos do mesmo jeito. 

Sua fala é reveladora de desconforto pelo não compartilhamento de papéis que ela 

passa a desempenhar sozinha, situação imposta pela distância do marido de casa, gerada por 

uma alternativa de trabalho em outro Estado.   

Ela faz referência à tomada de decisões em situações do cotidiano da filha, em 

termos do repasse de orientações e valores que não podem ser compartilhados e definidos 

com o cônjuge. Lena expressa que considera essa carga pesada, pois embora em algumas 

circunstâncias o marido esteja presente em casa há certas atribuições que ela considera que 

seriam dele e que ela assume porque ele não o faz, como no caso de ir buscar e deixar a filha 

em festas, ou ficar acordada esperando que ela chegue. Sua fala demonstra o conhecimento de 

questões de gênero que estão presentes na sociedade e na vida familiar, como a situação em 

que o homem é poupado da execução de algumas tarefas pelo simples fato de ser homem. 

Para ela a situação do marido estar morando fora do Estado por causa do trabalho está 

provocando, segundo ela, a sua sobrecarga de papéis no cotidiano. Em determinado momento 

ela tenta amenizar a situação ao dizer que quando o marido está em casa a delimitação dos 

papéis já não é tão presente, o que não é confirmado em outras falas dela. 

Úrsula revela uma visão mais ampliada declarando que: 

 

Ser mulher envolve um conjunto de fatores e ela é vista de modo diferente por 

cabeças pensantes e não pensantes. Para as não pensantes prevalece a beleza física, 

para as pensantes tem que ser um conjunto de coisas que dão um equilíbrio, tem que 

saber estruturar a vida pessoal e a familiar, você tem que ser feminina, saber se sua 

sexualidade tá de acordo. A mulher não deve tentar ser o homem da casa porque 

perde o sentido. Eu acho que tem que ser um somatório de coisas que você tem que 

colocar equilibradamente, cada coisa no seu lugar...a mulher nunca deve perder a 

sua capacidade de ser feminina, ser meiga, ser dócil porque esse lado é muito 

importante no lar principalmente pro relacionamento... a gente sabe que essa coisa 
da sexualidade também é muito importante, a gente tem que tentar manter o 

equilíbrio, vê até que ponto tá indo coerentemente, até que ponto pode ser 

melhorado. Acho que o equilíbrio está em ter o homem e mulher juntos criando os 

filhos...existem horas em que a situação pode complicar mas eu acho que por mais 

complicado que seja os dois juntos é mais fácil resolver. 

 

Em sua fala podemos destacar as maneiras diferentes de como a mulher é vista na 

sociedade, o desempenho de papéis, os atributos imputados a mulher como inerentes ao 

gênero feminino, a vivência da sexualidade, a não apropriação do papel de “chefe” ou 

“homem” da casa, que ainda é considerado atribuição do homem e, por último, o 
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compartilhamento de papéis e, ou, tarefas entre o homem e a mulher como caminho para 

resolver melhor os problemas familiares. 

Roberta apresenta de imediato um paralelo entre “ser mulher” e “ser homem”, 

sem deixar de perceber que estão acontecendo mudanças: 

 

Sou mulher e não consigo me ver como outra coisa. O homem tem um sentimento 

diferente da mulher, principalmente com os filhos porque eu acho que o homem é 
mais racional, eu acho que a gente é mais emotiva... eu percebo isso inclusive no 

meu filho porque ele é mais objetivo, o meu marido é mais objetivo... eu acho 

inclusive que essas coisas hoje estão mudando muito. 

 

Ao comparar as falas das mulheres da camada média e da camada popular 

percebemos semelhanças entre Sueli e Fernanda ao abordar a questão da independência da 

mulher; e entre Glória e Lena que tratam superficialmente das relações de gênero. As falas 

demonstraram  a maior relevância sobre o desempenho do papel da mulher como provedora 

na fala das mulheres da camada popular.   

As mulheres da camada média se referem ao “ser homem” numa tentativa de 

aproximação com o que desejam como ideal de comportamento nos maridos/companheiros 

como na fala de Margarida os homens deveriam ser mais educados, mais amáveis, respeitar 

mais a família e os filhos, amar mais, respeitar, pois são grossos, deveriam tratar a gente 

como gente.  

Na visão das demais mulheres ele aparece numa posição de “chefe”, “cabeça da 

familia” não com o papel exclusivo de provedor como nas palavras de Lena, sendo cobrado 

ou não, os homens não são mais só exclusivamente provedores e ser homem hoje tá até mais 

difícil não pela vida, mas porque nós mulheres estamos cobrando deles esse tirado de peso de 

nossas costas, então eu acho que hoje em dia eles têm mais responsabilidade do que eles 

tinham antigamente. Os homens estão sendo cobrados a compartilhar mais com a 

esposa/companheira todas as responsabilidades junto a família, principalmente a criação e 

educação dos filhos:  

 

Ser homem é  tomar as rédeas, não pode deixar a mulher tomar as rédeas de tudo 

não, a gente não gosta, eu não gosto, se às vezes eu tomo as redás eu fico cobrando 

dele, o homem tem que ser o cabeça da família.  (Paula) 

 

Ser homem é ser aquele que constitui a família e tem condições assim de fazer tudo 

por ela, assumir mesmo, mas hoje eles deixam mais por conta das mulheres, 
principalmente quando eles encontram uma mulher assim que resolve mais do que 

eles, eles são mais escorados.(Olga) 
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Ser homem não é muito diferente de ser mulher... é ter visão das coisas, ter posição 

definida correta e ética sobre as coisas, saber compartilhar também... uma coisa 

que eu acho mais difícil é compartilhar.(Quênia) 

 

O homem não é só o homem social, é o homem no trabalho, é o homem dentro de 

casa... hoje tem que ser dividido...como há participação da mulher na vida social, o 

homem também tem que saber dividir, tem que saber atuar também dentro de casa, 

tem que acompanhar os filhos também, não é só a mulher que vai ver as notas, que 

vai acompanhar o dia a dia do filho, eu acho que os dois juntos tem que participar. 

(Sueli) 

 

Ser homem é ter sempre a parceria com a esposa, tá sempre do lado acompanhando 

em todos os momentos, nos momentos difíceis, tá sempre ali  ajudando na criação 

dos filhos.(Tereza) 

 

Ao compararmos as falas das mulheres da camada popular e da camada média 

parece ficar evidente uma maior preocupação das primeiras com o papel do homem enquanto 

provedor econômico, enquanto para as mulheres da camada popular um desejo maior de 

compartilhamento em todos os sentidos e muito mais de responsabilidades no cuidar e educar 

os filhos. 

Os homens da camada popular tiveram dificuldade em se expressar em relação 

ao assunto e Anderson sintetizou seu pensamento em uma frase “ser homem” é ter respeito 

com a família e trabalhar. Sobre o “ser mulher” ele disse que não sabia responder. Bento, não 

soube emitir nenhum comentário sobre isso. 

Os homens da camada média pensam o “ser homem” em função da sua casa e 

da sua família, vendo-se como um ser de responsabilidades, obrigações e papéis que devem 

ser cumpridos.  

 

Ser homem é ser uma pessoa de responsabilidade, cumpridor das suas obrigações e 

procurar fazer tudo dentro da linha, não partir para o lado errado, ser um bom 

marido, bom pai, eu acho que seja suficiente. O homem não pode viver sem mulher. 

(Moisés)  

 

Ser homem é assumir a família, assumir a casa e trabalhar, ser um bom marido. 

(Osmar) 

 

Eu vejo o homem com uma importância muito grande no que diz respeito 

principalmente em perpetuar a sua família como também de conservá-la, de dar a 

sua direção porque ele não deixa de ser a parte educacional também, eu vejo por 

esse lado. (Tarso) 

 

É feita uma alusão ao sentido de que “ser homem” significa ser macho em termos 

de cumprir sua função sexual de reprodução e de virilidade junto à mulher. 
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Ser homem é ser macho mesmo, tá meio em falta no mercado, no sentido sexual, ser 

viril, gostar da fruta, e... depois ser sério, ser honesto e acho que sou, não tem nada 

que prove o contrário pelo menos até agora é...ser marido, ser mesmo e assumir 

essa função.  A impressão que eu tenho é que é mais difícil ser mulher que ser 

homem, também tem momentos que ser homem é um pouco mais complicado, você 

se expõe mais, o homem tem que se expor mais até por uma questão física. 

(Leandro)  

 

Além disso, é dito que o homem deve ter poder de mando dentro da família, mas 

que deve encontrar o equilíbrio, sem usar de violência, sem ter atitudes erradas dentro e fora 

de casa.  

 

Ser homem é ser homem mesmo, o homem não é só o que veste calça não, ser 

homem é assumir a casa, mandar na casa, tudo hoje em dia você tem que viver com 

a mulher, é ser moderado nas coisas, não precisa ser essa violência que não leva a 

nada... ser homem mesmo é não pegar o que tem e gastar fora e depois reclamar. 

(Ulisses) 

 

A mulher é vista como necessária e muito importante na vida do homem e na vida 

da família. Dela é cobrado o bom desempenho de papéis, a ela são atribuídas qualidades e 

sobre ela é realizada uma avaliação comparativa do grau de dificuldade em “ser homem” e 

“ser mulher” bem como sobre a sua condição de igualdade em relação ao homem após suas 

conquistas no mundo do trabalho e na vida social.  

 

A mulher é uma das partes mais fortes dentro da família e hoje principalmente é 

uma das forças principais dentro da família, pois hoje com a liberação feminina a 

mulher não tem mais como ficar inferior ao homem, hoje os níveis são iguais, eu 

vejo uma grande conquista da mulher. (Tarso) 

 

A mulher tem que ser dedicada também com o marido e com os filhos, ser boa 

cumpridora das suas obrigações, ser uma esposa fiel, tendo essas qualidades o resto 

a gente tira de letra”.( Moisés) 

 

 

Além disso, é esperado que, embora a mulher assuma o comando de determinadas 

situações, ela não reivindique o poder de mando para si, ou que, pelo menos, ela saiba usá-lo 

sem publicização. Há ainda uma imputação de culpa à mulher por ela ter assumido para si 

mais responsabilidades, que por sua vez lhe trouxeram mais problemas e mais sofrimentos. 

Isto foi pensado em função do movimento de liberação das mulheres. 

 

A mulher tem que ser calma ... este negócio de mulher querer mandar mais que o 

homem é uma coisa muito errada, mulher tem que ser mulher, querer mandar mais 

que o homem isso aí não é mulher, mulher tem que ser calma.(Ulisses) 
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A mulher na sociedade que vivemos ela sofre mais, apesar da mulher ser 

ardilosa...quando ela tem interesse em alguma coisa ela é medonha, termo que nós 

usamos lá no Sul, quando a mulher tem interesse não sei qual, ela usa o jogo da 

sedução, da fofoca, ela arma um circo, não que o homem não faça isso, faz também, 

mas a mulher tem muito mais categoria pra fazer isso, só que ela sofre mais, ela tem 

mais problemas, ela tá mais exposta que o homem, há vários riscos, há mais 

problemas no dia-a-dia, mas de certa forma ela também buscou isso, quando ela se 

liberou, se libertou, ela passou também a ficar na vitrine, passou a tá mais exposta, 

a correr mais riscos.(Nelson) 
 

A fala de Nelson remete a Lipovestky (2000) em seu livro “A Terceira Mulher”, 

onde o autor aborda a maneira como a mulher foi vista durante a maior parte da história da 

humanidade, como um mal necessário, um ser inferior, sistematicamente depreciada pelo 

homem. As duas expressões grifadas na fala de Nelson parecem copiadas dos gregos e 

romanos que denunciavam e estigmatizavam a mulher como um ser “ardiloso” e “fatal”.  

Na maioria das falas de homens e mulheres entrevistados há uma estreita 

vinculação entre o “ser homem” e o “ser mulher” ao desempenho de determinados papéis, 

principalmente os diretamente ligados ao cotidiano familiar, que continuam sendo atribuídos à 

mulher, embora questões mais amplas sejam destacadas.  

A esse respeito nos apropriamos da argumentação feita por Lipovestky (2000) ao 

escrever que enquanto muitos lugares e atribuições do feminino são questionados, todo um 

conjunto de funções tradicionais perdura e, menos por inércia histórica do que por sua 

possibilidade de harmonizar-se com os novos referenciais da autonomia individual. Devemos 

agora renunciar a interpretar a persistência das dicotomias de gênero nas sociedades como 

arcaísmos ou “atrasos” inevitavelmente condenados a desaparecer sob a ação emancipadora 

dos valores modernos. O que se mantém do passado não é inexpressivo, mas trazido pela 

dinâmica do sentido das identidades sexuais e da autonomia subjetiva. Se as mulheres 

continuam mantendo relações privilegiadas com a ordem doméstica, sentimental ou estética, 

não é por simples peso social, mas porque estas se ordenam de tal sorte que já entravam o 

princípio de livre posse de si e funciona como vetores de identidade, de sentido e de poderes 

privados. É a partir do próprio interior da cultura individualista que se recompõem os 

percursos diferenciados de homens e mulheres.   

As funções e papéis antigos se perpetuam, combinando-se de maneira inédita com 

os papéis modernos. A modernidade reconcilia o novo com o passado, o que reconduz o 

tradicional para o interior do mundo individualista. Esta modernidade pode ser vista como 

uma modernidade democrática em que o que prevalece não é a permutabilidade de papéis de 

sexo/gênero e sim a constituição de distâncias diferenciais mais tênues, menos anuladoras, 

não diretivas e sem constituir obstáculo ao princípio de livre disposição de si. 
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A divisão interna de papéis pode ser a expressão de importantes relações de 

dominação e submissão, na medida em que configura uma distribuição de privilégios, direitos 

e deveres dentro do grupo (BRUSCHINI, 1990:80). 

As mulheres da camada popular vêem o desempenho de alguns papéis como de 

responsabilidade de ambos os cônjuges, como a educação dos filhos, embora haja uma maior 

vinculação do papel de cuidar e educar os filhos à mulher. Nessa tarefa de cuidar estão 

incluídos a casa e o marido. 

 
Homem e mulher devem ter sempre responsabilidade com as obrigações, com os 
filhos, dar sempre educação, mas cada um tem seu modo de agir e de falar. (Anita). 

  

A mulher tem uma função ou uma responsabilidade a mais que o homem. A 

primeira responsabilidade do homem quando trabalha é a responsabilidade de 
casa, como também na educação dos filhos. E a mulher tem mais responsabilidade 

ainda porque além de trabalhar, quando trabalha fora tem a responsabilidade com 

os filhos, tem que cuidar do marido, então a preocupação é maior. (Fernanda) 

 

O papel da mulher como dona-de-casa e o do homem como “chefe” de família 

também está demarcado em uma fala, assim como a situação em que a mulher vê como um 

grande fardo a sua condição de única provedora na família. 

 

Os papéis da mulher são cuidar dos filhos, cuidar da casa e eles, os homens, terem 

mais respeito pelas mulheres, não é todos que não tem, eles acham que porque é 

mulher tem que ser tratada da maneira que eles querem, não é assim não, o direito 

é igual. O homem é aquele dono de casa, eu acho que é a parte que ele deve fazer, 

de ser o dono da casa, de ser o “chefe” da família, assumir esse problema 

financeiro.(Clarice) 

 

Minha função dentro de casa e só trabalhar. (Glória) 

 

 Há uma insatisfação das mulheres quanto ao desempenho do papel de pai, 

principalmente em relação à falta de diálogo com os filhos, em alguns casos a mulher acha 

que acaba assumindo e bem o papel de pai, além do papel de mãe.  

 

Os homens devem ter mais responsabilidade, devem gostar dos filhos, dá atenção 

aos filhos, conversar mais com os filhos, tem uns que é pai e é mesmo que não ser. 

Eu me vejo como o homem da família, o chefe da casa, como um bom pai porque eu 

sempre dou atenção as minhas filhas, converso com elas, participo de algumas 

coisas no colégio, elas fazem parte de uma igreja eu que sempre tô lá junto com 

elas, eu sou o pai e a mãe delas. Eu me vejo como uma boa mãe porque eu sempre 

digo que o que eu puder fazer por elas, eu vou fazer, pelos meus filhos,  espero que 

um dia eles reconheçam isso, alguma coisa que eu não fiz foi porque eu não podia 

mesmo, não dava mesmo pra fazer.(Clarice) 
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É revelado pelas mulheres um desejo de maior envolvimento dos 

maridos/companheiros na vida familiar, dividindo e compartilhando mais tarefas e 

responsabilidades em relação à casa, aos filhos e a ela própria, principalmente se os dois 

trabalham ou se somente a  mulher trabalha fora de casa.  

 

A mulher deve ser sempre uma pessoa organizada, ter responsabilidade, cuidar dos 

seus filhos, saber dar um carinho. Os homens de hoje ...muitos são bons, mas a 
maioria deles não serve.  Se a mulher passa o dia todo trabalhando e o homem fica 

em casa, o homem deveria fazer o jantar para quando a mulher chegar cansada não 

ter que ainda ir fazer. (Bela) 

 

A mulher tem que trabalhar, mas deve ter a ajuda do marido. Ele deveria participar 

de tudo dentro de casa, trabalhar, saber o que tá se passando em volta de casa, o 

que acontece, o que não acontece, com uma filha, sobretudo com o colégio, ele 

nunca foi pra uma reunião de colégio, nunca assinou um boletim, nunca participou 

de nada disso...eu queria um marido igual aos outros, ter o meu marido. (Dora) 

 

O homem tem sempre que se manter ali fiel, fazer o melhor pela sua família, saber 

como tá a sua esposa, saber se ela tá precisando de alguma coisa não só material, 

mas se de repente ela tá precisando conversar, de que ele escute, de um ombro 

amigo, que os dois tem que conversar pra se entender...e o papel da mulher é esse, 

ser firme, passar as dificuldades que ela passar, mas ela tá sempre ali firme, 

perseverando, sempre acreditando no melhor. (Emília) 

 

Homem e mulher nos papéis de pai e mãe são vistos como modelos, espelhos de 

atitudes, normas e valores na função de educadores, orientadores, socializadores dos filhos.  

 

O pai e a mãe servem então de exemplo para os filhos, até em termos de escolha de 

profissão. O papel dos pais tem que ser o de mostrar o que é o certo, não tem que 
deixar a filha errar, ou então acontecer o que não deve, até com a criança mesmo. 

O papel tanto do homem como da mulher com os filhos tem que ser mostrar o 

mundo da forma como ele, quando os pais não educam, o mundo tenta tomar os 

filhos de qualquer forma. (Emília) 

 

O papel da mulher na família é dar conselho, cuidar dos filhos direito enquanto o 

homem é não dar mau exemplo na família, dar bom conselho pros filhos, também  

pra não entrar no caminho errado e não ser brigão com eles.(Ieda) 

 

As mulheres da camada média falam de uma forma abrangente sobre os papéis 

de homens e mulheres na família, que apresentamos de forma mais discursiva. 

 Para Lena os papéis de homens e mulheres nos dias de hoje estão muito 

homogeneizados, diferente de antigamente que só o homem era o provedor . Ao falar do 

marido comenta teve época que ele ajudou na faxina, quando não tinha ninguém, quando eu 

não podia fazer, aí ele adentrou nesse lado. E hoje eu tô assumindo um papel dele de pai, de 
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conversar, de sair, de estar mais próxima da nossa filha, já que ele agora está longe, 

morando fora. 

 Em relação ao papel de mãe, Lena fala do processo de adoção de sua filha a gente 

adotou, e pra mim foi a realização total, eu sempre quis ter filho, e acho que tô 

desempenhando bem esse papel, às vezes a gente se sente como mãe lá embaixo quando eles 

dizem uns desaforos, eles reclamam. O marido de Lena não gosta que fale que a filha foi 

adotada mas Lena diz que usa o termo “adoção” por estar mais habituada a lidar com a 

situação já que trabalha em uma instituição de adoção. A filha também não gosta de falar no 

assunto. 

 Margarida diz tomar para si os papéis de mãe e de pai. Ela diz que o marido é um 

pai ausente apesar de estar fisicamente sempre por perto. Ela diz se aborrecer quando ele fala 

que não sabe o que acontece em casa. Ela acha que o marido deveria ter mais 

responsabilidade dentro de casa, se preocupar mais com os filhos, eu acho muito importante 

quando o pai sabe ser amigo, quando o pai conversa com os filhos, sai junto, vai a missa,vai 

pro jogo...eu acho muito interessante isso aí, mas aqui em casa não tem diálogo. Ele diz que 

se preocupa, que é o jeito dele...quando eu reclamo que ele não sabe conversar, só sabe 

criticar e brigar ele diz que esse é o jeito dele. 

Núbia considera que pelo fato de o marido não estar empregado, ele tem 

obrigação de realizar as atividades domésticas, para que ela possa encontrar tudo limpo ao sair 

do trabalho e retornar para casa no final da tarde. Há uma insatisfação das duas partes porque 

ela cobra dele a realização de tarefas domésticas e ele a critica dizendo que a mania de 

limpeza que ela tem é doentia, o que gera discussões e conflitos. 

Núbia diz que desempenha os papéis de profissional, mãe, amante, esposa e 

empregada doméstica basicamente são esses e tem alguns que eu não gostaria, por exemplo, 

empregada doméstica, eu até faço, mas poderia estar brincando mais com o meu filho 

quando eu chego do trabalho, e acabo não tendo muita paciência com a criança em função 

de ter de fazer outras coisas. Ela afirma ser muito exigente com limpeza e que vive tentando 

melhorar isso porque vem sendo motivo de discussão com o companheiro eu tento me 

exercitar no sentido de não ver o que tá sujo, mas é uma coisa que me agride...eu já melhorei, 

mas ainda é uma coisa que me agride. Ela diz que Nelson se sente agredido quando ela 

reclama da sujeira porque ele não enxerga e eu brinco que é uma herança ligada ao sexo, 

porque homem e mulher tem diferenças biológicas. O homem não vê aquilo que às vezes a 

gente vê, então assim eu tô vendo que tá tudo bagunçado, ele passou na frente e não viu, não 

é uma coisa que incomoda a ele, mas a mim incomoda e a gente tem que chegar num meio 
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termo e é difícil, tem vezes que consegue e às vezes não consegue. Outro papel que ela se 

atribui é o que ela considera que seria dele, ou seja, instalar máquinas, de mexer em 

eletricidade em casa. 

Para ela os papéis do marido são os de parceiro, de pai, de gestor financeiro. O de 

gestor, segundo ela, ele no momento não está cumprindo, mas é uma situação que eu imagino 

não vai ser pra sempre. Ela diz que o marido acha que ela é mandona e que acaba tomando as 

rédeas da relação, seguindo na frente, determinando as coisas. Obviamente eu tenho a minha 

personalidade que eu acho que é determinada, mas tem muito disso, de eu ter me colocado 

que eu tinha que fazer mesmo, porque não tinha homem em casa, então quando fala em papel 

masculino realmente é uma coisa complicada para mim.  

Núbia diz que o papel fundamental do homem é ser companheiro porque as outras 

atividades ou atribuições de cada um são variáveis ele pode não ter aptidão nenhuma de 

instalar uma máquina e eu ter e não ter nenhum problema, não é estipular papéis, determinar 

o que é de homem e o que é de mulher. O importante pra mim é a relação, o casamento...eu 

posso fazer, eu posso viver sozinha, eu já vivi e posso viver sozinha, mas o que é constituir 

uma família? é somar, é dividir atribuições. O que eu mais espero do Nelson é a participação 

em tudo, não importa o que seja.  

Em relação ao desempenho dele como pai, ela o vê como um pai extremamente 

participativo, preocupado, dedicadíssimo ao Nélio, muito parceiro, e inclusive com a Nísia 

que não é filha dele, mas que ele assumiu.  

Para Olga a mulher tem o papel de apaziguadora dentro da família, de juntar, a 

mulher é tipo assim um grude, uma cola, e o homem tem que ser aquele que monta, não é a 

cola, mas é o que tá ali pra armar tudo, e a mulher vem e faz a colagem. O homem e a mulher 

devem estar juntos unindo a família.  

Paula fala que os papéis dela são os relacionados com a organização da casa; 

fazer compras no supermercado, porque quando ele vai junto ele fica reclamando que eu 

demoro demais; pagar conta sou eu, porque ele é esquecido demais, ele sempre esquece ou 

então paga muito atrasado.  

Em relação aos papéis do marido ela diz... ele acha que eu me meto demais nos 

papéis dele, acha que quem era pra botar as coisas dentro de casa era ele e não eu, ele gosta 

de cuidar da casa nesse aspecto de manutenção, e eu sei que ele gostaria de fazer mais que 

isso mas é uma pessoa sem tempo. 

Quênia considera que o papel do homem e da mulher na família depende da 

estrutura da própria família, se ambos ocupam posições idênticas fora do lar e dentro do lar. 
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Quando a mulher é totalmente independente às vezes tem capacidade de lidar com essa 

questão e consegue fazer com que o marido também colabore para satisfazer as necessidades 

da família e dos filhos no sentido de dividir as responsabilidades porque dividir é muito 

importante, coisa que eu não consegui, coisa que eu não soube ou não tive chance com o meu 

marido. 

Roberta diz que ela e o marido nunca conversaram sobre os papéis de um e de 

outro, mas quando os filhos eram pequenos e adoeciam o marido muitas vezes queria dividir 

com ela a atenção aos filhos, mas dizia que ela nunca soltava a guarda. Nos dias de hoje em 

que Roberta é a provedora o marido assumiu alguns papéis que eram dela relacionados à 

organização da casa. 

 Sueli acredita que cabe a mulher ter a participação, ter o seu espaço tanto dentro 

de casa como no seu trabalho e ao homem seria participar em termos de trabalho e de 

participar na vida doméstica, tem que haver uma divisão nas tarefas diárias, haver uma 

divisão coerente, participação igualitária na vida doméstica. 

Tereza considera que houve uma inversão de papéis entre ela e o marido eu estou 

trabalhando e meu marido está em casa, trocamos os papéis, ele está desenvolvendo os 

papéis que eu desenvolvia, fica em casa cuidando dos filhos e eu estou trabalhando e 

suprindo as necessidades básicas da família. Mesmo assim seus papéis de mãe e dona-de-

casa não são abandonados e a atividade profissional que não foi realizada no local de trabalho 

é trazida para casa para ser finalizada. Então todas as noites e nos finais de semana tem que 

observar e fazer o que deixou de ser feito durante a semana na sua ausência. Ela fala da 

importância do papel de pai e de mãe na educação e orientação dos filhos, o que exige que se 

esteja sempre alerta para que as coisas não fujam do controle. Para ela culturalmente o papel 

do homem era o de provedor, mas com as mudanças acontecidas os papéis precisam ser 

revistos para que possa acontecer uma divisão equilibrada das atividades. Quando ficou 

desempregado ele passou a se dedicar às atividades de casa, fazia o almoço, lavava a louça e 

orientava os filhos nas tarefas escolares. 

Úrsula considera que ultimamente o papel da mulher está ficando cada vez mais 

explicito porque antes não era tão evidente quanto agora e eu acho mais importante ainda é 

a tomada de consciência da mulher ultimamente sobre o seu papel. Ela sabe mais da 

responsabilidade dela e também ela se torna com isso até mais forte à medida que a gente 

tem uma consciência da situação.  

Ela diz que pessoalmente se sente muito mais segura em relação a sua situação 

dentro de casa e acha que a situação da mulher como um todo tem progredido muito e a 
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mulher tem conseguido muito espaço cada vez mais, eu acho que esse crescimento em 

relação ao homem tem sido muito mais acentuado.  

Para ela as mudanças estão chegando ao homem também e ele está começando a 

partilhar mais as atividades e as responsabilidades com a mulher e essa divisão começa a 

partir do econômico, do bolso, é uma forma dele se tornar mais acessível, mais amigo, muito 

mais presente dentro da estrutura familiar. Ele está tomando consciência desses avanços da 

mulher em relação a muitas atividades e isso está sendo bom porque ele abre espaço pra ela 

e alivia o fardo da mulher à medida que tudo vai sendo dividido. 

Em síntese, as mulheres da camada média assumem vários papéis dentro da 

família e se os homens estão impossibilitados de assumir os papéis que elas consideram que 

são deles, elas os absorvem também, como os papéis de pai e provedor. Elas são vistas como 

mais conscientes hoje de seu papel dentro e fora da família, embora haja falas que 

demonstrem resistência a que a mulher, mesmo no papel de provedora, toma as rédeas da casa 

ou da família. 

Os papéis atribuídos a mulher são os de profissional, mãe, amante, mulher e 

empregada doméstica. Além disso, ela é vista como apaziguadora da família e organizadora 

da casa.   

O papel de mãe é considerado importante e a maternidade é realizada de forma 

natural ou por adoção, em casos de impossibilidade fisiológica da mulher, ou, por opção 

pessoal.  

O papel de dona-de-casa é referido como de “empregada doméstica” por uma das 

entrevistadas, que diz ser o papel que não gosta de fazer, pois acredita que o tempo utilizado 

para a sua realização rouba o tempo para desempenhar o papel de mãe, considerado mais 

importante, já que ela trabalha fora de casa.  

Em várias falas aparece a expectativa de que homens e mulheres dividam as 

responsabilidades e as tarefas domésticas e algumas dizem que já percebem mudanças nos 

homens em relação a isso. Algumas atividades são vistas como inerentes ao homem como 

aquelas relacionadas a pequenos consertos, a instalação de equipamentos etc., embora exista 

uma entrevistada que se auto-define como “meio macho” porque realiza tais atividades, 

aprendidas em sua trajetória de vida em sua família de origem, sem a presença do pai. É 

mencionado que homens e mulheres são capazes de realizar diversas atividades o que vai 

depender das habilidades de cada um. 

Aos homens são atribuídos os papéis de pai, provedor, gestor financeiro e marido, 

estando o último relacionado à expectativa do homem ser amigo, parceiro e companheiro. É 
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feito referência ao homem como um pai ausente apresentando falhas em termos de 

comunicação e diálogo com os filhos, embora no grupo entrevistado haja alusão ao cônjuge 

como mais participativo na educação dos filhos e na vida familiar. 

As mulheres da camada popular e as mulheres da camada média têm em comum a 

preocupação com a família e com o desempenho dos papéis de homens e mulheres em seu 

interior, principalmente em relação aos papéis de pai e mãe na educação dos filhos. 

É comum às duas camadas, a insatisfação da mulher com o homem no seu papel 

de pai, bem como a atitude de a mulher assumir os papéis que o homem não assume. 

A visão dicotômica de homem provedor e mulher dona de casa está mais presente 

nas falas das mulheres da camada popular.  

Para as mulheres da camada média o papel de provisão é referido ao homem numa 

perspectiva de maior compartilhamento com a mulher/cônjuge.  

Em relação aos homens da camada popular a fala única de Anderson revela um 

pensamento pouco comum  entre os homens, o de sentir-se feliz em saber fazer e realizar as 

atividades domésticas em casa enquanto a companheira está fora de casa trabalhando eu me 

sinto feliz porque eu sei fazer isso aí, mas isso que eu faço aqui em casa tem muito homem 

que não faz porque diz que é coisa de mulher, mas eu não acho não. 

Os homens da camada média discorrem sobre os papéis de homens e mulheres 

estabelecendo uma comparação entre passado e futuro e ressaltando as modificações do papel 

da mulher na família e na sociedade. Há o destaque de que a mulher precisa do suporte do 

companheiro para a realização das tarefas domésticas e das responsabilidades em relação ao 

grupo familiar, numa perspectiva de complementaridade.  

A fala de um entrevistado originário da região Sul do Brasil traz um 

enriquecimento a discussão ao expressar que, em sua visão, existe um comportamento 

machista mais acentuado nos homens do Nordeste em termos de participarem menos no 

cotidiano familiar e da realização das atividades domésticas. Ele afirma ainda que há a 

necessidade de uma mudança no comportamento dos homens para acompanhar os avanços 

comportamentais e profissionais das mulheres, em termos de inserção no mundo do trabalho e 

provisão familiar.  

Destacamos que a mudança da condição da mulher de dona-de-casa à provedora 

da família, através da sua capacidade hoje de assumir os mais variados campos de atividade 

profissional.  

Ressaltamos também a importância de homens e mulheres no papel de educadores 

dos filhos numa ação conjunta.  
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Estas idéias apresentadas de forma sintética expressam os pensamentos que foram 

transcritos das falas dos homens.  

Moisés acha que o homem e a mulher se completam e que o papel do homem é 

dar o melhor possível para a esposa e para os filhos, foi-se o tempo em que se dizia que o 

papel da mulher era lavar, engomar e limpar a casa, hoje em dia é papel de ambos. 

Ele diz que os papéis do homem e da mulher são equivalentes e um vai ajudando 

o outro a tocar o barco pra frente, ambos são donos de casa e tem que trabalhar unidos pra 

tudo dar certo. 

Fala que as mulheres de hoje são mais evoluídas que as de antigamente as de hoje 

vivem mais de curtição, de ilusão, são mais de brincadeira, gostam de curtir uma praia, um 

cinema, penso eu que a maioria não tem tanta responsabilidade como tinham anteriormente. 

Declara também que os homens de antigamente também eram mais sinceros, mais fiéis, mais 

cumpridores das suas obrigações, os adolescentes que vão se tornar homens de verdade 

vivem é no mundo da lua, querem mais é curtir. 

Para Nelson ser marido é assumir as responsabilidades, se tem alguma específica, 

assumir as específicas e as gerais no contexto mais moderno, pós moderno, você assumir a 

responsabilidade que tem que assumir, fazer o que tem que fazer, não se omitir. 

 Em relação ao papel de pai julga que às vezes é um pouco duro com o filho e 

com a filha o que julga ser em decorrência da educação que ele mesmo recebeu. Ele diz que 

as crianças de hoje também não são como as de antigamente, são muito mais espertas, muito 

mais informadas e o mundo pra elas também, aí tem que se impor limites senão a vida vai 

impor. Ele reafirma um dos meus papéis é ser pai mesmo, ser educador, ser formador. Meu 

papel também é cultural, tentar repassar pras pessoas, pros meus filhos o hábito cultural do 

ponto de vista musical, literário, do estudo. Outro papel que eu tenho aqui é de cozinheiro.  

Ele acrescenta que se a mulher mudou do ponto de vista social, saiu de casa pra 

trabalhar, abriu seu espaço, evidentemente que se o homem quer viver com essa mulher 

moderna ele também tem que se adequar a esses novos tempos então aqui estou eu 

arrumando cama, varrendo, limpando, lavando, fazendo comida e acho que eu sou um 

exemplo de um pai mais moderno, eu ponho em dúvida de quantos homens fariam isso que 

estou fazendo porque ainda tem muita gente ainda atrelada ao passado.  

Ele faz uma reflexão sobre o Ceará e a cidade de Fortaleza e diz que ainda 

guardam um estilo machista muito forte não posso generalizar, mas acho que é difícil as 

pessoas assumirem a postura que eu estou assumindo aqui. Acho que a cidade de Fortaleza 

já devia ter extirpado esses preconceitos, mas a gente vê o machismo assim imperando. 
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Ele avalia que os homens estão mais amedrontados, mais preocupados com as 

mulheres sobre todos os aspectos, profissional, sexual e emocional as mulheres estão mais 

centradas, elas tão mais expostas, correndo mais riscos que o homem, mas elas estão 

melhores. A situação das mulheres está melhor dentro da sociedade. O homem está mais 

pressionado que a mulher, está perdendo terreno, parece que está mais apavorado e a mulher 

está mais cheia de si.  

Em relação ao papel de Núbia ele fala... ela é a provedora da casa do ponto de 

vista financeiro, o dinheiro que eu recebo do meu aluguel não seria suficiente para viver de 

forma alguma. 

Osmar diz que hoje homem e mulher devem se ajudar porque hoje está difícil 

encontrar uma empregada doméstica. Antigamente a mulher não trabalhava, hoje a mulher 

está trabalhando, já é uma coisa que melhora pra família os dois estarem trabalhando.  

Sobre o papel de pai ele compara como era antigamente e como é agora 

antigamente se eu saísse de casa e não dissesse pra onde ia quando eu chegasse em casa já 

tinha um cinturão pronto pra poder apanhar, hoje não tem mais isso, se um pai bater num 

filho é arriscado até ser preso, hoje está tudo mudado. 

Para Tarso até pela cultura sempre se imaginou que o homem era aquele que era 

o provedor, coisa que não o é há muito tempo, e a mulher está avançando bastante e está 

hoje em dia galgando aos postos de comando com a sua competência. Há muito tempo se 

pensava que o homem seria sempre o provedor, mas não, hoje eu vejo que não é só isso não, 

tem que ser dividido, tem que haver uma divisão.  

Para ele a mulher é plenamente capaz de exercer qualquer cargo, em qualquer 

empresa, independente de qualquer coisa. Já teve um período que eu pensei diferente e hoje 

eu vejo que estava totalmente errado. É muito importante o papel do homem e da mulher na 

educação dos filhos e os pais precisam estar sempre atentos ao que os filhos fazem porque o 

mundo hoje está muito perigoso.  

Para ele o pai é aquele que tem que estar atento e no momento oportuno dar a 

chamada pra tentar direcionar o que esteja pretendendo fazer se não for o certo. A mãe tem 

que agir como age o pai não é só o papel de botar a mão na cabeça do filho, tem que dá a sua 

devida orientação. 

Para Ulisses a mulher tem que tomar de conta da casa, ela tem que tá por dentro 

de tudo e a gente aceitar o que ela quer, e o homem não deve se meter. Aqui eu não me meto 

em nada não, mas às vezes a mulher quer dá uma de machona, quer ser mais do que o 
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homem e aí não dá certo. O homem deve ser humilde porque a pessoa que é humilde vence na 

vida, esse negócio de ser brabo não adianta não, a humildade influi muito.  

 

5.5 A Família como Espaço da Vivência de Conflitos: o Lidar com os Vícios e com a 

Violência Doméstica 

 

Algumas mulheres da camada popular viveram ou vivem ainda momentos 

muito difíceis em decorrência dos vícios de jogo e alcoolismo de seus maridos/companheiros, 

gerando em algumas circunstâncias situações de violência simbólica e física. Essa situação foi 

vivida por Anita, Bela, Dora, Hilda e Iêda. 

Bela, Dora e Hilda se referem à situação com muita revolta por todas as 

dificuldades e sofrimentos vividos agravadas pelo convívio com o alcoolismo dos 

companheiros e com a violência doméstica, simbólica e, ou, física.  

Anita vivenciou a experiência de ter o primeiro casamento desfeito por causa dos 

vícios de alcoolismo e jogo do marido, bem como no início do segundo casamento também 

enfrentou dificuldades com o comportamento do companheiro relacionadas à bebida. Na 

primeira união tomou a decisão de não manter o casamento porque o marido vendia tudo em 

casa para jogar e beber, perdendo inclusive o apartamento em que moravam. A partir daí ela 

resolveu romper a relação e procurar reorganizar sua vida sozinha com a filha.  

Na segunda união, os problemas não foram graves porque o companheiro não era 

alcoólatra, somente passou um período que andava em más companhias e ao invés de voltar 

pra casa depois do trabalho, saía com os amigos para beber. Ela fala que o problema foi 

superado com o diálogo e o casal conseguiu resolver a situação harmoniosamente. Ela acha 

que o problema do desemprego dele teve um lado bom, pois ela ficava mais tranqüila sabendo 

que ele estava em casa e não teria oportunidade de ir encontrar os amigos ao final do 

expediente de trabalho. Além disso, ele passou a se dedicar mais ao filho pequeno. Anita não 

viveu nenhuma situação de violência em seus dois relacionamentos. 

Bela viveu também uma experiência negativa com o vício do marido desde o 

inicio do casamento e diz da dificuldade que foi de sempre ter que trabalhar sozinha para 

sustentar a família esse tempo todinho eu trabalhando e ele bebendo, quando ele trabalhava 

ele dava uma parte e o resto bebia de cachaça e jogava baralho, já bebeu muito e hoje não 

faz mais porque não pode, ou parava de beber ou morria. A conseqüência da bebida era o 

desemprego, as brigas constantes que prejudicavam o desenvolvimento emocional dos filhos. 

Ela fala que não viveu situações de violência. 
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Dora fala que o vicio do marido atrapalha muito a sua vida ele é alcoólatra e se 

ele começar a beber na quarta não consegue parar aí vai até domingo, aí ele não quer nem 

saber de procurar alguma coisa pra fazer na segunda feira.  

Ela diz a vida que eu levo é uma vida de inferno tanto agora quanto antes...esse 

corte aqui na minha testa pegou nove pontos, e aconteceu porque ele tava bêbado e queria 

sair, aí foi logo me esculhambando, aí eu esculhambei ele também, ele avançou em mim com 

uma lata aí a minha filha bateu muito nele, aí arranhou as costas dele todinha.  

Ela diz que as amigas a aconselham a se separar dele e ela concorda era melhor a 

gente se separar do que ficar numa situação dessas, porque ele não trabalha, não me 

sustenta, quem trabalha sou eu, quando ele ganha algum dinheiro ele compra o primeiro um 

real de bebida, é bebida e cigarro direto. 

Ela relata que o marido já foi três vezes para a Associação dos alcoólicos 

Anônimos (AAA) começa a freqüentar, mas depois não vai mais, ele diz que no dia que ele 

quiser parar de beber ele para, mas isso não acontece. 

A convivência com a bebida é difícil porque se ele beber de noite ele fica a noite 

todinha sem deixar ninguém dormir direito, acende a luz do quarto, acende a luz da sala, liga 

televisão, abre porta, fecha porta, abre cadeado, sai pra beber, diz que vai ali pra comprar 

um cigarro e chega duas horas da manhã. 

Hoje ele não tem emprego fixo e o dinheiro que ganha fazendo algum serviço na 

vizinhança ele compra de cachaça. 

Dora viveu e vive situações de violência doméstica, simbólica e física, praticadas 

pelo marido com ela e com a filha mais velha, que ela relata emocionada:  

 

ele quer bater na minha menina e eu não quero (chôro). No Natal ele me cortou, só 

tava eu ele e a menina dentro de casa porque nós tinha saído da casa de uma amiga 

nossa e ele tava bebendo, aí eu vim pra casa botar a menina pra dormir e ele veio 

também aí em frente de casa um homem quis brigar com ele, o vizinho de frente, aí 

eu pra evitar confusão botei ele pra dentro aí ele tinha um litro de cana lá em casa 

aí quebrou aí veio com o gargalo da garrafa pra me cortar aqui no pescoço aí eu 
não aceitei de jeito nenhum segurei no braço dele, ele é magrinho mas tem muita 

força, aí ele segurou aqui no meu punho chega estalou aí me cortou ...tenho um 

corte na cabeça por causa da bebida dele... ele me batia, agora não bate mais não, 

agora eu fiquei mais valente que ele, agora eu boto pra quebrar, é eu e a menina, 

ela já tem 19 anos, e a pequena não diz nada, a pequena (riso) a pequena chama ele 

de carniça, fica dizendo coisa com ele, porque ela também não tá mais gostando, 

acho que as meninas não tão mais agüentando, eu tenho que decidir alguma 

coisa....eu trabalho aqui, eu tenho que trabalhar para sustentar elas.   

 

Dora fala com tristeza da relação do marido com a filha mais velha, diz que ele 

tem raiva dela e tenta explicar a razão disso:  
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...ele tem raiva e diz que ela é preguiçosa ... eu não gosto nem de falar nisso (choro) 

ele quer bater nela e eu não deixo, ela tem horror a ele, ela não chama ele de meu 

pai, de primeiro era meu pai pra aqui, meu pai pra acolá, depois que ele começou a 

ser ruim pra ela, ela não chama de meu pai, ela chama de “teu marido”. Ele 

começou a querer bater nela, chamar ela de vagabunda porque ela não faz as 

coisas em casa, ela é adolescente preguiçosa, aí ele fica revoltado porque vê as 
coisas por fazer e ela não faz...se ele chama ela de preguiçosa eu chamo ele 

preguiçoso se ela é daquele jeito é porque puxou a ele também porque ele não quer 

trabalhar...ele é louco pela menorzinha, e hoje nem a menor gosta dele mais por 

causa das bebidas dele. Na quinta feira amanheceu o dia bebendo, aí foi a maior 

confusão lá em casa, até a minha irmã que mora vizinho ele deu um murro assim 

nela porque ela foi me defender, ele queria jogar uma lata em mim, é só revolta 

dentro de casa, ele fica desempregado e bebendo. 

 

Dora se mostra revoltada com a situação do marido não trabalhar e com as 

situações de violência doméstica que já enfrentou por causa das bebedeiras dele era melhor a 

gente se separar do que ficar numa situação dessa, porque ele não trabalha, não me sustenta, 

quem trabalha sou eu, conta de água e luz é tudo comigo, a casa quem me deu foi a minha  

patroa, aí ele fica me esculhambando, disse que tem direito, que aqui tudo é dele, e é esse 

destroço...eu de primeiro comprava até cigarro pra ele, ele bom eu dava cigarro pra ele, mas 

agora nem bom nem bebo eu dou mais cigarro pra ele, o dinheiro é meu, eu compro as coisas 

pras meninas, ele não trabalha pra me dá eu também não vou trabalhar pra ele, ele que se 

vire. 

Hilda se mostra revoltada porque o marido trabalha e contribui com muito pouco 

em casa ele não dá o dinheiro certo que dê pra comprar as coisas... a renda dele é maior, 

mas eu não vejo porque ele bebe sexta, sábado e domingo, ele vai pra todo canto, faz 

churrasco, gasta o dinheiro mesmo é com bebida...se eu vou cobrar as coisas aí já vira 

confusão, ele esculhamba, me deixa mais baixa que o chão aí eu não gosto. Hilda e os filhos 

já têm conversado que é melhor que Hilário vá embora o que eu tô esperando é só isso 

mesmo, separar dele e viver sozinha mais meus dois filhos, só penso nisso agora pra deixar 

de tanta confusão.  

Hilda diz que o marido bebe todos os finais de semana, de sexta a domingo, bebe 

até ficar muito bêbado o que sempre resulta em brigas e confusões entre o casal. Algumas 

vezes a reação de Hilda é ficar calada, o deixar ficar falando até dormir. Quando está bêbado 

Hilário diz palavrões com Hilda e fala em separação. As brigas são mais intensas quando 

Hilda faz cobranças a ele em relação a dinheiro ele me esculhamba, me deixa mais baixa que 

o chão, aí eu não gosto, só não faz me bater porque senão eu já tinha arrastado ele daqui de 

dentro de casa. 
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Em relação à situação de violência ela diz ...bater em mim ele não bate mais não, 

quando ele quer avançar eu avanço em cima dele, taco a cabeça dele na parede, derrubo ele 

no chão, eu e a menina...é confusão grande. Ele me chama de vagabunda sem eu ser, e isso 

ele faz quando tá bom e quando tá bêbado.  

Ieda fala do comportamento do marido sob o efeito da bebida ele bebia demais, 

chegava em casa derramava comida no meio da casa, arroz, feijão, quebrava guarda roupa, 

chutava tudo, parecia que tava era louco. Isso foi desde o começo que eu me casei com ele. 

 Ela afirma que ele ficou curado quando ela passou a freqüentar a igreja universal 

e fazer uma corrente de orações pra ele aí ele deixou, tá com muito tempo que ele tem é abuso 

da catinga da bebida, tá com 10 anos. Sempre que ele bebia ele quebrava tudo dentro de 

casa, e só não batia em mim porque eu saía com meu filho maior e ia pra casa da mãe dele. 

Eu dava conselho e era mesmo que nada, aí é que ele bebia mesmo passava 2 dias, 2 noites 

fora de casa e quando voltava não dizia nada. 

Quando ele trabalhava ele bebia, comprava as coisa e perdia, tomavam as coisas 

da mão dele porque ele bêbado não sabia o que tava fazendo. 

Glória fala que nunca enfrentou problemas de bebida com o marido, mas as 

experiências de violência sempre aconteciam quando ela era mais nova, ele dava em mim eu 

dava nele, mas agora não graças a Deus, agora é tudo em paz. Eu tinha ciúme e ia atrás 

dele, ele batia porque eu procurava, aí eu batia também nele porque eu também não 

apanhava só. Ela diz que quando o encontrava com outra mulher batia nele e na mulher e 

acabava apanhando também. Hoje ela diz que se arrepende do que fazia porque se ele tava 

com outra era porque ele não me queria mais, eu acho que eu não me dava valor, e eu 

sempre aceitava, voltava, a gente se separou uma vez ele foi pra casa da mulher e eu ia lá 

brigar na casa da mulher até ele voltar, mas agora não, melhorei muito a minha parte de 

violência por qualquer coisa eu queria brigar, agora graças a Deus tá tudo em paz. 

As mulheres da camada média que conviveram e, ou, convivem com os vícios de 

bebida dos maridos são Margarida e Tereza. O problema do vício de jogo foi vivido por Sueli. 

Margarida diz que o marido sempre bebeu muito desde o período em que 

namoravam, continuou bebendo depois que casaram. Embora ele só beba nos finais de 

semana, ela considera como um vício porque ele só para quando fica totalmente embriagado. 

Esse vício sempre afetou o orçamento familiar porque ele sempre ganhou pouco e desse 

pouco ele tirava para comprar cigarro e cerveja. Enquanto ele era empregado esse dinheiro era 

tirado do salário que ele recebia, mas hoje que ele não tem mais uma renda fixa, sai do que ele 

ganha esporadicamente ou do salário que ela recebe. Em termos de relacionamento a bebida 
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sempre afetou, pois as brigas eram constantes e continuam até hoje. Essa situação algumas 

vezes a levou a pensar em separação, mas segundo ela, não concretizou para que os filhos não 

fossem educados sem pai. Ela relata também que o vício da bebida em afetado inclusive a 

vida sexual deles. Diz que já passou por experiências de ameaças de violência física que não 

se concretizaram por causa da interferência de familiares. Ela fala que muitas vezes ele a 

ofende com palavrões e frases que a diminuem diante dos filhos e outras pessoas da família. 

 Tereza fala que o sofrimento com bebida aconteceu desde o inicio de seu 

casamento quando o marido saia do trabalho todas as sextas feiras e não voltava pra casa, 

virava a noite com os amigos e só chegava em casa de manhã. A bebedeira se estendia no 

sábado e domingo. A vida familiar era muito afetada, pois ele chegava tarde em casa, já tinha 

bebido muito, ele reclamava de tudo e a gente brigava demais. Nossos filhos eram medrosos 

e nervosos por causa disso. O dinheiro que ele ganhava não rendia. 

Segundo ela os filhos hoje sentem mais tranqüilidade apesar de eu estar 

trabalhando muito e o pai está em casa desempregado, hoje em dia é mais tranqüilo por 

conta que ele não bebe muito e tem o comportamento diferente. 

Sueli enfrentou alguns problemas de relacionamento decorrentes do vício do 

marido jogar baralho, mas ela não quis dar maiores detalhes sobre isso. Disse que hoje essa 

situação não é mais causadora de discussões e que já se acostumou com o jogo do marido, 

pela manhã e a tarde e que acha bom porque ele se distrai, já que ele é aposentado e ela passa 

o dia todo no trabalho.   

O problema do alcoolismo não diz respeito apenas à pessoa que consome bebidas 

alcoólicas, mas afeta a todos os membros da família, que são particularmente atingidos no 

plano afetivo e no seu cotidiano, divididos e socialmente isolados. É considerado muitas 

vezes “doença do sistema familiar”, uma vez que cada um está envolvido, quer no processo de 

desenvolvimento do problema, quer na sua resolução.  

A maneira de viver do alcoólico afeta a si próprio e a sua família. As tensões e a 

insegurança ocasionadas pelo seu comportamento influenciam todos e deterioram o ambiente 

familiar. 

O alcoolismo pode gerar dúvidas e desconfianças em família e isto pode causar 

numerosos confrontos e conflitos, independentemente do fato de se beber ou não. Estas 

desconfianças permanentes são desmoralizadoras. Além disso, essas pessoas são  

freqüentemente negligentes no que diz respeito às responsabilidades econômico-financeiras e 

sentimentos para com a família. O seu comportamento põe também em risco, o emprego e a 

economia familiar.  
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O sentimento do medo está sempre perto da família do alcoólico Uma família que 

luta com dificuldades imprevisíveis, vive um clima de stress e de medo. Medo que o doente 

regresse a noite, de novo embriagado, arriscando-se a um acidente de condução ou irritado e 

violento. Medo de que a família se divida. 

O vício do jogo também foi citado nas falas de duas mulheres e que deve ser 

considerado também com todo o cuidado, como uma doença a ser vista e tratada. 

 As falas aqui referenciadas nos remetem a outras análises que ficarão para ser 

realizadas em outros momentos, em artigos que poderão ser extraídos desse texto. 

 Apresentamos então, as considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Realizarmos esta pesquisa resultou em uma experiência muito rica, pela própria 

natureza do fenômeno estudado permeado de significados e representações; bem como pela 

oportunidade de confrontarmos e compararmos cotidianos de camadas sociais diferentes, 

camada popular e média. Por ser um trabalho comparativo se diferencia dos demais estudos 

na área que geralmente contemplam somente uma camada social.   

Na realização do Estado da Arte reafirmamos por meio de todos os dados 

históricos que as mulheres nunca estiveram alheias ao trabalho e à provisão familiar. Além 

disso, as atuais estatísticas apresentam acréscimos nos registros do número de famílias com 

mulheres responsáveis pelos domicílios, seja com a presença de cônjuge ou sem cônjuge. 

Apesar disso, estes números ainda estão muito aquém da realidade, em virtude da deficiência 

dos mecanismos de apuração e aferição desses dados, ou pela incipiente visibilidade do papel 

desempenhado pela mulher na reprodução social, pelo próprio grupo familiar. A escolha da 

mulher como pessoa de referência na família está relacionada à situação de desemprego ou 

subemprego do cônjuge, situação muito comum nos dias de hoje, em virtude da própria 

conjuntura econômica do país.  

Este estudo não teve a pretensão de fechar questões sobre o fenômeno da 

“provisão familiar feminina”, e sim contribuir para a discussão e apontar novas indagações, 

nem sempre visíveis, sobre essa realidade cada dia crescente e concreta no Brasil. 

Iniciamos a pesquisa com a hipótese de que as mulheres da camada popular e da 

camada média vivem de formas diferentes este fenômeno de acordo com as particularidades 

de suas histórias de vida e de seus cotidianos. Além disso, adotamos suposições que podem 

estar também presentes no senso comum, ou seja, de que as mulheres provedoras vivem uma 

situação de maior independência e autonomia, bem como tem maior poder de decisão sobre 

questões familiares e sobre a administração dos recursos financeiros do grupo familiar. Neste 

aspecto supomos ainda que a mulher provedora apresentasse total controle sobre o seu próprio 

dinheiro, resultado do trabalho remunerado que realiza fora de casa. 

Para concluir retomamos as questões iniciais buscadas e afirmamos que os 

resultados analisados caminharam na direção de confirmar a existência de semelhanças e 

diferenças entre o cotidiano familiar das duas camadas sociais, e constatar situações na 

camada média que seriam mais esperadas na camada popular e vice-e-versa. Algumas 

diferenças se apresentam de forma mais sutil e outras de forma mais declarada.  
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As diferenças estão presentes no viver o próprio cotidiano familiar, na conciliação 

casa-trabalho-família, no modo de administrar os recursos, de lidar com os conflitos, na 

maneira de tratar o marido/companheiro, de educar os filhos, de viver o “ser muher” e “ser 

família”. 

Em relação à questão da autonomia e independência das mulheres, que poderia ser 

obtida por meio da condição de provisão familiar feminina parece ser vivida de forma mais 

satisfatória nas famílias da camada popular, como se elas apesar de poucos recursos 

financeiros tivessem um maior controle sobre eles. Essas mulheres se reconhecem como boas 

administradoras da renda familiar e não delegam essa competência ao homem como o fazem, 

em sua maioria, as mulheres da camada média.  

Em termos de sentirem-se independentes para conduzir suas vidas e de sua família 

consideramos que não é a condição financeira que garante esse sentimento para as mulheres e 

sim a vivência de uma relação mais harmoniosa, com mais diálogo e compartilhamento. A 

condição de maior envolvimento do marido/companheiro é desejado por todas as mulheres 

que vivem uma união, muitas vezes, diferente da idealizada. Isso gera situações que revelam 

queixas, cobranças e conflitos. 

Em relação ao lugar do homem e da mulher nessas famílias, há uma estreita 

relação com o desempenho de papéis masculinos e femininos na família e na sociedade. O 

papel do homem ainda está centrado predominantemente ao “ethos” do trabalho e a figura de 

“provedor” da família, “cabeça” do casal, como foi inculcado através de séculos. Ficou claro 

na pesquisa, principalmente na camada média, que é complicado tirar do homem esse lugar 

moral, o que gera a adoção de estratégias para minimizar situações de desconforto e conflitos. 

Ao contrário, na camada popular, é reforçado o “não lugar” ou a invisibilidade do 

companheiro em virtude de ele não exercer o papel de provedor. 

O papel da mulher continua sendo afirmado como o de reprodutora social, 

biológica e das relações afetivas e sociais. Há uma continuação da associação da mulher aos 

papéis de mãe, esposa e dona-de-casa. Os trabalhos domésticos continuam sendo realizados 

quase que exclusivamente pelas mulheres e a dupla e tripla jornada de trabalho continua 

sendo uma realidade para a mulher. Há uma estreita vinculação entre o “ser homem” e o “ser 

mulher” ao desempenho de determinados papéis, principalmente os relacionados ao cotidiano 

familiar.  

O “ser família” é representado de forma idealizada em contraposição a vivência 

real de problemas financeiros, falta de diálogo, problemas de saúde, vícios e violência 

doméstica. 
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Concluímos finalmente que as mulheres não conseguiram modificar muito as 

relações de autoridade, hierarquia e poder dentro da família, mesmo tendo assumido a 

condição de “provedoras”. Elas continuam com uma grande sobrecarga de trabalho para 

conciliar casa, família e atividade remunerada fora de casa. 
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