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RESUMO 

 

Esta pesquisa investigou os processos de educação em famílias conduzidas por mulheres em 

situação de vulnerabilidade social. O objetivo principal foi compreender os modos de 

socialização empreendidos nas famílias monoparentais femininas. A pesquisa de campo foi 

desenvolvida com quatro famílias monoparentais moradoras do Morro Santana, um 

microterritório da cidade mineira de Ouro Preto, mediante a realização de entrevistas com as 

mães.  O aporte teórico e metodológico utilizado se baseou no Perfil de Configuração de 

Bernard Lahire. Para cada núcleo familiar entrevistado, foi traçado um perfil sociológico. A 

síntese do estudo convergiu para os seguintes elementos: a socialização ocorrida no grupo 

estudado é garantida aos filhos sob muita vigilância e participação das mães. A escola é 

percebida nessas famílias como a instância socializadora de maior prestígio e com grande 

potencial transformador da situação em que se encontram. Suas vidas são fortemente 

perpassadas por desigualdades de gênero. O território onde estão localizadas as residências 

familiares guardam marcas históricas de exclusão social, o que também afeta a condição de 

vulnerabilidade vivenciada. É pelo trabalho, pela renda, pela educação e pela rede de apoio, 

principalmente a familiar, que os sujeitos dessa pesquisa encontram meios de superação das 

fragilidades atreladas à sua realidade e garantem uma educação promissora aos filhos. Embora 

enfrentem muitos desafios na condução familiar, como privação de realização de desejos 

pessoais em prol dos cuidados indispensáveis ao bem-estar dos descendentes, sobrecarga de 

atividades no dia a dia, enfrentamento de relações conturbadas e tóxicas com os progenitores 

dos filhos e muito “jogo de cintura” para administrar bem a equação: ativos (renda mensal) x 

passivos (gasto mensal), as mães do grupo pesquisado encontram maneiras singulares de 

superar os desafios diários. No mais, é o amor, diga-se, o vínculo maternal, que preenche suas 

vidas de sentido. 

 

Palavras-chave: socialização; famílias monoparentais femininas; vulnerabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research investigated the processes of education in families conducted by socially 

vulnerable women. The main objective was to understand the types of socialization 

undertaken in single-parent female families. The field research was developed with four 

single-parent families living in Morro Santana, a micro-territory in the city of Ouro Preto – 

Minas Gerais, through interviews with the mothers.  The theoretical and methodological input 

used was based on Bernard Lahire's Configuration Profile. For each family nucleus 

interviewed, a sociological profile was drawn. The synthesis of the study converged on the 

following elements: in the studied group, the socialization that occurred is guaranteed to the 

children under a lot of surveillance and participation of the mothers. The school is perceived 

in these families as the most prestigious socializing body with great potential to transform the 

situation in which they find themselves. Their lives are strongly permeated by gender 

inequalities. The territory where the family residences are located bears the historical marks 

of social exclusion, which also affects the condition of vulnerability experienced. It is through 

work, income, education and the support network, especially the family, that the subjects of 

this research find ways to overcome the weaknesses linked to their reality and ensure a 

promising education for their children. Although they face many challenges in the family 

conduct, such as deprivation of the fulfillment of personal desires in favor of the 

indispensable care for the well-being of their descendants, overload of day-to-day activities, 

confronting troubled and toxic relationships with their children's parents, and a lot of “waist 

play” to manage the equation well: active (monthly income) x passive (monthly spending), 

the mothers of the group researched found unique ways to overcome the daily challenges. In 

addition, it is love, say, the maternal bond, that fills their lives with meaning. 

 

Keywords: socialization; single parent female families; vulnerability. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo pretende trazer contribuições às investigações que lançam um olhar sobre 

o processo de socialização dos filhos de mães, responsáveis1 pelas famílias, as quais 

encontram - se em situação de vulnerabilidade social. Diz respeito à organização familiar em 

torno da socialização de crianças e adolescentes oriundos das classes populares, cujas mães 

esbarram na difícil tarefa de assumir sozinhas a administração da casa, o funcionamento da 

rotina familiar e a educação da prole.    

Essa realidade se apresenta marcada por um duplo desafio: enfrentamento da situação 

de precariedade material e dificuldade de acesso a bens culturais em que se encontram as 

famílias, assim como a inserção dos filhos na vida social e o acompanhamento da sua 

educação.   

Passo agora a expor os motivos que me levaram ao encontro dessa temática. Após dez 

anos de exercício profissional no campo da saúde, com predominância no atendimento 

clínico, mais especificamente no acompanhamento de pessoas que apresentavam algum 

sofrimento mental, prestei concurso para o cargo de Psicólogo na Prefeitura de Ouro 

Preto/MG. Minha admissão neste serviço ocorreu em 2010 e fui alocada na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania (SMDSHC). A escolha do 

novo local de trabalho não coube a mim, tampouco a denominação de qual a minha 

especialização e experiência profissional pregressa. 

Essas foram as condições em que o Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) do distrito de Antônio Pereira, local de infinitos problemas sociais e pouquíssimos 

investimentos públicos me recebeu. Em nome da tão sonhada segurança ofertada pelo cargo 

efetivo no serviço público vi-me diante de um impiedoso impasse: trabalhar com uma política 

desconhecida de meus estudos e de minha experiência profissional e enfrentar as adversidades 

de um território que ainda hoje guarda marcas desastrosas da exploração mineradora. 

                                                           
1 No Brasil, os censos e pesquisas domiciliares utilizaram, durante muitos anos, a denominação "chefe do 

domicílio" e "chefe da família", termos que sempre estiveram associados à autoridade e responsabilidade pelos 

negócios da família. Os dados mostraram, ao longo dos anos, a predominância de pessoas do sexo masculino 

nessa escolha. Porém, com o passar dos anos e a crescente participação de todos os membros da família nas 

decisões de âmbito familiar a palavra chefe passou a ser considerada inadequada. Sendo assim, no início da 

década de 90, as novas pesquisas domiciliares lançadas pelo IBGE passaram a utilizar o termo "pessoa de 

referência" para identificar a primeira pessoa do questionário. Os pesquisadores, no entanto, estavam muito 

críticos a essas denominações, devido à dificuldade de entendimento de muitas pessoas. Após a aplicação de 

uma prova piloto e a confirmação desta dificuldade, o termo “pessoa de referência” foi substituído por “pessoa 

responsável” pelo questionário definitivo do Censo 2000 (IBGE,  2000). 
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O assombro inicial foi dando lugar, paulatinamente, a um encontro verdadeiro com a 

Psicologia. Embora estivesse submersa numa atuação que mesclava busca por apreender 

significados e sentidos ao mesmo tempo em que me inseria na desconhecida atuação do 

psicólogo no CRAS, fui construindo uma identificação com este lugar – ele passou a fazer 

mais sentido para mim do que o lugar protegido da clínica. Creio que o deslocamento para 

esse outro ambiente – o social, desnudado, mostrando sua verdadeira face, de desigualdade e 

naturalização desta, fez-me entender melhor meu papel enquanto cidadã e agente de 

transformação. 

A partir de então descortinou - se uma identificação com o trabalho social. As 

angústias próprias do campo em que passei a atuar, qual sejam: deparar-me diariamente com a 

miséria, a falta de perspectiva e desconhecimento dos usuários quanto a seus direitos, assim 

como uma política pública pouco estruturada para dar conta da demanda que se lhe apresenta, 

foram, em certa medida, atenuadas pelo envolvimento com o que passei a entender ser minha 

grande função – mediar a inserção das famílias acompanhadas pelo CRAS no campo jurídico, 

social e simbólico. 

Desde o início, do CRAS de Antônio Pereira ao CRAS da sede de Ouro Preto, onde 

passei a trabalhar, percebi que a maioria dos casos encaminhados para acompanhamento 

familiar pela equipe técnica de referência desse equipamento social dava mostra de estar 

fortemente marcados pela presença da mãe como condutora do núcleo familiar. Isso se 

reforçava diante das realidades relatadas pelos sujeitos em questão, durante os 

cadastramentos, acolhimentos e pelos referidos acompanhamentos implementados por nosso 

corpo profissional junto a essas famílias. O encontro com meu objeto de pesquisa aconteceu 

dentro deste contexto. 

A seguir iniciei uma cuidadosa revisão de literatura para nortear os trilhos que 

desejava percorrer no mestrado em Educação, iniciado em 2018, desenvolvendo pesquisa no 

campo da sociologia da educação. Tentarei descrever esse procedimento de forma 

pormenorizada, no intuito de trazer a maior transparência possível aos caminhos trilhados e 

demonstrar os motivos que ensejaram o polimento do objeto de pesquisa. 

Pois bem, a revisão bibliográfica ocorreu em bancos de dados digitais - Catálogo de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES); Portal de Periódicos da CAPES e Google Acadêmico. Este processo teve sua 

finalização e maior tempo de execução no mês de outubro de 2018. Optei por fazer um recorte 

temporal que coincidisse com o ano de lançamento da Plataforma Sucupira pela CAPES, ou 

seja, textos publicados a partir de 2014. Os descritores utilizados foram: socialização 
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materna; práticas educativas maternas; família monoparental feminina; estilo educativo e 

socialização; mães e socialização; estilos de socialização e mães; socialização, mãe chefe de 

família e vulnerabilidade social; vulnerabilidade social. No mais, foram selecionados apenas 

estudos em língua portuguesa. 

Em cada banco de dados foram utilizados os mesmos descritores, de forma individual 

ou combinada, o que não alterava o resultado final da busca. Após a leitura dos resumos dos 

textos encontrados, em apenas 26 identifiquei proximidade temática com o objeto de 

referência. Estes incluem 15 artigos, 05 monografias, 04 dissertações e 02 teses. De antemão, 

percebi a escassez de estudos com a problemática sobre a qual me interessava estudar. O 

contato com os textos referidos permitiu indagar sobre as abordagens teóricas já utilizadas, os 

resultados alcançados, a consistência ou não dos achados, as lacunas deixadas pelos trabalhos 

e em qual ponto essa pesquisa poderia avançar. Ademais, esse procedimento inicial guiou a 

construção de um objeto de pesquisa de maior relevância no campo social e sociológico. 

No conjunto dos trabalhos encontrados, o tema mais pesquisado foi o da 

Monoparentalidade Feminina, sendo abordado em seus diversos aspectos: evolução histórica e 

legal, associado à vulnerabilidade social ou à pobreza e em relação com a educação. Entre as 

teses, dissertações e monografias houve maior concentração dos estudos nas áreas da 

Psicologia e do Direito, seguidos do Serviço Social e em menor número em áreas como a 

Economia, a Administração, a Educação e a Sociologia. Nos artigos preponderaram as 

pesquisas no campo do Serviço Social. 

No que tange à produção científica implementada por cada área do saber, observou-se 

que a Psicologia se ateve mais detidamente na demonstração dos processos sociais 

estruturantes da realidade da monoparentalidade feminina, principalmente o atravessamento 

de questões relativas ao gênero, apontando sua gênese inter-relacional. Portanto, muitos 

trabalhos problematizaram a deficiência da rede pública de atenção a este público e, 

consequentemente, o agravamento da condição de vulnerabilidade social em que se 

encontram (SOARES, 2015; VERZA, 2016 e MENEZES, 2017).  

No Direito predominou a evolução histórica do conceito de família e sua proteção 

dada pelo Estado por intermédio da Constituição Federal (CF) de 1988 como temática 

principal dos trabalhos (ALVES, 2014; OLIVEIRA, 2015; SILVA, 2016 e VIANA, 2016). 

Todavia, há certa unanimidade entre os resultados, em reconhecer que a força dos Princípios 

Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e da Igualdade não foram suficientes para 

suplantar o preconceito e a discriminação que este arranjo familiar, assim como outros mais 

contemporâneos ainda carregam.   
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O enfoque majoritário nos debates propostos pelos estudos no campo do Serviço 

Social é aquele que relaciona a responsabilidade feminina em família monoparental à pobreza, 

ou à vulnerabilidade social de seus membros, assim como o desemprego e a sobrecarga de 

trabalho dessas mulheres (a exemplo de CARDOSO e TEIXEIRA, 2014; REGO, 2015; 

BARRETO et al, 2016 e MOURA et al, 2016). Trazem também um alerta para a deficitária 

oferta de políticas públicas, em especial a desenvolvida pela Assistência Social, o que 

representa um antagonismo, haja vista ser a sua base de atendimento centrada na 

matricialidade sociofamiliar. 

Os demais trabalhos analisaram dados da Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), demostrando o 

inegável crescimento de famílias monoparentais conduzidas2 por mães; há um consenso 

quanto ao entendimento da existência de perspectivas econômicas, culturais e sociais que 

perpassam as condições de vida dessas mulheres e suas famílias, além da maior incidência 

desse arranjo familiar em precárias condições de vida.  

Apenas 02 trabalhos investigaram a relação entre Monoparentalidade Feminina e 

educação dos filhos (FILGUEIRAS, 2017 e BASSOTTO, 2018). Foram realizados por 

profissionais da Pedagogia e da Economia. O primeiro abordou a proximidade entre esta 

modalidade de instituição familiar e a escola, evidenciando a condução feminina mais 

participativa se comparada à masculina. O segundo estudo associou esse arranjo familiar ao 

fenômeno da feminização da pobreza e sugeriu que quanto maior a escolarização das mães, 

mais sucesso escolar terão os filhos. No entanto, é preciso frisar que este último estudo 

sugeriu trabalhos futuros para aprofundamento dessa temática. 

Apesar de surgirem de abordagens distintas, com metodologias diferenciadas, não se 

pode afirmar que os dados apresentaram inconsistência. Ao contrário, parecem convergir para 

implicações semelhantes: não consideram a monoparentalidade per si uma vulnerabilidade, 

pois está frequentemente permeada por fragilidades sociais, econômicas, de ausência de 

suporte da rede social e de garantia da efetivação dos direitos constitucionalmente 

assegurados, gerando as situações de desproteção ou risco social. 

O que foi percebido, no entanto, é a ausência de referenciamento aos limites das 

pesquisas executadas. Em pouquíssimos estudos, em quatro, para ser mais precisa, de Lustosa 

(2016); Verza (2016) Menezes (2017) e Bassotto (2018), foram sugeridos pontos a serem 

melhor explorados.  

                                                           
2 Ao longo do texto privilegio a palavra “condução” (e suas variações) em substituição ao termo “chefia”, em 

concordância com as alterações propostas a partir do Censo 2000 do IBGE. 
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Complementando essa ideia, embora a maioria dos trabalhos apresentados tenham 

utilizado a metodologia qualitativa, poucos aventuraram - se a adentrar o interior das famílias 

e a riqueza produzida pela pesquisa de campo, denunciando pouca exploração da realidade 

mais ampla desta família, bem como o pouco contato com sua real condição de moradia e de 

estrutura social.  

Muito embora muitos desses estudos tenham feito menção à associação da condução 

familiar feminina com precárias condições de vida material e de acesso a bens culturalmente 

valorizados, nenhum deles produziu um diálogo entre a influência desse arranjo familiar sobre 

a socialização dos filhos oriundos dessa composição. Subjaz nesse resultado uma imensa 

contradição! Se grande parte das políticas públicas voltada ao setor carente da população tem 

a família como matriz principal de atuação, conforme apontado anteriormente, faz-se 

imprescindível conhecer melhor esse aspecto de sua dinâmica para direcionar os 

investimentos sociais que se pretendam coerentes e efetivos. 

Diante desta constatação, configura-se o objeto do presente estudo: processos de 

socialização em famílias monoparentais femininas em situação de vulnerabilidade social. Para 

o estudo do objeto e ciente de sua complexidade, algumas questões se colocaram como 

pertinentes ao interesse da investigação e orientaram a sua configuração:  

 Quais os impactos da monoparentalidade feminina na socialização dos filhos 

em contextos de vulnerabilidade social?  

 A família monoparental, conduzida apenas pela mãe, em situação de 

vulnerabilidade social desenvolve estilos educativos próprios para a 

socialização dos filhos?  

Para tanto, estabelecemos o objetivo geral:  

 Investigar os modos de socialização desenvolvidos em famílias monoparentais, 

sob responsabilidade das mães, localizadas em território ouropretano de alta 

vulnerabilidade social. 

           E elencamos os seguintes objetivos específicos:  

 Realizar um levantamento bibliográfico sobre a temática da socialização em 

famílias monoparentais femininas socialmente vulneráveis;  

 Fazer um mapeamento das famílias monoparentais em situação de 

vulnerabilidade social conduzidas por mães e atendidas pelo CRAS Alto da 

Cruz no período de 2016 a 2018;  
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 Identificar e analisar as práticas socializadoras desenvolvidas pelas mães 

responsáveis por famílias monoparentais. 

Esta dissertação está estruturada em duas partes. Na primeira, composta por dois 

capítulos, tem-se a apresentação da sua construção teórica e metodológica. Em seu capítulo 1 

desenvolveu-se temas como o processo de socialização, as mudanças sofridas pela instituição 

familiar ao longo do tempo, a maior incidência do arranjo monoparental feminino na 

contemporaneidade, assim como as implicações advindas dessa conformação no campo 

jurídico, nas políticas sociais e o atravessamento de questões de gênero a interferir nas 

desiguais oportunidades que essas mães e seus filhos encontram na trama social. Por 

conseguinte, o capítulo 2 abordou o campo empírico onde ocorreu a coleta de dados, a saber: 

o CRAS do bairro Alto da Cruz, em Ouro Preto. Localizou, ainda, a função de Proteção 

Social Básica (PSB) desenvolvida por este importante órgão da Política de Assistência Social 

no país e apresentou o caminho metodológico percorrido para selecionar as 04 famílias 

monoparentais femininas participantes da pesquisa por meio da realização de entrevistas 

semiestruturadas. 

 A segunda parte, constituída pelos terceiro e quarto capítulos pretendeu, 

respectivamente, construir os “retratos sociológicos” das famílias pesquisadas à luz da 

metodologia do Perfil de Configuração de Bernard Lahire e apresentar a   interpretação dos 

dados coletados a partir do aporte teórico construído ao longo da investigação.  
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PARTE 1 

 

CONSTRUÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou professor a favor da decência contra o 

despudor, a favor da liberdade contra o 

autoritarismo, da autoridade contra a 

licenciosidade, da democracia contra a ditadura 

de direita ou de esquerda. Sou professor a favor 

da luta constante contra a ordem capitalista 

vigente que inventou esta aberração: a miséria na 

fartura. Sou professor a favor da esperança que 

me anima apesar de tudo. Sou professor contra o 

desengano que me consome e imobiliza... 

 Paulo Freire 
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CAPÍTULO 1 - FAMÍLIAS MONOPARENTAIS FEMININAS E PROCESSOS DE 

SOCIALIZAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DE UM OBJETO DE PESQUISA 

 

A discussão que se segue representa uma incursão em temas considerados 

estruturantes para a construção do objeto desta pesquisa. Neste primeiro capítulo, portanto, 

serão abordados os aspectos relevantes do conceito de socialização, o contexto social e legal 

que envolve a dimensão familiar, bem como uma análise crítica do lugar ocupado pela 

instituição familiar nas Políticas Públicas em execução. 

 

1.1 – Notas sobre socialização 

 

Vale ressaltar, a priori, a centralidade do conceito de socialização nos estudos em 

Sociologia. Desde o seu nascimento, na Sociologia clássica do francês David Émile 

Durkheim, até os dias atuais, percebe-se a sua inclusão como elemento fundamental de análise 

sociológica. No entanto, sua apreensão se deu de distintos modos, tendo em vista ser a 

construção teórica de todo autor inserida dentro de um tempo e espaço diferenciados. 

Defende-se aqui o valor apresentado por todo arcabouço teórico e o entendimento de 

que a vida social apresenta um dinamismo que não comporta aprisionamentos, ao contrário, 

quanto maior margem de reticências um sociólogo for capaz de captar, maiores serão suas 

contribuições à ciência. 

Assim sendo, o conceito de socialização em Bernard Lahire é o que melhor se conecta 

à proposta desta pesquisa e será cuidadosa e carinhosamente abraçado nas linhas que se 

seguem. Todavia, há que se fazer menção a outro importante sociólogo francês, Pierre 

Bourdieu, percursor e grande incentivador do legado teórico de Lahire. 

Na perspectiva desse trabalho a obra de Lahire representa uma continuidade da 

abordagem de Bourdieu, apesar daquele produzir críticas a alguns conceitos deste, como o 

conceito de habitus3, principalmente no que tange à suposição bourdiesiana de que seja um 

sistema unificado de disposições, sempre transferível para todos os contextos de ação. No 

entanto há, também, aproximação, como exemplo a concepção que defendem a respeito do 

ator social, compreendido por ambos como um ser que vai adquirindo um patrimônio de 

                                                           
3 [...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, 

funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a 

realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...] 

(BOURDIEU, 1983, p. 65). 
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disposições ao longo das interações sociais, ou melhor, dos processos socializadores, que 

serve de orientação para todas as suas ações, em contextos subsequentes. 

Nota-se nesses dois autores um esforço em superar as dicotomias que dividiam as 

principais correntes sociológicas à época de seus estudos – objetivismo x subjetivismo, 

indivíduo x sociedade. O que os difere é o ângulo utilizado como ponto de partida para efetuar 

essa superação. Enquanto Bourdieu (2007) privilegiou certa homogeneidade entre os agentes 

produzida pelos habitus comuns de classe, ou seja, valorou a importância das primeiras 

experiências como sendo moldadas substancialmente pela sua experiência no interior de 

contextos específicos, Lahire deteve-se, por sua vez, aos processos de incorporação do social 

e a tensão entre as diversas disposições interiorizadas pelo indivíduo. 

Nada melhor para enriquecer essa discussão do que a percepção tecida por Lahire em 

Amândio (2012, p. 207) quanto à diferenciação que faz de seu contributo teórico se 

comparado ao de Bourdieu: “A diferença mais significativa está talvez na atenção particular 

que dou à escala de observação e aos efeitos de conhecimento da sua variação, enquanto 

Bourdieu é classicamente realista”. E mais, 

 

Na minha leitura, em todo o caso, considero os conceitos de Bourdieu como 

modos de colocar problemas. Agarro nos problemas no estádio de avanço 

em que ele os deixou e tento continuar a reflexão e o trabalho. Acontece-me, 

por vezes, prolongar e, outras, romper. Parece-me que este é o curso da vida 

científica normal. Paradoxalmente, enquanto Bourdieu é conhecido primeiro, 

e antes de mais, pela sua teoria do habitus, este será talvez o conceito que ele 

menos explorou empiricamente. Foi nisto que comecei a trabalhar desde 

1995 com Tableaux de familles. Descobri na altura, que o que Bourdieu 

designava por habitus era um caso muito particular [...] de património 

individual de disposições (AMÂNDIO, 2012, p.206). 

 

Dessa forma, o pensamento de Bourdieu está diretamente ligado à noção de matriz 

cultural, como conjunto de experiências passadas dos indivíduos funcionando como matriz de 

percepções, produto de trajetórias anteriores. À grosso modo, pode-se dizer que esse 

indivíduo encontra sua formação inicial no ambiente social e familiar, onde incorpora um 

conjunto de disposições para a ação (habitus familiar ou habitus de classe), que o acompanha 

pela vida, nas mais variadas situações e ambientes. 

Cada grupo social, em função das condições objetivas de vida a que são expostos, 

constitui um conjunto específico de disposições para a ação, nomeado por Bourdieu como 

habitus de classe: “sistema de disposições socialmente constituídas que, [...] constituem o 

princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias características de um 

grupo de agentes” (BOURDIEU, 2007, p. 191). 
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Com efeito, em função da posição social na qual foram socializados, os indivíduos 

tendem a perpetuar as disposições incorporadas em seu meio. No entanto, embora haja uma 

tendência de reprodução da estrutura social de sua classe nas ações individuais, tal processo 

não se dá de forma mecânica. Ao contrário, Bourdieu defende o caráter dinâmico que o 

caracteriza: são princípios norteadores das ações individuais e podem sofrer adaptações ao 

longo do tempo. Conforme apontado por Bourdieu (2007), o habitus se constitui em 

necessidade incorporada, que adapta os agentes às mais diversas situações, orientado pelas 

experiências passadas. 

Pela análise desse sociólogo, portanto, o indivíduo não é totalmente reflexivo, 

autônomo e consciente; tampouco determinado unicamente por condições objetivas de seu 

meio. Acredita num ator que age mais ou menos conscientemente sobre tais condições, mas 

inevitavelmente determinado por sua herança social. 

Na passagem seguinte fica bem demarcado o posicionamento ativo do sujeito social e 

uma certa limitação, originária da situação de classe, nesse novo construto teórico: 

 

Princípio de uma autonomia real em relação às determinações imediatas da 

“situação”, o habitus não é por isto uma espécie de essência a-histórica, cuja 

existência seria o seu desenvolvimento, enfim destino definido uma vez por 

todas. Os ajustamentos que são incessantemente impostos pelas necessidades 

de adaptação às situações novas e imprevistas podem determinar 

transformações duráveis do habitus, mas dentro de certos limites: entre 

outras razões porque o habitus define a percepção da situação que o 

determina. (BOURDIEU, 1983, p. 106). 

 

A originalidade de seu conceito se encontra no rompimento com o princípio de 

correspondência entre as práticas individuais e as condições sociais de existência.  Em seu 

conceito de habitus é possível conciliar a oposição entre realidade exterior e as realidades 

individuais. Conforma, pois, o diálogo e a troca constante e recíproca entre o mundo objetivo 

e o mundo subjetivo das individualidades. Denota, ainda, a intersubjetividade entre indivíduo 

e sociedade. 

Em Bourdieu (1983), o conceito de habitus rompe, assim, com as interpretações 

deterministas tal qual apresentada por muitas teorias de seu tempo. Com sua nova roupagem, 

a terminologia demonstra o quanto os habitus individuais, produtos da socialização, resultam 

de diferentes sistemas de disposições e são produzidos em trajetórias distintas, assim como 

em espaços diferentes, a saber: na família, na escola, no trabalho, com os amigos e na igreja. 

Não há, pois, embutido no conceito de habitus bourdiesiano, uma ideia determinista de 

reprodução e conservação. Ao contrário, busca realçar o papel de reação, adaptação e 
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contribuição dos agentes ao longo de sua trajetória social e durante a constituição de suas 

disposições. No entanto, não se pode negar uma negligência com relação à capacidade 

reflexiva e discursiva do agente, o que propõe a sociologia à escala individual sugerida por 

Lahire. A título de comparação, esta última permitiria ir além da mera evocação das 

operações do habitus, investigando seus mecanismos de inculcação.  

A compreensão das práticas e dos comportamentos em Lahire pressupõe, pois, uma 

concepção do social em estado incorporado, sob a forma de disposições para crer, agir e 

sentir. Propõe, assim, o estudo da realidade social na sua forma interiorizada, que apreenda o 

social refratado num corpo individual, que atravessa instituições, grupos e campos de luta 

diferentes. 

Lahire (2016) sugere um mecanismo complexo de suspensão/ação ou de 

inibição/ativação de disposições, devido à pluralidade de disposições do qual o indivíduo é 

portador e da pluralidade de contextos sociais que atravessa, em oposição ao mecanismo de 

transferência sugerido por Bourdieu. Lahire, portanto, reconhece a existência de distâncias 

entre as classes sociais, mas parte das posições ocupadas no espaço social para melhor 

compreender o modelo de determinações e adotar uma escala individual. 

Lahire (2002) comunga da noção de experiência socializadora heterogênea. De acordo 

com ele as experiências não são sistematicamente coerentes, homogêneas e compatíveis. 

Nossa experiência com nossa família, na escola, com amigos ou no trabalho, não é 

sinteticamente somada de maneira simples. Dessa maneira é necessário constatar que a 

experiência da pluralidade de mundos tem todas as chances de ser precoce nas sociedades 

atuais. Vive-se simultânea e sucessivamente em contextos sociais diferenciados e não 

equivalentes. Lahire afirma que entre a família, a escola, os amigos e/ou as múltiplas 

instituições culturais com quem ou em que a criança e o jovem são levados a conviver, 

apresentam-se situações heterogêneas, concorrentes e às vezes contraditórias, quanto aos 

princípios da socialização. Nesses termos: 

 

Desde que um indivíduo esteja simultânea e continuamente no seio de uma 

pluralidade de mundos sociais, não homogêneos e às vezes contraditórios, ou 

no seio de universos sociais relativamente coerentes, mas apresentando em 

certos aspectos contradições, ele está exposto a um estoque de esquemas de 

ação não homogêneos, não unificados, e consequentemente a práticas 

heterogêneas, variando segundo o contexto social que será levado a valorizar 

(LAHIRE 2002, pág. 32). 

 

Como o próprio Lahire (2002) admite, não se pode pensar o indivíduo contemporâneo 

sendo regido apenas por um único princípio de conduta. Se hoje a socialização ocorre de 
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acordo com uma variedade de princípios, isso coloca em xeque a teoria do habitus de 

Bourdieu. Assim, não há um sistema homogêneo, coerente e único de disposições como 

sugeriu aquele. Lahire contesta a noção de que cada dimensão do estilo de vida simboliza as 

outras. Diz que “[...] a teoria do habitus é uma ilusão socialmente bem fundada e a ideia de 

identidade pessoal invariável é um mito” (LAHIRE, 2002, p. 11). 

Seguindo sua linha de pensamento, pode-se entender que todo indivíduo é um ser 

sócio historicamente situado, cujas interações vivenciadas ao longo de sua vida, desde o 

nascimento - seja com outros indivíduos ou com o mundo material que o circunda - 

influenciará, transformará e determinará seu ser biológico. Contudo este pensador reconhece 

ser o conceito acima narrado, amorfo, e não apresentar características precisas para receber 

status de conceito “útil” cientificamente. Sugere, por conseguinte, que a noção de socialização 

receba descrições e análises mais condizentes com as condutas empíricas. Suas palavras 

remetem a esse entendimento: 

  

[...] é preciso então precisar – descrever e analisar – os quadros (universo, 

instâncias, instituições), as modalidades (maneiras, formas, técnicas etc.), os 

tempos (momento em um percurso individual, duração das ações 

socializadoras, grau de intensidade e ritmo dessas ações) e os efeitos 

(disposições a acreditar, a sentir, a julgar, a se representar, a agir, mais ou 

menos duradouras) de socialização. (LAHIRE, 2015, p. 3). 

 

Lahire segue posicionando-se a favor de análises empíricas para a compreensão de 

como se dão os complexos processos de incorporação do passado pelos atores e de como esse 

passado incorporado é reativado em novos contextos de ação, principalmente em se tratando 

de escala individual de análise. 

A observação direta dos comportamentos e a entrevista são aportes metodológicos 

valorizados em sua obra como importantes para se reconstruir sociologicamente quadros, 

modalidades, tempos ou os efeitos de socialização. Da mesma forma, propõe o estudo do 

processo de socialização em cada um de seus quadros, seja o familiar, o escolar, o 

profissional, o político, o religioso, dentre outros, traçando as características que diferenciem 

uns dos outros (LAHIRE, 2015). 

Apresenta a importância de se contextualizar as trajetórias individuais, levando-se em 

conta socializações primárias (essencialmente familiares) para se compreender o modo de se 

posicionar no mundo de cada indivíduo. Lahire (2015) questiona, todavia, a tendência de 

outros pesquisadores de elevar a categoria da socialização secundária apenas a um espaço de 
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atualização de disposições adquiridas anteriormente, como se as socializações iniciais fossem 

as únicas determinantes para as decisões dos indivíduos. 

Denuncia dois erros opostos e comuns cometidos pelos sociólogos: 1- o estudo das 

socializações secundárias sem levar em conta efeitos de socialização anterior; 2- o estudo das 

socializações secundárias como simples terrenos de atualização ou espaços de 

desenvolvimento ou de expressão de disposições anteriormente adquiridas (LAHIRE, 2015). 

 Segundo sua análise crítica, muitos sociólogos buscaram apreender as experiências 

socializadoras sedimentando - as em processos mais ou menos duradouros de crer, de sentir e 

de agir. Isso, em decorrência de entenderem que os produtos incorporados pelos socializados 

determinam, em grande parte, suas ações e reações em diversos contextos de ação presentes. 

 Eis essa ideia em suas próprias palavras: 

 

De alguma maneira, cada indivíduo é o “depositário” de disposições de 

pensamento, sentimento e ação, que são produtos de suas experiências 

socializadoras múltiplas, mais ou menos duradouras e intensas, em diversos 

grupos [...] e em diferentes formas de relações sociais. [,,,] o indivíduo não é 

redutível a seu protestantismo, ao seu pertencimento de classe, a seu nível 

cultural ou a seu sexo. É definido pelo conjunto de suas relações, 

compromissos, pertencimentos e propriedades, passados e presentes. Nele 

sintetizam-se ou se combatem, combinam-se ou se contradizem, articulam-se 

harmonicamente ou coexistem de forma mais ou menos pacífica, elementos 

e dimensões de sua cultura (no sentido amplo do termo) que, em geral, são 

estudados separadamente pelos pesquisadores nas áreas das ciências sociais 

(LAHIRE, 2004, prólogo). 

 

Apesar dos sociólogos se esforçarem para diferenciar os tempos e os quadros da 

socialização, separando particularmente o período de socialização primária de todos aqueles 

que vêm em seguida - os secundários (escolas, instituições políticas, religiosas, culturais, 

esportivas etc.), Lahire contesta essa ideia e defende o posicionamento segundo o qual não há 

equivalência entre os diferentes momentos de socialização dos indivíduos. 

É inegável que a socialização familiar ocorre de forma “precoce, intensa, duradoura e, 

durante um tempo mais ou menos longo, sem concorrência” (LAHIRE, 2015, p.6). Isso 

certamente explica o peso da origem social em muitos comportamentos, mas interessa 

conhecer melhor a operação individual sobre estas influências, visto ser possível que fatores 

externos provoquem alterações na matriz primária. Em suas palavras, “a família nunca fica 

inerte com relação aos outros quadros socializadores potenciais” (LAHIRE, 2015, p. 6). 

Nesse aspecto, a homogeneidade do universo familiar é muitas vezes pressuposta sem 

ser devidamente observada. No mais, não se pode encarar a instituição familiar como sendo 

uma instituição total de socialização. Somado a isso há o fato de que os demais atores 
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envolvidos no processo de socialização das crianças, nos mais diversos contextos sociais, 

como os professores e as babás, por exemplo, nem sempre se mostrarão harmoniosos com 

relação ao universo familiar. 

Trata-se de outros significativos que favorecem a mediação entre mundos diferentes, 

para além do familiar. E, por consequência, influenciam o processo de socialização. Dito de 

outra maneira, “mesmo realizadas em condições socioafetivas diferentes, as socializações 

secundárias podem recolocar mais ou menos profundamente em questão o papel central da 

socialização familiar” (LAHIRE, 2015, p.9). 

É importante analisar a probabilidade da constituição de um patrimônio de disposições 

incorporadas mais heterogêneas e até mesmo contraditórias por indivíduos das sociedades 

altamente diferenciadas, que convivem com normas socializadoras muito diferentes quando 

comparados a indivíduos que vivem em sociedades mais tradicionais e menos diferenciadas. 

Bernard Lahire (2005) problematiza também a noção de incorporação trazida pelo 

sociólogo francês Pierre Bourdieu. Segundo este último, há um habitus de classe, referente à 

construção de disposições para crer, pensar e agir operando em cada um de nós, em função da 

influência sofrida pelo social. Para Bourdieu, ainda que essas disposições não se operem, 

sendo apenas “disposições para”, elas permanecem como uma matriz primária, não 

desaparecem. Além disso, sua noção de habitus comporta a ideia de transferência de geração 

em geração. 

Em sua leitura contemporânea da obra de Bourdieu, Lahire (2005) ao defender uma 

sociologia em escala individual, busca entender as irregularidades que acompanham o 

patrimônio individual de disposições, apontando a necessidade de se desenvolver pesquisas 

empíricas que se debrucem sobre os aspectos individuais presentes na operação de 

incorporação do habitus familiar. Acredita na possibilidade de atuação do indivíduo, capaz de 

alterar a matriz primária. 

Além disso, Lahire (2005, p. 15) tece duras críticas à ausência de empirismo na teoria 

bourdiesiana sobre as disposições. Apresenta uma extensa lista do uso da terminologia, em 

diversas passagens da obra deste autor, sem definições precisas. “Em qualquer dos casos, não 

dispomos de nenhum exemplo de construção social, [...], de incorporação ou de “transmissão” 

destas disposições. Não temos nenhuma indicação do modo como poderemos reconstruí-las, 

nem de que maneira elas agem”.  

Lahire entende a disposição como uma “realidade reconstruída”, nunca passível de 

observação direta pelo pesquisador. Portanto, sua apreensão exigirá, sempre, a realização de 
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um trabalho interpretativo, que permita o aparecimento dos princípios que geraram a aparente 

diversidade das práticas pelos agentes (LAHIRE, 2004).   

Reconhece, em toda disposição, uma gênese, passível de reconstrução, tendo por base 

sua recorrência e repetição. Por ser o produto incorporado de uma socialização passada, se 

constitui através da duração, pela repetição de experiências relativamente semelhantes. Por 

consequência, uma disposição pode ser reforçada pela contínua solicitação ou, ao inverso, 

enfraquecer, por falta de treinamento (LAHIRE, 2004).   

Dizendo de uma maneira mais objetiva, Lahire não nega a rica produção sociológica a 

demonstrar a influência da classe social na constituição de disposições de um mesmo grupo, 

exatamente por serem socializados em contextos semelhantes, todavia, generalizações desse 

tipo são para ele passíveis de serem aplicadas apenas em análises macrossociológicas, para 

categorias sociais.  Se o objeto visado passa a ser o sujeito, o processo de constituição das 

disposições torna-se outro, exigindo outra abordagem para seu entendimento (NOGUEIRA, 

2013). 

 Nogueira (2013) contribui adiante para a compreensão da explanação desenvolvida 

por Lahire na defesa de uma sociologia em escala individual, pois apesar do individual ser 

essencialmente social, o social se apresenta em cada indivíduo de maneira singular, exigindo, 

por consequência, uma análise particularizada: 

 

[...] ao longo de sua trajetória, os indivíduos tenderiam a viver, em diferentes 

espaços sociais, experiências múltiplas, em alguma medida incoerentes ou 

mesmo contraditórias, que os constituiriam como seres plurais, portadores de 

um patrimônio de disposições diversificado, não unificado, e cuja 

transferência e utilização nos diferentes contextos de ação não seria 

automaticamente garantida (NOGUEIRA, 2013, p. 2). 

 

Em “Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável”, fica ainda mais 

evidente essa ideia. Nessa obra, Lahire (1997) apresenta os resultados de sua investigação 

empírica dos processos de socialização e dos contextos de ação de crianças oriundas de um 

mesmo contexto socioeconômico. Ao encontrar distintas incorporações de patrimônios de 

disposições nesse público estudado, evidenciou as limitações das explicações 

macrossociológicas de Bourdieu.  

Em contrapartida, realçou a importância de trilhar caminhos em busca de uma 

metodologia que envolva o complexo processo individual de incorporação dos fenômenos 

socialmente produzidos, ou seja, como proceder para melhor conhecer “o social 
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individualizado”, e a reativação, por cada indivíduo dos produtos das múltiplas experiências 

vivenciadas em diferentes contextos de ação. 

De forma sucinta, o processo de socialização em Lahire, representa as experiências no 

campo social que geram um patrimônio individual de disposições que nortearão as ações em 

outros contextos sociais. Quanto mais precoces, intensas, regulares e diversificadas forem 

essas experiências, tanto mais ou menos fortes, duradouras, transferíveis e coerentes entre si 

serão as disposições incorporadas. Em decorrência, o sujeito em Lahire deve ser 

compreendido como o produto complexo de diversos processos de socialização. 

Lahire procura revelar em seu construto teórico a presença do social não apenas no 

coletivo, mas também “nas dobras singulares de cada indivíduo” (LAHIRE, 2016). Esse olhar 

diferenciado para o que se pode denominar - fabricação social do indivíduo é muito cara a 

este trabalho, pois liberta o sujeito das concepções que o responsabilizam totalmente pelos 

seus insucessos. 

Partindo dessa posição, pode-se pensar na história contida por trás de cada 

comportamento ou ação, de cada faceta da vida das mulheres pesquisadas e de suas famílias, 

já que Lahire propõe a existência de um social em estado incorporado, sob a forma de 

disposições a agir, a crer e a sentir. As famílias monoparentais investigadas são configuradas 

cotidiana e dinamicamente nas “dobras singulares de cada indivíduo” e assim deverão ser 

compreendidas no âmbito desta pesquisa. 

Importa também realçar que Lahire pretendeu mudar a escala e o ponto de vista do 

conhecimento concernente à questão da “transferibilidade das disposições”, amplamente 

defendida por Bourdieu, inicialmente por percebê-la como um postulado não verificado 

empiricamente e, sobretudo, por questionar a teoria do habitus enquanto “sistema de 

disposições duráveis e transferíveis”.  Em defesa desse posicionamento preleciona: 

 

Ao observar o mundo social à escala individual, tomamos rapidamente 

consciência do fato de que as “influências” socializadoras que modelam os 

indivíduos estão longe de ser perfeitamente coerentes, contrariamente ao que 

se pressupõe quando se evoca abstratamente as “classes de condições de 

existência” constitutivas dos habitus, que os indivíduos portanto raramente 

possuem patrimônios de disposições homogêneas, e, enfim, que as 

disposições (mais ou menos fortemente constituídas e mais ou menos 

heterogêneas) de que eles são portadores não se transferem sistematicamente 

de uma situação à outra (LAHIRE, 2016, p.2). 

 

Muitas questões passam a orientar o caminho de estudo visado pelo sociólogo em 

análise: “por meio de quais operações o exterior se dobra no interior e como se organizam, no 
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seio de cada indivíduo, e nas suas relações com os distintos contextos estruturantes de sua 

ação, os produtos destes dobramentos?” (LAHIRE, 2016, p.3). Ao dizer que o mundo social 

existe também em estado dobrado, quer dizer que não existe apenas nas realidades exteriores 

coletivas e institucionais, como também sob a forma de disposições e de competências 

incorporadas. “Cada indivíduo porta em si competências e disposições a pensar, sentir e agir, 

que são os produtos de suas experiências socializadoras múltiplas” (LAHIRE, 2016, p.4). 

Nesse sentido o sujeito pode atravessar e experienciar espaços, ambientes, grupos ou 

universos sociais diferentes, numa infinita variação que passa a compor a história pessoal de 

cada um. Importa lembrar, no entanto, que “o desdobrado e o dobrado, e decomposto e o 

recomposto, o coletivo e o singular não se opõem de modo algum” (LAHIRE, idem). São, na 

verdade, pontos de vista diferentes e complementares possíveis para uma mesma e única 

realidade social.  

A metáfora da “dobra” utilizada pelo pensador pode ser melhor compreendida em sua 

explicação por esta escolha: [...] “o “interior” não é senão um “exterior” em estado dobrado. 

Não há para os indivíduos nenhuma existência possível fora do tecido social (LAHIRE, 2016, 

p.5). Como num tecido, cujas fibras se cruzam e entrecruzam e constituem cada indivíduo. 

De acordo com sua própria análise, Lahire (2016) se interessa pelas complexidades 

disposicionais e pelas variações interindividuais ou intra-individuais de indivíduos 

socialmente situados, sem, contudo, negar as distâncias promovidas pelas classes sociais, 

conforme evidenciado pelas análises macroscópicas. “Complexificar a rede de determinações 

que pesam sobre cada indivíduo singular em nada autoriza estilhaçar [...] certas dimensões da 

condição de classe [...]” (LAHIRE, 2016, p.6).  

Da mesma forma, reconhecer que o sujeito opera sobre o social, criando seu 

patrimônio individual de disposições, a sua própria construção do social incorporado, não 

significa dizer que Lahire defenda um sujeito reflexivo e livre. Ao contrário, como o colega 

Bourdieu, sua visão também aprisiona o ator num determinismo social, como mostra a 

explanação que se segue: “somos demasiado multisocializados e multideterminados para 

adquirirmos plena consciência de nossos determinismos” (LAHIRE, 2016, p.7). 

Segundo Lahire (2008), adotar um ponto de vista diverso daquele que apenas esmiuça 

as diferenças entre classes, consiste em considerar, de maneira sistemática, as práticas e as 

preferências culturais sob o ângulo da variação intra-individual dos comportamentos. Essa 

perspectiva se deve, primordialmente, ao entendimento da passagem que os sujeitos fazem 

constantemente de uma comunidade para outra, representando, assim, uma pluralidade de 

pertenças sociais e simbólicas a inscrever suas práticas em múltiplos tempos e lugares. 
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Para além da existência de desigualdades sociais diante das formas culturais legítimas 

que situam o capital cultural em local de destaque para o acesso às formas eruditas de cultura, 

ou seja, as caricaturas sociais, há que se proceder a uma representação do mundo social 

marcado por singularidades individuais (LAHIRE, 2008). 

Muito interessa a esta pesquisa destacar, no mesmo compasso de Lahire, a diversidade 

apresentada dentro dos grupos. Mesmo que o sujeito esteja inundado pelas características 

sociais de sua classe, ainda lhe resta uma certa margem de autonomia: quando efetua sua 

própria construção sobre as disposições incorporadas, socialmente construídas. 

Em se tratando de sociedades contemporâneas, cujas instituições, altamente 

diversificadas, competem na formação social dos sujeitos, as variações intra-individuais 

tornam- se ainda mais evidentes. Quanto a esse aspecto Lahire (2008) pontua a forte 

probabilidade da manifestação de comportamentos parecidos entre os membros do mesmo 

grupo social de pertença, bem como uma probabilidade muito grande de que uma parte dos 

comportamentos também sejam atípicos em relação a esse mesmo grupo. 

Arrematando essa ideia, ao mencionar a variação intra-individual das práticas e das 

preferências culturais, Lahire (2008, p.15) a descreve como sendo [...] o produto da forte 

diferenciação social, e mais precisamente da pluralidade das influências socializadoras, dos 

contextos e dos tempos da prática. 

A fim de se estabelecer as condições de produção de perfis culturais heterogêneos, 

Lahire (2008) propõe o estudo das condições sociais e históricas que produziram estas 

variações intra-individuais dos comportamentos culturais. Novamente menciona a produção 

dos retratos sociológicos como método de investigação adequado para se alcançar esse 

objetivo:  

 

A análise detalhada dos retratos culturais individuais permite então revelar 

que todas estas variações podem ser reconduzidas ao problema central da 

exposição do indivíduo a influências socializadoras heterogéneas: efeito de 

uma trajectória de mobilidade social ou profissional ascendente ou 

declinante, efeito de uma rede de relações culturalmente diversificada, efeito 

de uma interiorização de preferências escolares distintas das do meio de 

origem, efeito de constrangimentos conjugados na vida da juventude 

escolarizada (entre grupo de amigos, escola e família), efeito de influências 

socializadoras contraditórias de instâncias culturais concorrentes (família, 

escola, televisão, imprensa, etc.), efeito de influências culturais no próprio 

seio da sua família de origem, etc (LAHIRE, 2008, p.16). 

 

Por hora, tendo em vista os pressupostos de Lahire sobre a organização do patrimônio 

familiar e individual das disposições que constituem os processos multifacetados da 
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socialização, faz-se essencial aos delineamentos dessa pesquisa percorrer as mudanças 

sofridas por esta instituição tida, incontestavelmente, de Durkheim aos pensadores 

contemporâneos, como uma das mais presentes e potentes na socialização dos sujeitos – a 

família. 

 

1.2 – A Família na Contemporaneidade 

 

Conforme abordado ao longo dos tópicos anteriores, a família sente os reflexos da 

emergência de inúmeros outros círculos de socialização a interferir na trajetória de vida dos 

sujeitos. Dessa forma, as funções que tradicionalmente eram outorgadas quase 

exclusivamente ao núcleo familiar passam a contar com outros agentes nesse processo. Essa 

evidência é sinalizada por Costa (2009, p. 357) nos seguintes termos: “[...] a família tem 

assistido, desolada, a redução de suas atribuições, concorrendo, no cotidiano, com outros 

espaços de socialização (escola, igreja, clubes, associações. etc.) frequentados por seus 

membros”. 

Diante desta constatação é preciso descontruir modelos e padrões culturais que tentam 

enquadrar a noção de família. Esta deve ser compreendida como um fato complexo, 

aglutinador de fatores simultâneos de influência na sua constituição, funcionalidade e 

simbolização. Tem caráter processual, portanto, dinâmico (COSTA, 2009). 

Os estudos de Dessen (2010) ajudam a compreender as transformações operadas na 

estrutura e nas relações parentais e de gênero que caracterizaram as famílias brasileiras na 

segunda metade do século XX.  A autora apresenta as mudanças referidas segundo uma 

ordem cronológica, apresentada a seguir. 

No período de 1920 a 1940, “predominava a família nuclear, com muitos filhos, 

havendo uma hierarquização clara nas relações familiares e uma divisão de tarefas em função 

do gênero” (DESSEN, 2010, p. 204). Na década de 1950 e o início da década de 1960 houve a 

continuidade desse modelo.  No final dos anos 60 e nas décadas de 1970 e 1980 as mulheres 

se apresentam com maior participação no contexto social, político e econômico, além de 

surgirem relações mais igualitárias entre os cônjuges e entre pais e filhos. A estrutura familiar 

do final dos anos 60 até os anos 80 sofreu uma diminuição significativa no número de filhos. 

A autora cita três fatores que influenciaram esse resultado: a entrada da mulher no mercado de 

trabalho4, a crise econômica dos anos 80 e o surgimento de novos valores de criação dos 

                                                           
4 A fim de ampliar esse conceito, ver a obra “A mulher negra no mercado de trabalho”, de Maria Aparecida Silva 

Bento (1995), em que a autora, influenciada pelas pesquisas do sociólogo Florestan Fernandes, atesta que a 
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filhos. Acompanhando as fortes alterações da década que o antecedeu, os anos 90 perceberá 

um aumento no número de divórcios: 

 

 [...] Aproximadamente 47% dos domicílios passaram a se organizar na 

ausência de, pelo menos, um dos pais, crescendo a incidência de novos 

arranjos, embora o modelo nuclear de família ainda continuasse sendo 

maioria. Novas configurações de famílias surgiram – as monoparentais e as 

cangurus – as primeiras constituídas por apenas um dos cônjuges e os filhos, 

e, as segundas, por um dos cônjuges e seus filhos que voltaram a morar com 

os pais (DESSEN, 2010, p. 206-207). 

 

E mais, essa pesquisadora busca interrogar as mudanças nas relações parentais e nos 

papéis de mãe e de pai nas famílias brasileiras a partir dos anos 80. Demonstra, assim, que os 

papeis masculinos foram fortemente marcados pelas mudanças referidas nos papéis 

femininos, havendo maior flexibilidade e igualdade entre os genitores. Por conta disso 

alteraram também os valores aplicados na educação dos filhos e na sua socialização 

(DESSEN, 2010). 

Os estudos de Dessen (2010) demonstraram também que, se até a década de 60 as 

crianças aprendiam a submissão passiva frente as práticas punitivas e coercitivas dos pais, a 

partir da década de 80 nova lógica é inaugurada diante do surgimento de uma postura mais 

crítica e reflexiva das mães. Estas mudam sua forma de agir, passam a valorizar a ternura, o 

diálogo e o bem-estar na relação com seus filhos. Quanto ao papel do pai, este se mantém 

ligado à função de cuidado e afetivamente distante. 

A partir de 90 cresce a participação ativa dos filhos nas decisões familiares e se 

encontram mais presentes em casa. Entretanto, esse fator está associado a um panorama 

negativo no campo econômico e social, “pois é importante destacar que a maior permanência 

dos filhos em casa se deve, também, à questão econômica, isto é, ao aumento da pobreza, da 

desigualdade social e das dificuldades de acesso ao mercado de trabalho” (DESSEN, 2010, p. 

209). 

Apesar de todas as transformações sentidas em âmbito familiar, não foram capazes de 

provocar uma expressiva alteração nos padrões tradicionais de gênero. Isto representa uma 

socialização ainda marcada pela divisão sexual de tarefas. Aos meninos cabe se prepararem 

para o âmbito público e o sustento de sua família, às meninas resta a formação em assuntos 

                                                                                                                                                                                     
mulher negra foi a que precocemente ingressou no mercado de trabalho, desde o período colonial, embora esse 

dado resista em aparecer nos estudos que exploram a relação da mulher brasileira com o trabalho. Tal análise 

permite verificar a naturalização e associação da negra à escrava e não à mulher. Acessível em 

https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2011/10/16466-50750-1-PB.pdf.  
 

https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2011/10/16466-50750-1-PB.pdf
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domésticos, de caráter privado, com vistas à concretização do casamento. Será que esse 

cenário se difere significativamente do que impera no imaginário social em pleno século 

XXI? 

Com isso não se pretende fazer apologia a um tipo ou outro de família, mas a 

aceitação da urgência em se flexibilizar conceitos. Não se pode pensar em uma única forma 

de organização familiar para o contexto brasileiro, já que este é representado por uma 

variação interminável e inominável de manifestações culturais, sociais, políticas e artísticas. 

Eis o que Dessen expressa a esse favor: 

 

Não se pode afirmar que a família do passado seja melhor ou pior que a 

família do presente; é preciso compreendê-la sob o ponto de vista de um 

contexto social, histórico e cultural em constante transformação, traçando 

trajetórias probabilísticas tanto para o indivíduo quanto para o grupo 

familiar. Os membros de determinadas famílias e culturas precisam se 

adaptar às demandas e tarefas propostas pelos contextos nos quais estão 

inseridos, uma vez que cada família possui seus próprios padrões de 

comunicação, que, por sua vez, influenciam as experiências de seus 

membros (DESSEN, 2010, p. 210). 

 

Tem-se, todavia, que embora a família se veja perpassada por forte concorrência 

externa no que diz respeito ao desempenho de seu papel, ela permanece como matriz de 

socialização, lócus de construção de identidade e ponte para o ingresso no mundo das relações 

mais amplas. Em função disso sempre esteve e sempre estará presente nos estudos das mais 

diversas áreas do campo científico. Vejamos como a instituição familiar é abordada pelas 

Políticas Públicas. 

 

1.2.1 – Políticas Sociais e a Proteção destinada às Famílias. 

 

Segundo definição apresentada por Alvarenga (2012, p.14), a política social “é um 

conjunto de medidas adotadas pelo Estado capitalista frente às expressões da questão social, 

como forma de mediar o conflito de classes. Portanto, é um campo de contradições, legitima a 

ordem posta e, também, estende direitos sociais”. 

A partir dessa breve conceituação é possível conduzir a discussão para os caminhos 

escolhidos por esta pesquisa no entendimento de como se moldou a (des)construção das 

políticas públicas tais quais as concebemos nos dias atuais.  
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Cardoso e Teixeira (2014) apontam a família e a comunidade como sendo as primeiras 

instituições encarregadas pelo bem-estar social, antes do início do processo industrial; posto 

dividido posteriormente com as instituições da sociedade civil de origem filantrópica, 

religiosa ou patronal. A industrialização foi responsável pela transferência da 

responsabilização da família e da comunidade para o Estado e o mercado. Todavia, a família 

nunca perdeu sua função de parceira na proteção social dos seus membros, logo, na 

reprodução social. 

Ao assumir a proteção social para todos os cidadãos de uma nação, o Estado age como 

um agente desmercadorizante e desfamiliarizante, tornando os cidadãos independentes do 

mercado e da família. Se ele se ausenta nessa função ou se age de modo insuficiente para 

cobrir os riscos sociais, ele sobrecarrega as famílias (CARDOSO e TEIXEIRA, 2014). 

A literatura sobre as políticas sociais enfatiza o processo de precarização da proteção 

social, iniciado nas décadas de 1980 e 1990, como um dos vetores da implantação do projeto 

neoliberal. No Brasil e demais países da América Latina, o impacto dessas medidas foi ainda 

mais intenso, dada a fragilidade de garantias públicas no campo dos direitos sociais (PAIVA, 

ROCHA E CARRARO, 2010).  

Uma análise da política social na América Latina em outro ensaio de Paiva, Rocha e 

Carraro (2010) demonstra a instauração cada vez mais discrepante da desigualdade de acesso 

a bens sociais pela população, expressa nas palavras abaixo: 

 

Quando o século XXI chega ao fim de sua primeira década, a conjuntura 

político-econômica da América Latina segue plena de contradições. Em 

curso cada vez mais veloz e ampliado, a acumulação de capital torna o 

horizonte da igualdade e da liberdade inatingível, na medida em que o acesso 

do povo ao usufruto da riqueza coletivamente construída mantém-se 

aprisionado sob o signo da negação e da impossibilidade (PAIVA, ROCHA 

E CARRARO, 2010, p. 148). 

 

O processo de democratização em que se encontravam muitos países latino 

americanos nesse período permitiu garantias inéditas nas novas Constituições Federais, 

embora não tenham sido efetivamente implantadas. Ao contrário, “fomentou não só a 

descaracterização das responsabilidades governamentais, [...] mas também [...] a reedição dos 

esquemas controladores junto aos grupos familiares [...]” (PAIVA, ROCHA E CARRARO, 

2010, p. 158). 

Nessa linha de pensamento, as políticas sociais desempenham papel fundamental na 

reprodução das relações capitalistas. Assim sendo, os benefícios, serviços, programas e 

projetos desenvolvidos no âmbito de combate das questões sociais pelas políticas públicas, 
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são, na verdade, uma medida necessária à preservação e controle da força de trabalho 

(PAIVA, ROCHA E CARRARO, 2010). 

Dito de outra forma, a intervenção do Estado burguês, via políticas públicas, 

representa etapa imprescindível para a manutenção da engrenagem de acumulação do capital. 

“Assim, no caso latino-americano, é parca a fração do excedente econômico do capital 

utilizado para sustentar o financiamento das políticas sociais” (PAIVA, ROCHA E 

CARRARO, 2010, p. 165). 

Depreende-se daí que as poucas conquistas sociais alcançadas não resultaram da 

participação “positiva” da administração pública, tampouco da efetivação dos direitos 

constitucionalmente estabelecidos. Longe disso, foi preciso muita luta política das massas. 

Nessa esteira, a política social não pode, por consequência, ser interpretada fora da relação 

com o modelo econômico e apartada da mediação do Estado. 

Apresentados alguns pontos das políticas sociais dentro da conjuntura latino-

americana, passa-se em seguida para seu estudo na perspectiva brasileira. No entanto, vale a 

ressalva de que a superexploração da força de trabalho e as características da política de 

assistência social apresentam traços comuns aos demais países desse bloco. Ideia bem 

ponderada por Carraro (2017, p. 3): “[...] afirma-se que alguns determinantes históricos são 

reproduzidos de forma equivalente em todo o continente”. 

Pode-se dizer que a década de 1980 caracteriza o grande marco da proteção social no 

Brasil. Esse momento foi marcado pela falência do Estado intervencionista, diante de uma 

crise econômica, política e social que representou arrocho salarial, aumento e generalização 

da miséria, empobrecimento da classe média e elevados índices inflacionários. Em paralelo à 

crise ocorria o surgimento de antigos movimentos sociais a lutar pela reabertura política do 

país e pela democratização de bens e serviços básicos, como aqueles que compõem o sistema 

de proteção social. Esse quadro de mobilizações populares provocou adiamento da adoção de 

princípios neoliberais pelo governo e impulsionou a inserção na CF de 1988 direitos sociais 

que nunca existiram na história brasileira (ALVARENGA, 2012).  

Opondo-se a esse quadro, houve uma investida das oligarquias e de seus 

representantes no Congresso pela desconstitucionalização de direitos e pela privatização das 

riquezas naturais e empresas estatais ao longo dos anos 1990, limitando a democracia formal 

recém conquistada (PAIVA, ROCHA E CARRARO, 2010, p. 252).  

Partindo da concepção de Estado defendida por Mandel (1977) percebe-se que sua 

atuação não é neutra, mas sim marcada pelas contradições da lógica capitalista. Ao mesmo 
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tempo em que se vê obrigado a fazer a defesa das classes desfavorecidas, atende ao interesse 

do capital,  

 

[...] Estado contemporâneo desempenha o papel de árbitro [...] o árbitro não 

é neutro [...] a arbitragem não se dá no vácuo: dá-se na estrutura que mantém 

a sociedade existente de classes. Sem dúvida que podem ser feitas 

concessões aos explorados; isso depende especialmente da correlação de 

forças [...] [o Estado] está ao serviço da classe dominante, com o fim de 

manter o seu domínio (MANDEL, 1977, p. 28). 

 

Nesse processo, observa-se, ainda, o deslocamento da responsabilidade pelos 

problemas sociais mais amplos para o universo particular, em especial o da família. E com 

isso o esvaziamento do potencial político da assistência social. (PAIVA, 2006, p. 16). Ao 

optar pelo controle de condutas e subjetividades, esmorece a luta por uma participação 

popular mais ativa.  

A partir desse momento, o lugar ocupado pela família no campo da Assistência Social 

passa a ser o foco do debate deste texto. Antes de iniciá-lo, cabe referenciar que teorias são 

construtos historicamente situados e, por isso mesmo, permanecem vinculadas ao modo de 

produção vigente. As perspectivas sobre famílias abordadas aqui situam-na na lógica da 

sociabilidade burguesa, nada mais óbvio. Importa, portanto, nunca perder de vista essa dupla 

coligação, coerentemente expressa por Siqueira Silva nas linhas a seguir. 

 

Destaca-se que, nesse aspecto, os atuais estudos sobre família, no geral, não 

superam uma “análise” puramente fenomênica ao descrever os “tipos de 

família” (nuclear, extensa, monoparental, entre outras), com uma perspectiva 

que, no seu limite, trata a história linearmente. O essencial é que todas essas 

formas de objetivação e organização dos núcleos familiares, certamente 

diferentes entre si (e isso beira à obviedade!), são formas particulares 

burguesas, claramente situadas no campo da reprodução social dessa ordem 

societária (SIQUEIRA SILVA, 2013, p.151). 

 

A preponderância da referência familiar ocorre em diferentes sistemas de proteção 

social na América Latina, sob diferentes perspectivas. A lógica a perpassar todas elas é a ideia 

de que cabe à unidade familiar se empoderar e cumprir com seus deveres e obrigações; ao 

passo que o Estado deve ser capaz de apoiar e contribuir com as famílias no cumprimento 

dessa função (PAIVA, ROCHA E CARRARO, 2010). 

Em terreno nacional, a família recebe destaque na intervenção do Serviço Social desde 

o nascimento desta profissão, com foco na família de classe operária.  Inicialmente apropriou-

se de conceitos do Serviço Social americano, fortemente marcado pelo ideário de ajustamento 
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dos sujeitos. Assim, as intervenções ocorriam tanto a nível individual quanto ambiental, como 

ensina Mioto (2010). Desde esse momento o auxílio público se condicionava a uma mudança 

(do ponto de vista moral) do modo de vida das famílias, considerado inadequado socialmente 

pelos próprios assistentes sociais da época. 

Essa mesma autora esclarece que essa concepção hegemônica passou por mudanças no 

Serviço Social apenas quando alguns pensadores miraram a teoria social de Marx e passaram 

a discuti-la dentro do campo. No entanto, apesar de ancorada em nova base teórica, Mioto 

(2010) e Horst (2018) alertam para uma continuidade na concepção e na abordagem da 

família no âmbito da profissão. E mais, esse objeto manteve seu lugar de destaque em 

intervenções que não conseguiram situá-lo como instituição atravessada pela questão social5. 

Ao inverso, fertilizaram concepções que tratavam-na como lugar ideal, com papéis pré-

definidos, circunscrita ao seu âmbito relacional interno e sem conexão com outras esferas da 

sociedade.  

Tal situação engendra uma enorme ambiguidade dentro das orientações políticas 

destinadas às famílias, originando o que Horst (2018) entende serem velhas práticas 

travestidas em novos discursos.  

 

Assim, a reiteração de um processo interventivo na lógica do 

disciplinamento, da responsabilização e da culpabilização das famílias flui 

como um continuum naturalizado e necessário, embalado pela ideia do 

protagonismo das famílias (HORST, 2018, p.133). 

 

Novamente o pensamento de Mioto (2010) recebe reforço nas ideias defendidas por 

Horst (2018), que também faz referência à ausência de um projeto profissional crítico no 

Serviço Social. Horst percebe uma tensão no campo pela ausência de enfrentamento do debate 

sobre a família. Consequentemente, isso limita a atuação profissional, pois impossibilita a 

percepção da inculcação cotidiana dos valores dominantes. 

Do mesmo modo, Horst (2018) adverte que os sujeitos são enredados por uma 

ideologia da família, cujo discurso aliena ao ponto de não se enxergarem como indivíduos 

sociais e políticos e, ainda mais grave, reproduzem o discurso da família ideal - modelo 

apropriado para a reprodução do capitalismo. 

                                                           
5 [...] a Questão Social é apreendida como um conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 

capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se 

mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma 

parte da sociedade (IAMAMOTO, 1998, p.27). 



38 
 

De forma cruel, essa armadilha captura um vultoso contingente de pessoas que, 

estando distante de alcançar o modelo de família almejado, assumem para si a 

responsabilidade pelas misérias vivenciadas. 

Essa breve análise ajuda a remontar a construção teórico-metodológica realizada pelo 

Serviço Social diante da instituição familiar desde os seus primórdios e que atravessam 

fortemente a profissão e o imaginário social ainda nos dias de hoje. A centralidade das 

famílias nas políticas públicas, nos últimos anos, atenta para as potencialidades desta e da 

comunidade na superação de sua vulnerabilidade social (PAIVA, ROCHA e CARRARO, 

2010). 

Espera-se da família proceder as mudanças que não lhe competem, ou que jamais 

seriam suficientes para alterar a ordem do que já está articulado no campo social. Nesses 

termos, “[...] a família não tem condições objetivas de arcar com as exigências que estão 

sendo colocadas sobre ela na sociedade contemporânea, especialmente nos países como o 

Brasil que é marcado por uma desigualdade estrutural” (MIOTO, 2010, p. 169). 

Vê-se fortemente presente a tendência anteriormente apresentada de uma família 

responsável pela incapacidade de cumprir seu papel social. Ocorre, todavia, que essa 

afirmação de família como referência das políticas públicas vem sofrendo críticas 

contundentes. A primeira delas se direciona à esquiva do Estado Social na provisão de bem-

estar; em seguida ataca-se o lócus privilegiado dado ao mercado para a ascensão social das 

famílias e, por fim, a focalização das políticas públicas nos seguimentos mais pauperizados da 

população, chamados a assumirem os riscos sociais (MIOTO, 2010). 

O posicionamento de Cardoso e Teixeira (2014, p. 83) é claro a este respeito. 

Consideram, assim como Mioto (2010), a desigual participação da família na suposta parceria 

estabelecida com o Estado para a garantia do direito à proteção social por todos. Vejamos 

como se colocam diante da questão: 

 

É clara a lógica de parceria entre Estado e família, não numa perspectiva 

complementar, subsidiária à intervenção pública, mas numa lógica de 

equitatividade nos níveis de proteção social e até da valorização do segundo 

como o mais eficiente, porque é movido pela lógica afetiva, dos vínculos. 

Trata-se de um desmonte da proteção pública, da ruptura com a lógica do 

direito e do enfrentamento público dos problemas sociais, individualizados 

em caso a caso e devolvido para o trato privado no âmbito das famílias, 

deixadas a sua própria sorte diante de problemas que não têm capacidade de 

resolver, pois é exatamente essa situação que as caracterizam como 

vulneráveis. 
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Em função disso, Paiva, Rocha e Carraro (2010) atestam que no campo 

socioassistencial brasileiro a matricialidade sociofamiliar, dentro dos aspectos anteriormente 

apontados, está presente de maneira objetiva no Programa Bolsa Família e na Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS, que estrutura o Sistema Único de Assistência Social 

–SUAS. 

Percebe-se a responsabilidade familiar reforçada também na Carta Magna de 1988, 

bem como nas legislações infraconstitucionais como, Estatuto da Criança e Adolescente – 

ECA (Lei 8069 de 13 de julho de 1990); Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei 

8742 de 07 de dezembro de 1993) e O Estatuto do Idoso – (Lei 10741 de 01 de outubro de 

2003).  

Assim sendo, os projetos sociais são desprezados, obscurecendo os antagonismos 

econômicos próprios da sociedade de classes e “tais esquemas traduzem-se como estratégias 

permanentes de esvaziamento do potencial político da luta pelo acesso à riqueza construída 

coletivamente pelo conjunto da classe trabalhadora” (PAIVA, ROCHA E CARRARO, 2010, 

p. 162). 

Defende-se aqui nesse estudo a desconstrução dessa lógica perversa, controladora e 

moralizadora, que se encontra unicamente a serviço do processo de acumulação do capital. 

Essa proposta encontra apoio na defesa apresentada por Paiva, Rocha e Carraro (2010) 

quando expõem a necessidade de readequação das políticas sociais para as novas estruturas e 

dinâmicas familiares em todo continente, decorrente das mudanças na família nas últimas 

décadas, fato apontado em muitos estudos. 

Diante disso pode-se indagar se o trabalho social com famílias na PSB da Assistência 

Social realmente objetiva a emancipação, a autonomia e o empoderamento das famílias. Ou, 

ao reverso, reforçam a tradicional atribuição da função de cuidados às mulheres e os clássicos 

modelos familiares. 

Qual deve ser esse novo caminho? Parece não haver uma direção certa e segura. 

Importa, todavia, compreender as antimomias presentes no Direito Socioassistencial e, a partir 

de então, ter coragem para provocar mudanças. 

Na contramarcha dessa tendência, se abre uma nova perspectiva para a 

proteção social na América Latina. Vivemos um desafiador momento de 

construção coletiva para que a proteção social seja efetivamente universal e 

possa assim conduzir a ruptura definitiva com a sua condição periférica ou 

residual, reprodutora de estratégias usuais de mistificação das desigualdades 

e de ocultamento das suas causas, que reduz suas respostas a programas 

pontuais, pretensamente reformadoras das condutas individuais e grupais, 

sem qualquer conteúdo ou potência transformadora libertária. Dotar as 
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medidas de proteção social de conteúdos e estratégias que deflagrem a 

efetiva autonomia dos sujeitos é princípio fundamental para avançar no 

sentido contrário dos processos de subalternização política, de exploração 

econômica e de exclusão sócio-cultural (PAIVA, ROCHA E CARRARO, 

2010, p. 164). 

 

É preciso negar esquemas meritocráticos e particularistas de acesso ao 

direito social, que delegam ao cidadão pobre a responsabilidade por suas 

privações, como se as mesmas constituíssem chagas particulares do 

indivíduo, e que pulverizam ações fragmentadas de caráter emergencial 

perpetuando, assim, a subalternidade da população trabalhadora (PAIVA, 

ROCHA E CARRARO, 2010, p. 167). 

 

O presente momento atravessa uma crise econômica acompanhada de uma prolongada 

crise financeira. Neste cenário assistimos a uma séria e perigosa investida contra os direitos, 

exigindo um olhar ainda mais atento daqueles que lutam contra as forças conservadoras e 

almejam o protagonismo dos sujeitos coletivos. É preciso ser resistência! 

Nessa mesma argumentação, Horst (2018, p. 47) se posiciona da seguinte maneira: 

“[...] Tal leitura é essencial para enfrentar o debate que ora propomos, considerando que o 

risco do retorno hegemônico, de caráter conservador, por meio da discussão sobre família é 

enorme no cenário atual”. 

À guisa de concluir esse tópico, reforça-se a importância de se pensar outro referencial 

para que a política social realmente se transforme num instrumento de autonomia e de 

participação cidadã pelos sujeitos, visto serem eles o lócus privilegiado de intervenção e o 

lugar de materialização das expressões da questão social. Seguindo o caminho almejado por 

esta pesquisa, a desmistificação da sociabilidade do capital apontada por Horst (2018) só é 

possível no estudo da realidade concreta de cada família. 

A seguir a atenção se volta para a compreensão da real condição em que se encontra 

uma conformação familiar específica – a família monoparental em situação de 

vulnerabilidade. Por estar inserida no campo social e ser fruto de seus desdobramentos, há que 

se levar em conta sua maior incidência nos dias de hoje, o peso das desiguais relações de 

gênero sobre elas, assim como a ausência de proteção legal, fatores que condicionam, muitas 

vezes, esse arranjo a precárias condições de existência.  

 

1.3- Arranjo Familiar Contemporâneo?: a Monoparentalidade Feminina 

 

Família não é uma instituição natural ou universal. É, ao contrário, fenômeno 

socialmente construído; portanto, determinado por cada estrutura social historicamente 
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organizada. Sendo assim, é inegável que vem sofrendo robustas modificações ao longo do 

tempo, fenômeno observado ao redor de todo o mundo. Consoante com esta abordagem Farias 

e Rosenvald (2010) reforçam a noção de construção social que perpassa o entendimento do 

que vem a ser família.  

Partindo da premissa na qual a família contemporânea ocidental conheceu decisivas 

transformações a partir dos anos 1960, pode-se dizer que o modelo idealizado de família, 

representado por um casal e seus filhos, cuja figura paterna seja a provedora do lar e a mãe, a 

dona-de-casa e responsável pela educação dos descendentes – deixou de ser maioria nos 

domicílios6. Contribuíram de maneira decisiva para a constituição deste novo cenário, os 

movimentos feministas e suas lutas pela igualdade de direitos entre homens e mulheres.   Em 

consequência, surgiram alterações no campo relacional e nos delineamentos que norteavam as 

representações de família no campo social. De fato, os papéis sociais de gênero, até então 

muito bem demarcados mediante relações desiguais de poder, sofrem alterações, permitindo a 

construção de novos arranjos pela família contemporânea ocidental (DESSEN, 2010; 

BENTO, 2012). 

Do mesmo modo, Pereira e Arpini (2012) sinalizam o quanto as mudanças na 

economia e conquistas dos movimentos sociais ocorridos no final do século passado 

refletiram no modelo de família patriarcal, provocando a visibilidade de uma diversidade dos 

atores que exercem as funções paternas e maternas, além de promover maior flexibilidade nas 

relações conjugais.  

A PNAD (IBGE, 2012) apresentou 65,9 milhões de arranjos familiares existentes no 

Brasil em 2012, sendo a maioria (86,6%) destes compostos por pessoas com parentesco7. 

Descreveu, ainda, que entre 2002 e 2012 houve uma redução de 52,7% para 45% das famílias 

tradicionais. 

Assim vai se fortalecendo, em meados do século XIX, a estrutura familiar composta 

por um genitor e sua filiação, a “família monoparental”. Apesar dessa configuração familiar 

não se constituir como um fenômeno social exclusivo da contemporaneidade e de existir há 

muito tempo, somente em 1960 o tema é discutido na Inglaterra, com posterior 

reconhecimento deste arranjo. Todavia, a expressão foi cunhada em 1981, na França, e 

adotada posteriormente por vários outros países (ROUDINESCO, 2003). 

                                                           
6 Segundo o Censo Demográfico de 2010, Domicílio é o local estruturalmente separado e independente que se 

destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado como tal. Disponível em :  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/97/cd_2010_familias_domicilios_amostra.pdf. Acesso em 

31/08/2019. 
7 Família é considerada “o conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco na unidade doméstica” pelo 

Censo Demográfico (IBGE, 2010). 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/97/cd_2010_familias_domicilios_amostra.pdf
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Apesar de reconhecer a existência da monoparentalidade em tempos idos, Leite (2003) 

afirma, entretanto, serem diferentes os motivos que a originam: na antiguidade se dava por 

conta principalmente da viuvez de um dos cônjuges, pois a expectativa de vida da população 

era bem menor; porém, com a instituição da Lei do Divórcio, essas famílias foram 

aumentando cada vez mais, e vem transformando nos últimos tempos. 

 As famílias monoparentais são caracterizadas por Viana (2016) citada por Pinto et al 

(2011) como aquelas famílias chefiadas por um dos genitores detentores da guarda dos 

filhos(as) e cujo estado civil pode ser solteiro(a), separado(a), divorciado(a) ou viúvo(a). No 

mais, a autora faz referência à possível classificação por sexo do responsável, o que a torna 

família monoparental masculina ou feminina. Para este estudo a família monoparental será 

considerada como aquela formada por um só progenitor com filhos dependentes 

economicamente e cuja ausência de um dos pais é total ou parcial (DIAS, 2015; SILVA, 

2016). 

Ainda em Viana (2016) encontra-se o entendimento de que não se pode julgar famílias 

monoparentais como sendo desintegradas ou desviantes. Ao contrário, devem ser 

consideradas apenas como mais um arranjo alternativo de família na qual contrapõe-se o 

modelo tradicional - o nuclear. Todavia, sua percepção desvela uma problemática quando este 

arranjo familiar se associa à baixa renda, pois a combinação dessas duas variáveis pode 

resultar no acréscimo de dificuldades sociais e econômicas, sobrecarregando o responsável 

parental direto. 

Em 2015, os dados da PNAD (IBGE, 2016) estimaram uma população residente no 

Brasil de 204,9 milhões de pessoas, representando um crescimento de 0,8% quando 

comparado aos dados de 2014, ou seja, um aumento de 1,7 milhões de pessoas nesse intervalo 

de um ano. Além disso, pesquisou a distribuição por domicílio de 356.904 pessoas e 

encontrou 10,25% de domicílios monoparentais nesse total, computando, portanto, 36.578 

pessoas nessa conformação familiar. 

Acompanhando a quebra de paradigma do papel feminino, as mulheres vão lentamente 

conquistando autonomia e muitas passam a ocupar o papel que fora tradicionalmente 

reconhecido como exclusivo e próprio aos homens, qual seja, a de provedora do lar, de “chefe 

da família”. 

Neste compasso, as famílias lideradas por mulheres apresentaram ganho significativo 

com o passar dos anos. Conforme apontado pela PNAD, do IBGE, de 2015, o arranjo familiar 

com parentesco mais comum foi o composto por casal com filhos, mas houve diminuição 

desse indicador no período: de 51,0%, em 2004, passou a 42,9%, em 2014. O arranjo formado 
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por casal sem filhos tem ganhado importância e se tornou o segundo em participação (19,9% 

em 2014). Nos arranjos compostos por casal com filhos, diminuiu a proporção daqueles que 

tinham o homem como pessoa de referência, em relação ao total de arranjos com filhos, 

passando de 67,7%, em 2004, para 54,9%, em 2014, e aumentou para aqueles em que a 

mulher era indicada como a pessoa de referência, variando de 3,6%, em 2004, para 15,1%, em 

2014. 

Interessante observar que as pesquisas realizadas em torno do tema monoparentalidade 

não são unânimes quanto aos seus resultados. Há aquelas cujas conclusões conduzem ao 

entendimento de que as diferenças psicossociais apresentadas pelas crianças provenientes dos 

mais diversos arranjos familiares associam-se mais ao tipo de vínculo e de cuidado 

dispensado à criança no recinto familiar do que ao tipo de arranjo familiar ao qual a criança 

pertence, como nos mostra Seben (2010). Assim como outros, cujos achados correlacionam o 

tipo de entidade familiar e a maior frequência de comportamentos negativos em grupo de 

mães monoparentais, conforme Costa et al (2007). Este último resultado reflete o que as 

autoras entendem ser uma situação de maior sobrecarga e estresse no contexto da 

monoparentalidade. 

De fato, muitos pesquisadores têm associado esse tipo de conformação familiar como 

a mais vulnerável à pobreza, associando esse fator à feminização e, consequentemente, à 

vulnerabilidade (COSTA et al, 2007; SOARES, 2015; MENEZES, 2017; CARMO E 

GUIZARD, 2018). Dessa forma, a monoparentalidade feminina pode favorecer processos de 

exclusão social (GERARDO, 2004). 

Na mesma direção, outras pesquisas do campo da Psicologia têm acrescentado 

conhecimento ao estudo deste tema. Pode - se citar como exemplo de estudo nesta abordagem 

as evidências da percepção de algumas mulheres responsáveis por sua família a respeito da 

vulnerabilidade à qual está exposto seu núcleo familiar, apontadas por Soares (2015). A 

pesquisa em questão se deu com usuárias do SUAS, que, em seus relatos, referem-se à 

fragilidade de conciliar o provimento do lar, a transmissão de valores socioculturais para a 

prole, assim como poder estar junto aos filhos e dar-lhes carinho. 

Numa outra perspectiva, outro estudo de viés psicológico que merece atenção foi 

desenvolvido por Almeida (2011). Sua pesquisa merece destaque especial diante da 

capacidade de resiliência apresentada por algumas mães. Nele são traçadas as percepções de 

condutoras de famílias monoparentais beneficiárias do Programa Bolsa Família e usuárias de 

um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), ambos políticas públicas federais 

destinados a atender famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, seja pelo repasse 
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de transferência de renda, seja pelo acompanhamento sistemático das mesmas. Contrapondo o 

que foi descrito na pesquisa anteriormente citada, embora a vivência relatada por essas mães 

também seja marcada por limitações materiais, moradia em precárias condições, desemprego 

e difícil conciliação entre o trabalho e as responsabilidades exigidas no cuidado diário para 

com os filhos, elas ainda assim demonstraram criatividade para driblar tais problemas. 

Morgado (2010), por sua vez, contribui com elementos importantes para ampliar o 

entendimento sobre as famílias, ao verificar em seu estudo a insuficiência de se tomar apenas 

a estrutura familiar para compreender o seu modo de desenvolver os comportamentos sociais 

das crianças na fase inicial da infância e na adolescência. Seus achados reforçam a 

importância das relações estabelecidas entre progenitores e descendentes como elemento 

fundamental para a socialização, todavia, não os apresenta como os únicos componentes a 

influenciar essa aquisição. Inclui nesse processo variáveis que também estão presentes, mas se 

encontram em grupos extrafamiliares e até mesmo em traços de personalidade, ou seja, em 

comportamentos intrapessoais.   

Nota-se uma pluralidade de concepções e achados científicos quando o tema 

pesquisado se insere na temática da monoparentalidade, servindo de alerta para evitar-se 

conclusões apressadas sobre o que de fato esse termo e todas as experiências dele advindas 

possa representar. Está claro a impossibilidade de fazer uma associação direta entre 

monoparentalidade e vulnerabilidade. Cada caso deve ser cuidadosamente analisado, levando-

se em conta os fatores políticos, sociais, econômicos e pessoais que o envolvem.  

Embora existam famílias em que apenas a presença do pai é realidade, sabe-se que em 

termos quantitativos esse arranjo não é predominante no contexto nacional atual. Ratificando 

esses dados, Cerveny e Berthoud (2009) estudaram a família brasileira e apresentaram três 

principais mudanças em seus padrões nas últimas décadas. O primeiro aspecto apontado foi a 

queda substancial no seu tamanho, seguido do aumento do número de mulheres sem cônjuge 

e com filhos e, por fim, o aumento no número daquelas famílias cuja pessoa de referência é 

mulher. 

 Muitas pesquisas demonstram também a prevalência de famílias monoparentais 

conduzidas pelas mulheres, principalmente em contextos com precárias condições de 

moradia, de alimentação, de socialização e de acesso a bens culturais e econômicos. Alinhada 

a esta perspectiva Menezes (2017) apresenta achados de um estudo feito com famílias 

monoparentais em situação de vulnerabilidade social, cujas conclusões refletem resquícios do 

ideário patriarcal dominando o senso comum. Por consequência, recebem menos do que os 

homens e possuem dupla jornada laboral: em casa e no trabalho. O causador da pobreza, 
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portanto, não é a condução familiar feminina exclusiva, mas, sobretudo, a desigual divisão 

sexual do trabalho, grande complicador para que as mulheres galguem melhores condições 

econômicas. 

A referência às limitadas condições de vida em que se encontram muitas dessas 

famílias denunciam a vulnerabilidade social às quais podem estar diariamente expostas. Há 

pouca produção científica contemplando o estudo da definição do termo vulnerabilidade, o 

que motivou Carmo e Guizard (2018) a realizarem uma revisão literária sobre o tema. Dos 46 

estudos mapeados, apenas 16 tratam do conceito de vulnerabilidade ou da sua implicação no 

desenho de políticas públicas para a garantia de direitos à cidadania (CARMO, GUIZARDI, 

2018, p. 3).  

Por esta razão a presente pesquisa dedicou-se a seguir à análise crítica dos conceitos 

de risco e vulnerabilidade social. Vale frisar que a busca por uma definição baseia-se na 

compreensão de que uma terminologia influencia o modo como as pessoas lidam e pensam a 

respeito da temática, assim como as práticas de proteção social estatal. 

 

1.3.1 Família Monoparental e Vulnerabilidade Social 

 

A discussão que se segue põe em xeque o emprego de algumas terminologias comuns 

nos dispositivos legais norteadores das políticas públicas, notadamente aquelas voltadas à 

parcela da população que se encontra situada na base da pirâmide social. Pretende-se 

demonstrar o quanto tendencioso pode ser o uso de determinados conceitos, principalmente 

quando não se tem em mira o antagonismo próprio do sistema maior no qual estamos 

inseridos. 

Óbvio está que a escolha dos textos e seus respectivos autores se deve à coerência de 

seus posicionamentos com a abordagem visada por esta pesquisa. Muitas análises são 

possíveis em um terreno tão arenoso quanto o que aqui se analisa. Todavia, é preciso definir 

caminhos claros e coesos para o que ora se almeja. 

Na política de Assistência Social os termos risco e vulnerabilidade foram inseridos no 

decorrer da década de 1990. Inicialmente na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em 

1993. Mas a legitimação desses termos ocorreu apenas na PNAS de 2004. Ocorre, entretanto, 

que suas concepções não ficam claras no texto, ampliando demais sua definição e dificultando 

a operacionalização da Política (ALVARENGA, 2012).  

Alvarenga (2012) cita Couto, Yazbek e Raichelis (2010), como autoras 

problematizadoras dos fundamentos e conceitos da PNAS e do SUAS. Sustentam que os 
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termos não são adjetivos da condição do usuário, eles são produtos da desigualdade do 

sistema capitalista. Seu enfrentamento requer transformações não possíveis a partir das 

políticas sociais. Alertam para as contradições inerentes ao próprio sistema capitalista, 

mantido em função da exploração e da desigualdade. 

Esta mesma percepção de que a condição de “fenômeno natural” que atravessa o 

conceito de vulnerabilidade deve ser contestada, sobretudo por percebê-lo associado a 

contextos coletivos, aparece contida na premissa dos autores abaixo: 

 

Muito embora possamos considerar que a vulnerabilidade se instale, em 

maior grau, nas populações pobres, nas sociedades capitalistas 

contemporâneas, em que as relações sociais se desenvolvem por modos 

marcadamente complexos, a questão econômica é relevante, porém não 

determinante. Devido ao precário acesso à renda, os sujeitos ficam privados 

ou acessam com mais dificuldade os meios de superação das 

vulnerabilidades vivenciadas, sejam tais meios materiais ou capacidades 

impalpáveis, como a autonomia, a liberdade, o autorrespeito. É nesse sentido 

que se torna possível associar a vulnerabilidade à precariedade no acesso à 

garantia de direitos e proteção social (CARMO E GUIZARDE, 2018. p. 7). 

 

A ampla pesquisa bibliográfica desenvolvida por Alvarenga (2012) conduz a 

resultados que reforçam a associação entre o emprego dos termos risco e vulnerabilidade e o 

anseio neoliberal. Nessa direção tem-se a compreensão de que o uso de tais terminologias, 

associadas a outras como, pobreza e exclusão, servem para dissuadir a classe trabalhadora. 

Partindo dessa lógica, o “mercado” é defendido como a via mais segura para superar as 

dificuldades e os indivíduos e suas famílias são responsabilizados por se protegerem contra 

tais situações.  “A finalidade dessas ações é a inserção desses sujeitos no mercado, pela via do 

consumo ou da venda de produtos, e não pela via do acesso aos direitos sociais dos quais eles 

são portadores” (IAMAMOTO, 2010 apud ALVARENGA, 2012, p. 66). 

Nessa mesma direção, a assistente social e pesquisadora brasileira Aline de Carvalho 

Martins (2012), procura demonstrar a impertinência da utilização da teoria do risco social 

para a garantia de direitos e para a proteção social. Aposta na defesa de que o que sustenta 

esse conceito é a dissimulação da desigualdade que pretende esconder. Em última instância, 

ele está a serviço de desconstruir direitos e não, protegê-los.   

Suas reflexões traduzem o antagonismo característico da sociedade burguesa, desigual 

e contraditória por natureza.  Como esperar pela materialização de direitos e de cidadania 

nesse terreno? Diante dessa realidade somente através das lutas de classe é possível a um 

expressivo segmento da população melhorar suas condições de vida. É necessário “[...] firmar 

que a garantia e o exercício dos direitos se constituem como questões centrais na agenda da 
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classe trabalhadora para o alargamento de suas condições de existência e politização do 

conflito capital-trabalho” (MARTINS, 2012, p.2).  

A exemplo do que já foi problematizado nesse texto, torna-se a apontar a conquista 

dos direitos sociais, firmados no século XIX, no interior da sociedade burguesa, como fruto 

dessa articulação da classe trabalhadora, que se insurgiu contra o sistema e exigiu a garantia a 

algum bem-estar, de condições mínimas para se viver com dignidade e apto para o trabalho. 

Momento em que surge a figura do Estado, como interventor na efetivação de acesso a 

direitos, via implementação de políticas sociais públicas. Sua tarefa passa a ser, 

antagonicamente, atuar positivamente em favor de determinados segmentos desfavorecidos no 

seio social, ao mesmo tempo em que trabalha para perpetuar a dominação de uma minoria 

(MARTINS, 2012). 

Novamente Martins (2012) alerta sobre o impasse gerado para a efetivação dos 

direitos sociais. Apesar de estarem postos na lei, sua execução depende de recursos alocados 

pelo Estado para este fim. Ocorre, no entanto, estar este mesmo Estado sob forte pressão de 

grupos dominantes, a requerer uma fatia generosa da riqueza gerada no país. Nesse jogo de 

forças, sempre sai ganhando quem já está à frente. Em consequência, os direitos ganham 

status de “esmola” a quem não pode prover sua subsistência. 

Nessa situação, o discurso burguês define a questão social como pobreza, o que reduz 

e esvazia essa complexa rede multifatorial e não permite enxergar o perverso papel 

desempenhado pelo trabalho: gerar riqueza para poucos. O cidadão portador de direitos é 

substituído pelo necessitado carente de “ajuda”. 

Com o apoio de Freire (2007) é possível compreender que juridicamente o direito 

recebe defesa a nível internacional, mas no campo prático há apenas o gerenciamento da 

pobreza e não a sua superação. Os direitos são desqualificados enquanto construção coletiva e 

passam a ser vistos como demandas passíveis de acesso pelo mercado (MARTINS, 2012). 

Pensando por este ângulo, a criação de políticas públicas ocorre para minimizar o risco 

de rebeliões sociais. Parece não existir interesse real em enfrentar a pobreza e a desigualdade. 

Faz-se mister, nesse jogo de faz de conta, transformar a dependência pelo Estado como algo 

negativo e transformar os sujeitos como únicos responsáveis pela resolução de seus 

problemas. Consequentemente, maior parcela do fundo público é investida no capital. 

É nesse lugar que está situada a teoria do risco social. Ela se articula às políticas 

mínimas compensatórias e à proteção focal do Estado. Sua lógica se assenta na interpretação 

de que as dificuldades enfrentadas pelos indivíduos advêm de sua própria inércia, ou 

“preguiça”, ou falta de aproveitamento das oportunidades. Sendo assim, investir em políticas 
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públicas representa reforçar esses vícios, pelo olhar neoliberal. Ocorre, portanto, a 

(des)proteção social. “A seletividade termina então por estigmatizar os pobres e imprimir à 

assistência um perfil culpabilizatório e moralizador, em detrimento do direito” (MARTINS, 

2012, p. 94). 

Diante da discussão apresentada, ressalta-se que o termo vulnerabilidade social é 

entendido, no presente estudo, em seu aspecto multifacetado, tendo em vista as inúmeras 

variáveis determinantes, como acesso a emprego e renda, qualidade de saúde e educação, 

condições de moradia, rede de relações interpessoais, oferta de políticas públicas de proteção 

social, dentre outras. Contrapõe-se ao modelo discursivo herdado da bioética, cuja 

compreensão o reduz a uma condição inerente ao ser humano, como fragilidade ligada única e 

exclusivamente a sua existência individual. 

Essa definição ganha mais sentido quando associada ao conceito de vulnerabilidade 

social trazido por Kaztman (2011) citado por Sá (2017), entendido como a condição na qual 

pessoas, famílias ou comunidades não possuem recursos suficientes que lhes permitam 

apropriar-se das oportunidades ofertadas pelo Estado, pelo mercado e pela sociedade. Diante 

dessa limitação não conseguem proteger a si e a seus membros, tampouco enfrentar os riscos 

sociais. Os riscos sociais estão associados à falta ou deterioração dessas condições, 

impeditivas do bem-estar do núcleo familiar.  

As condições de vulnerabilidade vivenciadas por componentes de famílias 

monoparentais, principalmente femininas, também foram apontadas por Fernandes (2008) 

cuja pesquisa identificou que a maioria das crianças e adolescentes vivendo em situação de 

rua que apresentavam algum vínculo familiar pertencia a famílias cuja condução recaía sobre 

a mulher. A influência negativa do aspecto financeiro das famílias monoparentais também foi 

evidenciada no trabalho de Rosado (2011), em que apresenta os fatores trabalho, renda, 

educação, cuidado com os filhos, saúde, lazer e vida espiritual, sendo os mais enfraquecidos 

com a separação ou divórcio.  

Contudo, alimentando as estatísticas que defendem não haver estudos suficientes para 

respaldar a correlação direta entre tipo de arranjo familiar e precárias condições de vida, 

Favaro (2009) observou estratégias de fortalecimento da rede de apoio familiar desenvolvidas 

pelas responsáveis por família monoparental de baixa renda, mesmo inseridas em contextos 

de dificuldades financeiras. Novamente, as contradições apresentadas nos estudos aparecem 

para balizar declarações apressadas. 

A revisão de literatura realizada para este estudo indica serem escassos os estudos que 

abordam aspectos da monoparentalidade feminina em contextos de vulnerabilidade social. 
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Aliado ao pouco número de pesquisas acerca das novas configurações familiares nestes 

contextos, foram encontrados ainda menos estudos que abordam os seus efeitos sobre a 

socialização dos filhos, e sobre as práticas educativas desenvolvidas nessas dinâmicas 

familiares. Além disso, soma-se que os resultados das pesquisas encontradas apresentam-se 

inconclusivos e/ou divergentes. Eis a relevância do presente estudo. Além de mirar um dos 

fenômenos em crescente desenvolvimento na sociedade contemporânea, busca clarear as 

lacunas encontradas no campo científico. 

Existe, inegavelmente, uma íntima relação entre conformações familiares e trama 

social. Vale insistir, portanto, no movimento recíproco de influência entre elas. Nessa medida, 

compreender a instituição familiar exige uma conexão com as transformações culturais, 

sociais, econômicas e políticas.  

Isso requer, ainda, entender a polissemia e incompletude do conceito de família, pois 

se inscreve em constantes mutações a depender do período histórico no qual se situa. O 

contexto atual apresenta diversas formas de organização familiar, cada qual carrega suas 

características próprias, podendo se assemelhar mais ou menos aos modelos tradicionais. No 

entanto, vale lembrar que todas carregam em si a função de atender aos anseios sociais de sua 

época. 

Por tudo o que foi exposto vale reforçar o quanto se torna inapropriado associar 

diretamente o tipo de arranjo familiar à vulnerabilidade. Muitos estudos apontam essa 

configuração familiar estando frequentemente perpassada por questões sociais, todavia, nem 

todos apontam as fragilidades vivenciadas por estas famílias como causas inerentes de seus 

arranjos. Ao contrário, consideram as condições econômicas, a ausência ou ineficiência da 

rede social de proteção e apoio e a não efetivação das garantias dos direitos assegurados na 

legislação como situações que efetivamente geram o risco social. 

No mais, torna-se imperioso o seu estudo para direcionar as políticas públicas postas 

em ação pelo Estado e, principalmente, para combater as crenças estigmatizantes que cingem 

esse tema. 

 

1.3.2 – A Monoparentalidade no Direito de Família 

 

As mudanças concretas no cotidiano familiar narradas acima produziram reflexos no 

arcabouço jurídico do país e a concepção de família até então restrita ao casamento foi 

ampliada pela CF de 1988.  
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Em seu artigo 1° a Carta Constitucional de 1988 consagra o princípio da dignidade da 

pessoa humana, reconhecido como o ponto de transformação do paradigma de família. 

Considerando os princípios constitucionais como alicerces normativos, sobre eles se assenta 

todo o sistema jurídico constitucional. 

De acordo com preleção de Maria Berenice Dias (2015), ao elevar a dignidade da 

pessoa humana a fundamento de ordem jurídica, nossa constituição opta expressamente pela 

pessoa, ligando todos os institutos a realização de sua personalidade. Tal fenômeno provocou 

a despatrimonialização e a personalização dos institutos, de modo a colocar a pessoa humana 

no centro protetor do direito. 

No tocante a esse entendimento, nota-se o balizamento por tal princípio sobre a 

atuação do Estado. A este cabe o dever de promover condutas eficazes que favoreçam 

condições mínimas de existência para cada ser humano. Dito de outra forma, é sua obrigação 

garantir vida digna aos seus beneficiários. 

O princípio em tela (art.1º, III, CF/ 88) abarcou vários ideais no que tange à estrutura 

familiar, como o matrimônio, a união estável e a família monoparental. Todos passaram a 

receber amparo constitucional. 

Depreende-se do que foi exposto um ajustamento do conceito de família frente ao 

despontamento de transformações sociais. Na mesma medida, o legislador viu-se compelido a 

posicionar-se diante da nova realidade. 

Pode-se dizer que uma das principais mudanças que propiciaram essas transformações 

no Brasil foi o surgimento da “Lei do divórcio”, de 1977. De acordo com Cano et al. (2009), 

as famílias evitavam, até então, situações de rompimento de vínculo conjugal, preocupadas 

com o aceite social. A Lei do divórcio alterou significativamente essa situação e conduziu 

muitos casais ao trâmite legal de separações conjugais. 

A alteração efetuada no conceito de família no campo legal é pontuada por Santos e 

Santos (2008, p.31): 

 

O conceito de família, antes restrito àquela constituída pelo casamento, foi 

ampliado para abranger a família monoparental. Esta espécie de família 

rompeu com a ideia preconcebida de que o núcleo familiar deve ser oriundo 

do casamento e compreender o pai, a mãe e os filhos. O fato é que esta 

entidade familiar pode se originar de diversos fatores e compreende, apenas, 

um dos genitores e seus descendentes. A sociedade passa a se confrontar 

com a presença de famílias biparentais e monoparentais, lado a lado, no 

cotidiano. 
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Assim, a família monoparental foi reconhecida pela Lei Maior em vigor e denominada 

como uma entidade familiar formada por qualquer dos pais e seus descendentes (art. 226, § 

4.º). Trata-se de alteração na legislação que rege o Direito de Família no final do século XX. 

A partir de então, o texto da Lei substitui as concepções moralistas que envolviam a noção de 

família por uma compreensão assentada nos princípios da dignidade e solidariedade.  Com 

isso, a afetividade é o elemento que passa a qualificar os laços parentais (DIAS, 2015). 

Outra novidade inaugurada pela Carta Magna refere-se à isenção pelo constituinte no 

que tange à definição do conceito de família. Essa atitude evidencia a compreensão deste 

fenômeno como mutável, portanto, constantemente aberto a possíveis reinterpretações 

legislativas (NADER, 2016). Alterações fundamentais para diluir o estigma social a que a 

família monoparental esteve presa. 

Os avanços constitucionais repercutiram, como deve ser, na legislação 

infraconstitucional, principalmente na reforma do novo Código Civil brasileiro de 2002, em 

que o casamento religioso foi regularizado com efeito civil e a união estável passou a ser 

reconhecida, inaugurando o reconhecimento da entidade familiar formada por um dos 

progenitores com filho. Nessa direção vai se consolidando a transição do modelo patriarcal 

vigente, centrado no laço matrimonial e subordinado ao poder paterno para relações familiares 

alicerçadas nos vínculos afetivos. 

Interessa observar ainda que no texto da “Constituição Cidadã”, quando a família não 

tem nenhuma condição de proteger seus membros, a responsabilidade passa a ser 

compartilhada entre a comunidade e o Estado, conforme previsto em seu artigo 227. Garantia 

constitucional ratificada posteriormente pelo ECA. 

 No entanto, Viana (2016, p. 18) faz importante ressalva ao mencionar que “[...] 

mesmo já existindo definição constitucional, ainda persiste um fosso entre a família biparental 

e a monoparental, no que se refere ao aporte jurídico infraconstitucional”. Para esta 

pesquisadora as barreiras impeditivas para as famílias monoparentais acessarem a proteção 

jurídica se agrava quando se trata daquelas famílias em situação de vulnerabilidade social, 

econômica e cultural. Arrematando esse posicionamento de que não há igualdade no campo 

real e há carência de chancela estatal, postula: 

 

A monoparentalidade, especialmente feminina, deveria receber especial 

proteção do Estado brasileiro, uma vez que as mulheres ainda se deparam 

com empecilhos para acessar o mercado de trabalho, sendo que esta 

dificuldade é potencializada nos casos de mulheres com baixa escolaridade, 

com filhos e no limite ou abaixo da linha de pobreza. Uma série de 

discriminação no tratamento legal e social dos integrantes dos arranjos 



52 
 

monoparentais parece ainda fazer parte da realidade dessas famílias, o que 

sugere que o preceito constitucional de igualdade entre os modelos 

familiares ainda não se efetivou na prática (VIANA, 2016, p. 18). 

 

Nesse sentido, Dias (2015) discorre em relação aos direitos da família monoparental, 

afirmando que, “de forma injustificável”, o legislador omitiu-se em regular seus direitos, 

alijando-as do Código Civil, apesar de esta ser a realidade de um terço das famílias brasileiras.  

Assim, mesmo sendo reconhecida como entidade familiar, em relação aos seus 

direitos, não houve mudanças expressivas. Porém é preciso salientar que em nossa sociedade 

esse segmento tem um espaço significativo na realidade social e seria fundamental usufruírem 

de políticas sociais específicas, principalmente as monoparentais femininas, por 

representarem significativo número daqueles que acessam as políticas da Assistência Social. 

Numa comprometida reflexão, Leite (2005) alerta sobre o reconhecimento da família 

monoparental pelo Direito Constitucional, todavia aponta a ausência de sua proteção no 

Direito Social, assim como no Direito Civil. Adverte: “Enquanto o Direito Civil não institui a 

família monoparental como sujeito de direito, o poder público não se vê compelido a auxiliá-

la, [...] o que tende a agravar seu caráter discriminatório no meio social” (LEITE 2005, p. 

330). 

Não por menos, as famílias monoparentais femininas vulneráveis sentem os impactos 

das medidas neoliberais sobre as políticas sociais. Sofrem as duras consequências da 

mercantilização dos direitos sociais e a redução gradativa do papel de provedor 

desempenhado pelo Estado. 

A sobrecarga nas obrigações familiares chega a seu limite e não tem o reconhecimento 

da esfera pública. Assiste-se ao crescimento do deslocamento de responsabilidades para a 

esfera privada, para o âmbito familiar. Com efeito, o Estado se mostra ineficaz na garantia dos 

direitos sociais dos cidadãos, evidenciando a precarização e a minimização dos mecanismos 

públicos, em especial às mulheres condutoras de família monoparental em situação de 

vulnerabilidade social. 

Mioto (2004) alerta para a urgente necessidade de intervenção estatal, no que 

concernem às responsabilidades públicas na garantia de direitos deste modelo familiar, 

possibilitando o seu amparo e proteção. Essa discussão reforça a importância de se 

elaborarem políticas públicas pautadas na compreensão integral do objeto família, assim 

como projetos que visem a autonomia e emancipação de sua condição, quando for este o caso. 

Basta de atendimentos fragmentados e segmentados. A prestação social que ora se 

efetiva é débil, precisa de reformulação. A direção a ser visada por este estudo é a da 
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materialização de direitos. E o caminho inicial a ser percorrido precisa ser o da compreensão 

de como se estruturam as famílias de baixa renda e como estas estão localizadas dentro do 

sistema maior, o capitalista. 

Destaca-se, no tocante à discussão sobre a garantia social e a política destinada às 

famílias de baixa renda, e de modo particular, às famílias monoparentais femininas, ser 

necessário tornar visível a condição feminina e os seus efeitos nas múltiplas desigualdades a 

que são submetidas. 

 

1.3.3 Família Monoparental Feminina – gênero e desigualdade 

 

A monoparentalidade feminina está configurada num amplo contexto social, 

permitindo múltiplas análises do universo que a circunda. Sem dúvidas é possível apontar 

avanços e conquistas na histórica luta feminina por igualdade de direito, todavia, as mudanças 

são também acompanhadas por permanência de estereótipos e defesa de modelos patriarcais 

prescritivos. Ser mulher, dentro desse contexto, pode interferir nas condições em que se 

encontram as famílias conduzidas pelas mães, tornando a análise de gênero e seus efeitos, 

elementos importantes para essa pesquisa. 

Inicialmente é fundamental compreender que abordar gênero extrapola as diferenças 

sexuais, como comumente se pensa a questão. Trata-se, portanto, de inserir a discussão no 

campo discursivo, em que as relações de poder são construídas socialmente. Adiante, 

Bruschini auxilia nessa compreensão, ao referenciar a categoria gênero: 

 

Princípio que transforma as diferenças biológicas entre os sexos em 

desigualdades sociais, estruturando a sociedade sobre a assimetria das 

relações entre homens e mulheres. Usar “gênero” para todas as referências 

de ordem social ou cultural, e “sexo” para aquelas de ordem biológica (1998, 

p. 89). 

 

Pretende-se demonstrar a superioridade da figura masculina sobre a feminina 

prevalecendo no imaginário social, em função da ação de um poderoso instrumento 

ideológico, que opera eficazmente há muitos anos na trama social, ao qual Judith Butler 

(2015) nomeou como “violência ética”. 

De acordo com a autora supramencionada, nascemos num mundo social que, por ser 

anterior a nós, nos molda. Sendo assim, é impossível reconhecer o outro sem a influência de 

um “universal” que tenta nos definir. A perspectiva defendida por esta autora é a de 

compartilharmos certa cegueira a respeito de nós mesmos; de percepção de que o encontro 
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com o outro será inevitavelmente atravessado por uma linguagem de enquadramento e, como 

consequência, a construção de um Relato de si e do outro será marcado por uma 

incompletude, uma opacidade. Vejamos como sustenta essa ideia: 

 

[...] Quando o “eu” busca fazer um relato de si mesmo, pode começar 

consigo, mas descobrirá que esse “si mesmo” já está implicado numa 

temporalidade social que excede suas próprias capacidades de narração [...]. 

(BUTLER, 2015. P. 18). 

 

Na mesma direção de Butler (2015), Haraway (2004) dispõe que em se tratando de 

gênero, não existe uma maneira ideal ou pré-determinada de ser mulher; a definição de 

masculinidade ou de feminilidade, tal qual a conhecemos é uma construção histórico-social. O 

que é atribuído como papel ou função feminina compõe o discurso de poder a imperar no 

campo social e varia de sociedade para sociedade. 

As divisões sexistas entre homens e mulheres remontam à divisão sexual do trabalho, 

comum nas sociedades de classes. Essa desigualdade de gênero é continuamente reproduzida 

no interior das famílias, pelo mercado, e nas formas de intervenção do Estado sobre os 

indivíduos e famílias, por meio das políticas públicas (CARDOSO E TEIXEIRA, 2014). 

Segundo dados apresentados por Alves e Cavenaghi (2012), o Brasil passou de uma 

economia primário-exportadora, de base agrária e rural, para uma economia urbana, industrial 

e de serviços. Essa mudança provocou o crescimento do percentual da população das cidades 

de 31,2%, em 1940, para 84,3%, em 2010. 

Além de inúmeras outras transformações sociais advindas desse cenário, mudanças 

nos padrões de família e nas formas de convivência dos arranjos domiciliares sofreram 

alterações de peso. Vale citar, em especial, a transição de uma sociedade patriarcal para uma 

sociedade pós-patriarcal, caracterizada por mudanças significativas nas relações de gênero, 

com maior autonomia e empoderamento das mulheres. Todavia, permanecem os indicadores 

que apontam para situação de desvantagem social destas (ALVES e CAVENAGHI, 2012). 

Dado interessante apontado pela pesquisa efetuada por esses autores mostra, a partir 

de 1980, a emergência de um excedente de mulheres no Brasil, ou seja, a existência de um 

maior número de mulheres quando comparado ao número existente de homens, “que no início 

dos anos 80 era de duas centenas de milhares, passou para um milhão no início dos anos 90, 

dois milhões no início dos anos 2000 e ultrapassou os 3 milhões em 2010. Estima-se que este 

superávit chegue a 7 milhões no ano 2050” (ALVES e CAVENAGHI, 2012, p. 87). 
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Este indicador denuncia um desequilíbrio na razão de sexo da população adulta 

brasileira, com maior incidência do sexo feminino. Embora as consequências desse fenômeno 

ainda não tenham sido suficientemente estudadas, existe uma constatação de que o número de 

mulheres sozinhas (sem cônjuge) cresce com o avanço da idade. No campo educacional, os 

dados coletados mostram os inequívocos ganhos das mulheres nas últimas décadas, quando 

comparadas aos homens. No mercado de trabalho, a situação é outra, “mesmo que os hiatos 

de atividade e rendimento tenham se reduzido [...], os diferenciais de gênero ainda são 

grandes, com as mulheres em desvantagem” (ALVES e CAVENAGHI, 2012, p. 92). 

A discussão apresentada por estes autores reforça a constatação sobre a segregação 

ocupacional e discriminação salarial sofrida pelas mulheres, ainda que sua participação no 

mercado de trabalho tenha abrandado as diferenças quanto a situação vivenciada pelo sexo 

oposto. “[...] houve redução de algumas desigualdades de gênero e reversão de outras, mas 

ainda falta muito para o Brasil chegar a uma justa e plena situação de equidade de gênero 

(2013, p.102). No mais, a organização do campo laboral favorece o acesso dos homens, 

contabilizando contra o efetivo ganho feminino: 

 

Outro fator que contribui para as desigualdades de gênero é que o grau de 

informalidade e o desemprego das mulheres se manteve mais elevado do que 

o dos homens durante a década passada, embora a População 

Economicamente Ativa (PEA) feminina tenha crescido mais rapidamente do 

que a masculina. Um dos fatores que contribui para o desequilíbrio entre 

oferta e demanda é a segregação ocupacional que torna o leque de profissões 

femininas mais estreito do que o masculino. Assim, ao oferecer mais opções 

para os homens, o mercado atingiria um equilíbrio em um nível mais baixo 

de desemprego masculino, enquanto a disputa pelas poucas ofertas de 

emprego feminino torna o desemprego das mulheres e a informalidade um 

fenômeno mais frequente (ALVES e CAVENAGHI, 2012, p. 92). 
 

No tocante às atividades não remuneradas e os afazeres domésticos as mulheres são 

ampla maioria e não são contabilizadas na população economicamente ativa. Isso representa 

uma dissonância em relação ao seu menor número e à sua menor jornada nas atividades 

produtivas remuneradas. “A dupla ou tripla jornada feminina é um dos elementos centrais da 

desigualdade de gênero entre atividades produtivas e reprodutivas” (ALVES e CAVENAGHI, 

2012, p. 99). 

Em consonância com os dados apresentados no estudo anterior, a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD, de 2018, investigou outras formas de trabalho 

da população brasileira adulta, além do trabalho ocupacional formal, apontando, dentre elas, 
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os afazeres domésticos, o cuidado de pessoas, o trabalho voluntário e a produção para o 

próprio consumo (IBGE, 2018). 

Embora apresente uma redução em pontos percentuais entre 2016 e 2017 e indique 

uma tendência de queda, a discrepância de participação dos sexos nessas atividades ainda se 

mantém alta: “enquanto 78,2% dos homens realizaram afazeres domésticos em 2018, a taxa 

de realização de afazeres era de 92,2% entre as mulheres [...]” (PNAD, 2018, p. 2). Pelos 

resultados da PNAD (2018) é possível observar, ainda, a elevação da taxa de realização de 

afazeres das mulheres quando estas estão nas condições de cônjuge (97,3%) ou responsável 

pelo domicílio (95,3%).  

 Contrastando com o que se pode inferir em análise apressada, a referida taxa é maior 

entre as pessoas ocupadas (88,0% em 2018), do que entre as não ocupadas (82,8%), 

indicando, pois, um possível traço da dupla jornada feminina, quando se considera o conceito 

amplo de trabalho. Além disso, um dado relevante para os objetivos desse tópico considera 

que as mulheres também despendem, em média, quase o dobro das horas semanais dos 

homens em atividades de afazeres domésticos e/ou cuidado de pessoas, até mesmo quando 

estão em situações ocupacionais iguais (PNAD, 2018). 

A partir desta perspectiva, é possível pensar o quanto as desigualdades de gênero 

podem impactar as condições materiais e até imateriais das famílias que têm a mãe como 

responsável pelo lar. Além dos desafios impostos pela tarefa de educar, acompanhar, 

alimentar, proteger e amar, soma-se a difícil função de lidar com diferenças de acesso a 

trabalho e renda e a precariedade dos serviços públicos de apoio. 

De acordo com Brito (2008) estão entre os diversos fatores que afetam as famílias 

monoparentais femininas, os discursos que culpabilizam a mulher pelos problemas 

ocasionados pela falta do gênero masculino no lar; a dupla jornada de trabalho; a falta de 

tempo para se dedicar aos filhos (as), o agravo para manter sozinha uma família e a 

dificuldade de suprir a falta do marido e pai das crianças.  

Novamente a lógica antagônica das políticas sociais volta a assombrar essa realidade: 

atravessada por inúmeras carências, a rotina de muitas dessas famílias das camadas populares 

está fortemente marcada pela dependência dos benefícios, serviços e programas sócio 

assistenciais, que, conforme amplamente debatido em outro momento deste texto, são 

focalizados e paliativos, além de apresentarem escores extremamente baixos para o seu 

acesso. Apesar de produzir certo impacto positivo na vida desses sujeitos, não primam pela 

emancipação dos usuários. 
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A incorporação das mulheres ao mercado de trabalho em iguais condições às dos 

homens requer uma análise e uma mudança estratégica da função social e simbólica 

estabelecida na sociedade (ALVES e CAVENAGHI, 2012, p. 99). 

Consoante com essa posição, Carloto (2005, p. 16) defende uma política pública 

articulada em rede para o provimento das reais demandas dessas famílias: “[...] as propostas 

de políticas públicas de combate à pobreza devem considerar que a condição de 

vulnerabilidade destas mulheres está marcada pela condição de gênero, classe e etnia”. 

Por conseguinte, a PNAS precisa estar antenada às novas formas de exercício da 

organização familiar. Somente assim poderá contribuir para a desconstrução de discursos 

estigmatizados que permeiam suas práticas. Na percepção de Torrão Filho (2005), o discurso 

em torno do gênero produz uma identidade do feminino e do masculino que aprisiona os 

sujeitos em seus limites dos quais precisa a história escapar. 

É preciso reforçar a importância do exercício do empoderamento das mulheres neste 

contexto firmado pelo discurso de gênero que determina o que é ser mulher na sociedade 

ocidental atual. É sempre possível uma saída pela resistência. E pela ressignificação do 

trabalho. Nesse sentido, a política de assistência social pode fazer a diferença, desde que 

reconheça as reais formas de expressão das famílias monoparentais femininas e rompa com os 

modelos instituídos como padrões familiares. 
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CAPÍTULO 2 - O DESENHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

O primeiro tópico deste capítulo apresentará o CRAS, órgão em que ocorre o 

referenciamento dos serviços socioassistenciais da PSB no município. Sua localização 

estratégica dentro do território possibilita a organização e hierarquização da rede 

socioassistencial, cumprindo a diretriz de descentralização da Política de Assistência Social. 

Esta apresentação tornou-se necessária para contextualizar a opção metodológica feita para 

construir o desenho da pesquisa, que partiu de um mapeamento das famílias monoparentais 

femininas em situação de vulnerabilidade social. 

O campo empírico desta pesquisa foi construído a partir do banco de dados do CRAS 

Alto da Cruz8. Sua escolha se deu, primeiramente, em função de ter sido o local de trabalho 

da pesquisadora e onde ela vivenciava, diariamente, as contradições inerentes à função de 

mediar as relações entre os usuários do serviço e as políticas públicas implementadas no 

município e destinadas a eles.  Além disso, é um espaço onde ocorre o cadastramento de 

muitas famílias cuja composição compreende a condução feminina em situação de 

vulnerabilidade social, objeto deste estudo.  

Após a apresentação do campo empírico segue, detalhadamente, o caminho 

metodológico percorrido para se alcançar as famílias monoparentais conduzidas por mulheres 

a compor a amostra dessa pesquisa. 

 

2.1- A Assistência Social e a proteção social básica desenvolvida pelo CRAS 

 

Conforme apontado no Capítulo 1, em 1988 a CF representou o reflexo de amplas 

lutas da classe trabalhadora em prol da efetivação dos direitos civis e sociais. Foi, portanto, a 

norma suprema do país que implementou a Seguridade Social, cuja abrangência passa a 

compor as políticas públicas de Assistência Social, Previdência Social e Saúde.  

Até então, o acesso do cidadão a direitos sociais estava subordinado à sua inclusão 

formal na legislação social do trabalho. Todavia, a política de Assistência Social é firmada no 

país como não contributiva, com o intuito de atender a todos que dela necessitar, sendo um 

direito do cidadão e dever do Estado. De acordo com a redação dada pelo artigo 203 (CF/88), 

                                                           
8A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética na Pesquisa (CEP) e todos os documentos foram 

providenciados, assim como os cuidados para garantir a ética no desenvolvimento da investigação (carta de 

anuência do CRAS e termos de consentimento livre e esclarecido dos sujeitos participantes).   
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pode-se compreender esse novo paradigma: “a assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, [...]”. 

Esse direito é firmado, posteriormente, em leis infraconstitucionais, como a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), nº 8.742 de 1993 - que garante a universalidade dos 

direitos sociais; na PNAS, em 2004, que aponta alguns instrumentos democratizadores de 

gestão, destacando a participação da sociedade civil tanto na execução como na participação 

dos programas e pelo SUAS, de 2005, que desenvolve um sistema descentralizado e 

participativo para contribuir nas medidas de assistência dos cidadãos que se encontram em 

situação de vulnerabilidade.  

No entendimento de Sposati (2007), todavia, a mudança de nomenclatura mostrou-se 

incapaz de romper com a forte herança de procedimentos assistencialistas que imperaram no 

campo da assistência social até aquele momento. A lógica de funcionamento de suas políticas 

não foram ressignificadas e o conteúdo de seguridade social que lhe foi atribuído na CF/88 

não foi, de fato, incorporado. 

Ainda em Sposati (2007) encontramos crítica contundente aos projetos de 

fundamentação liberal-social ou economicista, por negarem o reconhecimento do direito de 

cidadania extensivo e considerarem a atenção social compatível somente a grupos 

caracterizados pelo grau de indigência estabelecido sob alta seletividade. “Nesse caso o 

acesso social depende do prévio enquadramento do cidadão à condição de necessitado, sem 

direito a requerer atenção a sua necessidade social” (SPOSATI, 2007; p. 437). 

O que a autora persegue é disseminar o atravessamento do processo de reprodução 

social no processo de produção social. Nesse sentido, a proteção social está intimamente 

ligada ao modo de inserção do cidadão na produção da sociedade de mercado: 

 

[...] o regime de uma dada política social depende do modelo de regulação 

econômica, social e política, e nele, do papel exercido pelo Estado entre os 
processos de acumulação, distribuição e redistribuição do capital para o 

trabalho face às desigualdades sociais e econômicas. 

 

Aceitar a função de proteção social a riscos e vulnerabilidades individuais e sociais de 

forma não contributiva encontra óbices na aceitação social em geral, diferentemente do que já 

ocorre na política de saúde. “Desencravar a especificidade/particularidade pública da 

assistência social de todo esse amálgama sócio-político é, no mais das vezes, tarefa árdua e 

conflituosa” (SPOSATI, 2007; p. 439). E mais,  
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Considero que um dos fatores que gera essa transmutação é a atribuição 

indevida da assistência social ao campo “dos pobres e da pobreza”. É este o 

campo das culpas, das vítimas e sofredores, dos coitados e dos não cidadãos. 

Somente quando a pobreza for criminalizada, isto é, quando seus causadores 

forem apontados, talvez se possa romper com o moralismo milenar que cerca 

a questão. A condição de ser pobre não gera direitos. É a condição de ser 

cidadão que os gera. Por consequência, enquanto for atribuída a 

responsabilidade da assistência social ao trato do pobre, ela não será uma 

política de direito de cidadania. Esta é uma das questões mais difíceis a ser 

enfrentada, pois muda o “pólo energético” da assistência social (SPOSATI, 

2007; p. 441).  

 

Cabe à Assistência Social, como política pública de direitos à proteção social não 

contributiva, provocar a extensão do acesso a direitos e ao reconhecimento de cidadania. Não 

se trata, pois, de ajuda, esmola, ou ação emergencial, mas de afiançar as seguranças sociais 

dispostas na PNAS/2004, a saber: segurança de sobrevivência (de rendimento e de 

autonomia); de acolhida; de convívio ou vivência familiar. “[...] Ela deve responder, de forma 

racional e programática, com qualidade e quantidade face às demandas, a determinadas 

necessidades sociais, tornando-se provedora de seguranças sociais” (SPOSATI, 2007; p. 442). 

Na Política de Assistência Social a família tem lugar privilegiado, haja vista o 

princípio da matricialidade sociofamiliar que orienta suas legislações e programas.  A Norma 

Operacional Básica (NOB/SUAS) define tanto a matricialidade sociofamiliar como a 

territorialização como eixos estruturantes da gestão do SUAS, dando “primazia à atenção à 

família e seus membros, a partir do território de vivência, com prioridade àquelas com 

registro de fragilidades, vulnerabilidades e presença de vitimação entre seus membros” 

(BRASIL, 2005, p. 28). 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS, 2019), a Assistência Social, 

por meio da Proteção Social Básica9 e Especial10, visa a ofertar um conjunto de programas, 

serviços, projetos e benefícios com o objetivo de prevenir, proteger e enfrentar situações de 

vulnerabilidade e risco, além da promoção e defesa de direitos. As ações desenvolvidas 

buscam articular as transferências de renda com os serviços socioassistenciais na perspectiva 

                                                           
9 A Proteção Social Básica é o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social 

estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, buscando a inserção de famílias e 

indivíduos na rede socioassistencial e em outras políticas setoriais, visando ao fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários e a superação dessas situações (BRASIL, 2019). 
10 A Proteção Social Especial organiza, no âmbito do SUAS, a oferta de serviços, programas e projetos de 

caráter especializado, destinado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de 

direitos. Tem o objetivo de contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento 

de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco 

pessoal e social, por violação de direitos (BRASIL, 2019). 



61 
 

de oferecer mais oportunidades e possibilidades de desenvolvimento da autonomia de 

indivíduos, famílias e comunidades.  

O CRAS, órgão público de intervenção descentralizada da política de Assistência 

Social - conhecido popularmente como a “Casa das Famílias” - é responsável pela 

organização e oferta dos serviços socioassistenciais da PSB do SUAS nas áreas de 

vulnerabilidade e risco social dos municípios e Distrito Federal. Com este serviço visa-se, 

basicamente, conhecer de modo territorializado a incidência das situações de vulnerabilidades 

e riscos sociais, fortalecer os vínculos familiares e comunitários, por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e ampliação do acesso aos direitos de cidadania e 

melhoria de sua qualidade de vida. (MACHADO, OLIVEIRA, CHAVES e PONTELO, 2017, 

p. 33).  

Considerado, também, a porta de entrada dos serviços do SUAS, cada unidade de  

CRAS possui uma área de abrangência territorial, na qual desenvolve suas principais funções: 

ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)11; o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos12 (SCFV) e o Serviço de Proteção Social Básica 

no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas13. 

Há cinco unidades de CRAS em funcionamento na cidade histórica de Ouro Preto. 

Estes encontram-se distribuídos estrategicamente em seu território, sendo duas unidades na 

sede, denominadas CRAS Alto da Cruz e CRAS São Cristóvão, e três em diferentes distritos, 

a saber: Antônio Pereira, Cachoeira do Campo e Santa Rita de Ouro Preto.  

O CRAS Alto da Cruz foi o primeiro a ser fundado, em 2006, no bairro Alto da Cruz, 

em função da alta situação de vulnerabilidade social encontrada nesse território. Em dezembro 

de 2016 passou a desenvolver suas atividades no bairro Padre Faria, em função de diversas 

ocorrências de furtos no antigo local. Atualmente funciona em sede própria, nesse mesmo 

                                                           
11 O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com famílias, 

de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus 

vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo (BRASIL, 2014, p. 12). 
12 O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é serviço realizado em grupos, organizado a partir 

de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a 

fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma 

de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 

reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território (BRASIL, 2014, 

p.16). 
13 O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas é serviço que 

tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais 

dos usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação 

de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas 

idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a 

exclusão e o isolamento (BRASIL, 2014, p. 25). 
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bairro. Sua área de atuação totaliza 16 bairros, sendo eles: Alto da Cruz, Alto das Dores, 

Antônio Dias, Caminho da Fábrica, Catarina Mendes, Liberdade, Morro da Queimada, Morro 

Santana, Morro São João, Morro São Sebastião, Padre Faria, Perita, Piedade, Santa Cruz, 

Santa Efigênia e Taquaral.  

Conforme mostra a figura abaixo, baseada em dados coletados entre os meses de 

março a dezembro de 2017, nos registros efetuados pela recepção do serviço do CRAS, 

observa-se que os bairros Alto da Cruz, Piedade, Morro Santana, Santa Cruz e Padre Faria são 

aqueles com maior número de atendimentos (MACHADO, OLIVEIRA, CHAVES e 

PONTELO, 2017, p. 35). A tendência de maior atendimento nos bairros citados se manteve 

em 2018, o que poderá ser melhor visualizado no item 2.2 desse estudo, em que foi necessário 

contabilizar o número de famílias cadastradas por bairros de abrangência. 

 

Gráfico 1: Atendimentos por bairro do CRAS Alto da Cruz em 2017 

 
Fonte: Arquivo CRAS Alto da Cruz, 2017. 

 

Ao final de 2018, o CRAS Alto da Cruz totalizava 2725 cadastros de famílias que 

desde a sua fundação foram atendidas e/ou acompanhadas pela equipe do serviço PSB. E, 

somando-se a este dado, vale esclarecer a existência de 59 famílias assistidas pelo PAIF, até 

aquele momento. 
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O funcionamento do CRAS ocorre de segunda a sexta-feira no horário de 08hs às 17hs 

e contava (até meados de 2019, período em que houve uma alteração no seu quadro)  com 

uma equipe multidisciplinar composta por: 01 Coordenador - Cargo Comissionado e 

dedicação exclusiva; 01 Assistente Social - Cargo Efetivo com carga horária de 

30horas/semana; 01 Psicóloga – Cargo Efetivo com carga horária de 30horas/semanais; 01 

Terapeuta Ocupacional - Cargo Efetivo com carga horária de 30horas/semanais;  01 

Recepcionista - Cargo Comissionado e dedicação exclusiva; 01 Cargo Administrativo - 

responsável pelo procedimento de  confecção da Carteirinha de passe livre (deficientes) - 

Cargo Comissionado e dedicação exclusiva e 01 Serviço Geral – Terceirizada com carga 

horária de 44horas/semanais.  

Por sua localização privilegiada no território, de fácil acesso e amplo conhecimento 

pela população, cabe à equipe técnica de referência dos CRAS (minimamente composta por 

psicólogo e assistente social) acolher demandas espontâneas, assim como encaminhamentos 

provenientes da rede de atenção social do município (como Conselho Tutelar, Ministério 

Público, Vara da Infância e Juventude entre outros) e realizar os procedimentos necessários ao 

acompanhamento de cada caso concreto. 

Trata- se de trabalho complexo e altamente desafiador, uma vez que se vê atravessado 

por inúmeras questões sociais, invisíveis aos olhos de muitos. No entanto, vale a ressalva de 

que constitui espaço possível para a mediação dos usuários com o campo do Direito. Para 

tanto é necessário uma leitura atenta e crítica da trama social por todos os seus profissionais. 

Espera- se que a presente pesquisa amplie o conhecimento sobre as famílias atendidas e lance 

alguma luz nesse horizonte. 

 

2.2 – A pesquisa empírica: o caminho metodológico 

 

O processo de seleção das famílias com arranjos monoparentais femininos que fizeram 

parte da pesquisa empírica se desenvolveu em variadas etapas, as quais serão cuidadosamente 

descritas a seguir. As informações coletadas para a seleção das famílias participantes da 

pesquisa originaram-se do banco de dados do CRAS Alto da Cruz, no qual ocorre o cadastro 

social14 de todas as famílias que recorrem ao serviço, seja por demanda espontânea, seja por 

encaminhamento de outros setores, ou mesmo por busca ativa da equipe técnica. 

                                                           
14 Cadastros Sociais são documentos que contêm informações básicas de todo núcleo familiar que acessa 

qualquer serviço do CRAS. Dispõem de informações como quantidade de pessoas na casa, escolaridade, 
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 Inicialmente procedeu-se à análise manual, longa e fatigosa, realizada unicamente 

pela pesquisadora, entre os meses de novembro a dezembro de 2018, de cada um dos 2725 

cadastros sociais familiares existentes nos arquivos do CRAS Alto da Cruz até aquele 

momento. Nesta análise foram adotados alguns critérios de seleção: 1º- cadastros cujo último 

atendimento familiar tenha sido realizado pela equipe técnica do serviço do CRAS entre os 

anos de 2016 e 2018; e 2º- cadastros de famílias compostas pela mãe, os filhos e/ou netos, 

vivendo em moradias, sem a presença de outros familiares ou companheiro. Seu resultado 

será melhor visualizado no Quadro 1 a seguir. 

 

Quadro 1 – Famílias monoparentais femininas atendidas pelo CRAS Alto da Cruz, segundo 

bairros de moradia – 2016-2018. 

BAIRROS DA ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA DO CRAS ALTO 

DA CRUZ 

 

TOTAL DE CADASTROS, POR BAIRROS, DE FAMÍLIAS MONOPARENTAIS FEMININAS DO 

CRAS ALTO DA CRUZ (ATUALIZADOS ENTRE 2016 e 2018) CUJA COMPOSIÇÃO CONTÉM 

APENAS AS MÃES, OS FILHOS E/OU OS NETOS. 

(N) 

Alto da Cruz 35 

Alto das Dores 09 

Antônio Dias 12 

Caminho da Fábrica 13 

Catarina Mendes - 

Liberdade - 

Morro da Queimada 13 

Morro Santana 49 

Morro São João 11 

Morro São Sebastião 08 

Padre Faria 30 

Perita - 

Piedade 38 

                                                                                                                                                                                     
trabalho, renda, moradia, quem encaminhou e para onde estão sendo encaminhados, entre outras. Pode ser 

realizado por um técnico de referência (profissional de nível superior). É importante salientar que: 1- as 

informações são prestadas pelos usuários, contendo, assim, a presunção de veracidade dos fatos narrados; 2- as 

configurações familiares se alteram com frequência, acrescendo ou diminuindo membros no núcleo familiar, 

dado difícil de ser contabilizado, diante de sua dinamicidade. 
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Santa Cruz 45 

Santa Efigênia - 

Taquaral 17 

TOTAL 280 

Fonte: Dados obtidos no Arquivo CRAS Alto da Cruz (2018), organizados pela autora. 

 

Portanto, pela adoção dos critérios iniciais, nota-se que os bairros com maior número 

de cadastros no CRAS Alto da Cruz são: Alto da Cruz, Piedade, Morro Santana, Santa Cruz e 

Padre Faria. Essa configuração reforça os dados mostrados no item anterior, ao apontar os 

bairros com o maior número de atendimentos pelo serviço. Outra análise possível diz respeito 

à maior incidência de famílias monoparentais femininas dentro dos critérios descritos, 

situadas no bairro Morro Santana.  

Além dessa primeira seleção, foram também contabilizados os cadastros atualizados 

(de 2016 em diante), cuja composição inclui a mãe responsável pela família, seus filhos e/ou 

netos e algum outro parente, assim como um atual companheiro (que não fosse o progenitor 

de seus filhos), conforme demonstrado no Quadro 2.  

Por meio da análise dos dados apresentados no Quadro 2 é possível perceber que o 

número de cadastros de famílias monoparentais conduzidas pelas mães, dentro dos critérios 

pré-estabelecidos e na presença de outros familiares, podendo inclusive ser um(a) 

companheiro(a), reduz significativamente quando comparado ao número apresentado na 

figura anterior (Quadro 1), em que essas mães, condutoras de família, assumem sozinhas os 

cuidados da casa, dos filhos e/ou netos. 

 

Quadro 2 – Famílias monoparentais femininas, em lares compostos com família estendida, 

atendidas pelo CRAS Alto da Cruz, segundo bairros de moradia – 2016-2018. 

BAIRROS DA ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA DO CRAS ALTO 

DA CRUZ 

 

 

TOTAL DE CADASTROS, POR BAIRROS, DE FAMÍLIAS MONOPARENTAIS FEMININAS DO 

CRAS ALTO DA CRUZ (ATUALIZADOS ENTRE 2016 e 2018) CUJA COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

CONTÉM AS MÃES, OS FILHOS E/OU OS NETOS E OUTROS PARENTES (EXCETO O 

PROGENITOR DOS FILHOS). 

(N) 

Alto da Cruz 07 

Alto das Dores 01 

Antônio Dias 05 

Caminho da Fábrica 03 
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Catarina Mendes - 

Liberdade - 

Morro da Queimada 01 

Morro Santana 02 

Morro São João - 

Morro São Sebastião 02 

Padre Faria 06 

Perita - 

Piedade 09 

Santa Cruz 06 

Santa Efigênia - 

Taquaral 03 

TOTAL 45 

Fonte: Dados obtidos no Arquivo CRAS Alto da Cruz (2018), organizados pela autora. 

 

O Quadro 3 abaixo apresenta o número total de cadastros com arranjos monoparentais 

femininos narrados desde a realização do cadastramento da família no CRAS (sem o recorte 

temporal de 2016 em diante), em que a mãe se responsabiliza pelos cuidados dos filhos e /ou 

netos, sem a presença do progenitor dos filhos, mas permitindo a coabitação com outros 

parentes; assim como o número total de cadastros familiares existentes em cada um dos 16 

bairros que compõem a área de atuação do CRAS Alto da Cruz, desde a sua criação em 2006 

até dezembro de 2018. 
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Quadro 3 – Famílias monoparentais femininas atendidas pelo CRAS Alto da Cruz, segundo 

bairros de moradia e total de cadastros sociais familiares existentes no 

 CRAS Alto da Cruz -2006 a 2018. 

BAIRROS DA ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA DO CRAS – 

ALTO DA CRUZ 

NÚMERO TOTAL DE CADASTROS, COM 

ARRANJOS MONOPARENTAIS FEMININOS, 

EM QUE A MÃE SE RESPONSABILIZA PELOS 

CUIDADOS DOS FILHOS E /OU NETOS, SEM A 

PRESENÇA DO PROGENITOR DOS FILHOS, 

MAS PERMITINDO A COABITAÇÃO COM 

OUTROS PARENTES. 

(N) 

NÚMERO TOTAL DE CADASTROS SOCIAIS 

FAMILIARES EXISTENTES EM CADA UM DOS 

16 BAIRROS QUE COMPÕEM A ÁREA DE 

ATUAÇÃO DO CRAS ALTO DA CRUZ, DESDE A 

SUA CRIAÇÃO EM 2006 ATÉ DEZEMBRO DE 

2018. 

(N) 

Alto da Cruz 175 652 

Alto das Dores 15 46 

Antônio Dias 52 136 

Caminho da Fábrica 48 130 

Catarina Mendes - 02 

Liberdade 02 08 

Morro da Queimada 25 158 

Morro Santana 135 372 

Morro São João 17 38 

Morro São Sebastião 18 57 

Padre Faria 83 269 

Perita - 01 

Piedade 94 560 

Santa Cruz 63 283 

Santa Efigênia 05 14 

Taquaral 40 128 

TOTAL 772 2854 

Fonte: Dados obtidos no Arquivo CRAS Alto da Cruz (2018), organizados pela autora. 

 

Sua análise permite concluir que apesar do bairro Alto da Cruz possuir o maior 

número de cadastros familiares no CRAS em referência, os arranjos monoparentais femininos 

registrados desde a sua criação, em 2006, representam apenas 26,84% do total de cadastros 

desse bairro. Ao passo que o Morro Santana apresenta porcentagem significativamente maior, 
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36,29%. Em função do quesito representatividade, o bairro Morro Santana passou a ser o 

eleito para compor o território de análise empírica desta pesquisa.  

O Quadro 4, por sua vez, representa o quantitativo de cadastros cuja composição 

contemple a presença da avó ou avô com os netos e /ou bisnetos apenas, sem a presença de 

ambos os progenitores dos filhos; e cadastros monoparentais masculinos, em que os pais são 

os responsáveis pelos cuidados dos filhos e/ou netos, sem a presença da progenitora e sem o 

recorte temporal (de 2016 em diante). 

 

Quadro 4 – Famílias conduzidas por avôs e/ou avós e de cadastros monoparentais masculinos 

atendidos pelo CRAS Alto da Cruz, segundo bairros de moradia,  

de 2016 até dezembro de 2018. 

BAIRROS DA ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA DO CRAS  

ALTO DA CRUZ 

CADASTROS, CUJA COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

CONTEMPLE A PRESENÇA DA AVÓ OU AVÔ 

COM OS NETOS E /OU BISNETOS APENAS, SEM A 

PRESENÇA DE AMBOS OS PROGENITORES DOS 

FILHOS. 

(N) 

CADASTROS DE FAMÍLIAS MONOPARENTAIS 

MASCULINAS, EM QUE OS PAIS SÃO OS 

RESPONSÁVEIS PELOS CUIDADOS DOS 

FILHOS E/OU NETOS, SEM A PRESENÇA DA 

PROGENITORA. 

(N) 

Alto da Cruz 03 02 

Alto das Dores - 03 

Antônio Dias - 03 

Caminho da Fábrica - 02 

Catarina Mendes - - 

Liberdade - - 

Morro da Queimada 02 - 

Morro Santana 04 04 

Morro São João 01 01 

Morro São Sebastião - - 

Padre Faria 02 02 

Perita - - 

Piedade 02 04 

Santa Cruz 03 01 

Santa Efigênia - - 

Taquaral - - 
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TOTAL 17 22 

Fonte: Dados obtidos no Arquivo CRAS Alto da Cruz (2018), organizados pela autora. 

 

O Quadro 4 evidencia que o número de filhos aos cuidados do progenitor (família 

monoparental masculina) ou de avós e/ou avôs apenas, é expressivamente baixo quando 

comparado ao grande número de famílias de configuração monoparental feminina cadastradas 

pelos equipamentos públicos da Política de Assistência Social. Isso permite inferir e reforçar 

os dados oficiais da PNAD de 2015 a respeito do crescimento desse arranjo familiar na 

atualidade, assim como a necessidade dessas mães de acessarem os serviços socioassistenciais 

na gestão de suas famílias, situação descrita pelas pesquisas de Gerardo (2004), Soares (2015) 

e Menezes (2017).  

Após esse procedimento, realizou-se nova análise dos cadastros selecionados no bairro 

Morro Santana, a fim de verificar outro importante critério de análise, posteriormente 

incluído: presença de ao menos um filho criança ou adolescente (até 18 anos incompletos) no 

núcleo familiar. Este critério foi acrescido por dois motivos interligados: a) tratar-se de uma 

pesquisa que focaliza as práticas maternas de socialização dos filhos e entende-se que a 

plenitude dessas práticas se dá na infância e adolescência e b) pretende-se incluir no estudo 

das práticas socializadoras, as práticas de acompanhamento da escolarização dos filhos, o que 

certamente se intensifica na faixa etária de escolarização básica.  

Esclarecidos os critérios, pode-se notar no Quadro 5, o número final de 41 famílias 

que compuseram o universo desta pesquisa e no interior do qual, as famílias pesquisadas 

foram selecionadas. 

  

Quadro 5 – Famílias monoparentais femininas atendidas pelo CRAS Alto da Cruz, segundo 

bairros de moradia e total de cadastros sociais familiares existentes no  

CRAS Alto da Cruz -2006 a 2018. 

BAIRRO COM MAIOR 

INCIDÊNCIA DE 

FAMÍLIAS 

MONOPARENTAIS 

CONDUZIDAS POR 

MULHERES E QUE 

ATENDEM AOS 

CRITÉRIOS PRÉ-

DEFINIDOS  DE 

SELEÇÃO 

CADASTROS DO CRAS ALTO DA CRUZ, NO 

BAIRRO MORRO SANTANA, DE FAMÍLIAS 

MONOPARENTAIS FEMININAS, ATUALIZADOS 

ENTRE 2016 e 2018, CUJA COMPOSIÇÃO CONTÉM 

APENAS AS MÃES, OS FILHOS E/OU OS NETOS E 

TENHA A PRESENÇA DE AO MENOS UM FILHO 

CRIANÇA OU ADOLESCENTE NO NÚCLEO 

FAMILIAR. 

(N) 

CADASTROS DO MORRO SANTANA DENTRO 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO NO TOTAL DE 

CADASTROS EXISTENTES NESSE BAIRRO. 

 

 

 

(%) 

Morro Santana 41 11% 

Fonte: Dados obtidos no Arquivo CRAS Alto da Cruz (2018), organizados pela autora. 
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A próxima seção abordará os critérios adotados para a seleção das famílias que 

fizeram parte da amostra deste estudo, bem como tecerá comentários a respeito da escolha 

metodológica que embasou a realização das entrevistas semiestruturadas e a análise dos dados 

coletados.  

 

2.2.1 A seleção das famílias e os procedimentos metodológicos para a coleta e 

análise de dados. 

 

A partir das 41 famílias com arranjos monoparentais femininos, moradoras do bairro 

Morro Santana, previamente selecionadas no total de cadastros do CRAS Alto da Cruz, 

atualizados entre 2016 e 2018, tendo como critérios iniciais a composição familiar (mães 

provedoras com filhos e/ou os netos) e a presença de ao menos um filho criança ou 

adolescente no núcleo familiar, foi necessário estabelecer um procedimento para se alcançar o 

número de 04 famílias a serem investigadas. 

 Assim, estabeleceu-se que as 04 primeiras famílias da lista de 41 famílias a responder 

positivamente, por intermédio de contato telefônico, às perguntas a seguir, iriam compor a 

amostra da pesquisa: 1- há criança ou adolescente na casa? 2- você assume sozinha os 

cuidados e a educação dos filhos? 3- aceita participar dessa pesquisa? 

Tendo selecionado o número desejado de famílias para a amostra, foram agendados 

horários para a aplicação das entrevistas semiestruturadas a cada uma delas. A escolha pela 

entrevista semiestruturada se deve ao fato de permitir uma condução com foco em questões 

pertinentes ao estudo, mas possibilitando flexibilidade de indagações ao pesquisador, no 

decorrer da entrevista. 

O número restrito de 4 famílias se deve ao aporte metodológico da pesquisa e seus 

condicionantes temporais no âmbito de uma pesquisa de mestrado. Optou-se por trabalhar 

metodologicamente com “perfis de configuração”, embasados na proposta teórica e 

metodológica de Bernard Lahire, por entender que esse aporte permite um aprofundamento da 

análise das dinâmicas familiares e dos processos de socialização.  

Sendo assim, o Perfil de Configuração de Bernard Lahire, que consiste na produção de 

retratos sociológicos a partir de entrevistas em profundidade (LAHIRE, 2004), serviu de 

aporte teórico e metodológico para a construção do roteiro semiestruturado e fundamentou o 

processo de coleta de dados e a análise posterior dos dados obtidos.  
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Os perfis de configuração (LAHIRE, 2004) surgem com um complexo construto 

teórico-metodológico proposto por Bernard Lahire para solucionar o problema da natureza e 

organização do patrimônio individual das disposições. Assim, o sociólogo sugere um 

“dispositivo metodológico inédito”, alicerçado pelo trabalho empírico. O método em questão 

– “Retratos Sociológicos – consiste na aplicação de uma série de entrevistas com os mesmos 

indivíduos sobre suas práticas, comportamentos, maneiras de ver, sentir e agir em diferentes 

microcontextos. 

A partir dessa metodologia, Lahire (2004) entende ser possível dispor de uma série de 

informações sobre o mesmo indivíduo, que podem ser posteriormente comparadas. Segundo 

ele: 

 

Só um dispositivo metodológico desse tipo permitiria julgar em que medida 

algumas disposições sociais são ou não transferíveis de uma situação para 

outra e avaliar o grau de heterogeneidade ou homogeneidade do patrimônio 

de disposições incorporadas pelos atores durante suas socializações 

anteriores (LAHIRE, 2004, p. 32) 

. 

Sua abordagem sugere, portanto, uma exaustiva análise interpretativa do material 

colhido nas diversas entrevistas, de modo a perceber certas variações ou certas incoerências 

que sempre vêm à tona no discurso do indivíduo. 

O trabalho interpretativo, porém, não deve se ater apenas ao relato pessoal. Há 

também outros elementos do patrimônio de disposições do indivíduo que surgirão em 

respostas aparentemente banais, menos apaixonadas e, principalmente, a partir de questões 

não previstas por ele. Decerto, os inúmeros aspectos de vida do entrevistado que não entram 

em seu campo de consciência e interesse espontâneo, mas surgem como material discursivo, 

devem ser cuidadosamente incluídos no campo de análise do sociólogo (LAHIRE, 2004).  

Tendo como pressuposto, a configuração dos perfis familiares, para a coleta de dados, 

pretendeu-se, a princípio, realizar duas entrevistas com as mães provedoras que poderiam ser 

ampliadas, caso se tornasse necessário o aprofundamento de algumas dimensões da vida 

social das famílias investigadas.  

A primeira entrevista seria realizada, preferencialmente, na moradia da família e teria 

como eixos orientadores a identificação da mãe e a caracterização socioeconômica e 

demográfica da família. 

A segunda entrevista poderia ser realizada em outro local, diferente da moradia, 

quando observado algum tipo de constrangimento ocasionado pela possível presença de 

outros membros da família (ou mesmo de outras pessoas externas à família, como vizinhos, 
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por exemplo) durante a realização da entrevista ou quando representasse a opção da 

entrevistada. Esta segunda entrevista teve como eixo orientador os processos de socialização 

familiar. 

Ressalta-se estarem os dois roteiros interligados e poderem ser articulados nas duas 

entrevistas, a partir do desenvolvimento da interação entre pesquisador e pesquisado. Os 

pontos que não foram devidamente aprofundados na primeira entrevista foram retomados na 

segunda.  

Diante da riqueza do processo de constituição das disposições proposta por Lahire, 

somente a apresentação da pesquisa empírica permitirá, efetivamente, ao leitor, aproximar-se 

dessa complexa e instigante possibilidade de compreender a operação individual sobre as 

disposições construídas. A segunda parte desse estudo conduz a este caminho. “[...] para 

compreender a experiência humana é necessário considerar os modos como as relações 

sociais se articulam nos espaços onde se dão as experiências” (NOGUEIRA, 2012, p. 118).  
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PARTE 2  

  

RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Só existe uma forma de se chegar ao universal: 

observar o particular, não superficialmente, mas 

minuciosamente e em detalhes. 

Bernard Lahire 
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CAPÍTULO 3 – PERFIS DAS FAMÍLIAS MONOPARENTAIS  

 

Antes de iniciar os perfis familiares optei por incluir uma breve discussão, embora 

extremamente relevante, sobre o meu lugar de “psi” no espaço social das mães entrevistadas. 

Creio que esta informação permite transparência e singularidade a esta pesquisa. Divido, 

cuidadosa e carinhosamente, estas informações com vocês, leitores. 

Parto, inicialmente, do fato incontestável de privilégio ao acesso às informações 

coletadas por estar incluída, durante praticamente toda a pesquisa15, como técnica de 

referência no CRAS – Alto da Cruz, local onde se deu a obtenção de dados para a seleção das 

famílias entrevistadas. Realizei a análise manual de um número considerável de cadastros, um 

total de 2.725, uma vez que as informações ainda não eram informatizadas neste serviço. A 

mim parece óbvio, mas lanço as seguintes questões para reflexão: a) quão incômodo seria a 

presença de um (a) pesquisador (a) a se debruçar sobre tantos documentos e qual o receio da 

instituição em permitir a leitura e o manuseio de documentos que guardam informações 

sigilosas sobre parcela significativa da população ouro-pretana? b) seria possível organizar 

tanta informação sem o conhecimento prévio de como estas foram registradas e da lógica de 

funcionamento de um CRAS? 

Em seguida aponto o que foi desafiador, muitas vezes angustiante para mim, ao iniciar 

as primeiras entrevistas. A princípio vislumbrei na minha função de psicóloga apenas um 

facilitador para o contato e o aceite para a participação nas entrevistas. Ledo engano! No 

primeiro contato realizado com uma das mães identifiquei-me como a psicóloga do CRAS, 

para facilitar a justificativa de sua seleção na pesquisa em andamento. A referida mãe foi 

muito solícita e logo concordou em agendar o encontro em sua própria residência. Isso me 

causou uma satisfação, porém, intuitivamente, gerou uma certa desconfiança em mim, que 

teve seu motivo comprovado no dia fatídico: tentei confirmar a visita pelo telefone, no mesmo 

dia, antes do horário combinado, mas não obtive êxito. Ao me encaminhar ao endereço 

percebi que já havia estado naquela casa, em função de solicitação pelo Conselho Tutelar, 

para acompanhamento familiar, proveniente de denúncias por negligências da mãe nos 

cuidados para com os filhos menores. Nesse momento tive meu primeiro “insight”, minha 

primeira e dolorosa constatação de que minha função estava, inevitavelmente, entre tantas 

                                                           
15 Digo, “durante praticamente toda a pesquisa” em função de ter assumido, em meados do ano de 2019, a função 

de psicóloga em outro serviço, que também se localiza na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

Habitação e Cidadania -  o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, lançado em Ouro Preto neste 

mesmo ano. Ocorre que a estruturação, coleta de informações e primeiras entrevistas aconteceram quando eu 

ainda compunha o quadro de servidores do CRAS – Alto da Cruz. 



75 
 

outras, associada ao “policiamento” e averiguação da função familiar de garantir os direitos 

dos filhos. No mais, foi necessário refletir sobre o lugar fantasioso que construímos a respeito 

das relações que estabelecemos com os usuários do serviço, estas podem e muitas vezes o são, 

interpretadas de forma negativa e invasiva por aqueles que são “acompanhados” pelos 

profissionais. 

Vencida essa fase, que menciono como uma “paulada no ego” e uma estratégia mal 

elaborada, parto para a segunda entrevista, dessa vez agendada, a pedido da própria mãe, no 

meu local de trabalho. A mãe compareceu sem qualquer resistência ou atraso. Que alívio! 

Porém, por também estar inclusa no rol das famílias em acompanhamento por alguns dos 

serviços municipais de garantia dos direitos das crianças e adolescentes, decorrente do fato de 

ter um filho adolescente em cumprimento de Medida Socioeducativa pelo cometimento de ato 

infracional, a conversa permaneceu focada no imenso sofrimento trazido por esta mãe diante 

desta vivência, que já se estendia por alguns anos. Foi necessário realizar a escuta profissional 

e o bom senso prevaleceu sobre os anseios de executar o roteiro da entrevista. Além disso, 

esta mãe informou, no decorrer da conversa, que apesar de residir apenas com os filhos, era 

casada e seu marido morava próximo à sua residência, o que a inviabilizava como amostra 

dessa pesquisa. 

Foi necessário, portanto, repensar as estratégias adotadas até aquele momento. Mas 

digo, com honestidade, que tais percalços impulsionaram muitos questionamentos que foram 

fontes de aprendizados, tanto quanto todo o processo da pesquisa, mas com um potencial 

diferenciador: não foram previstos. Quem deveria estar em campo, a psicóloga ou a 

pesquisadora? Há modo de corte na configuração do meu “eu” pessoal, profissional e 

acadêmico? Os dizeres da antropóloga Favret-Saada refletem bem o sentimento vivido em 

campo:  

 

No começo, não parei de oscilar entre esses dois obstáculos: se eu 

“participasse”, o trabalho de campo se tornaria uma aventura pessoal, isto é, 

o contrário de um trabalho; mas se tentasse “observar”, quer dizer, manter-

me à distância, não acharia nada para ‘observar’. No primeiro caso, meu 

projeto de conhecimento estava ameaçado, no segundo, arruinado 

(FAVRET-SAADA, 2015, p. 157). 

 

 Assim, para superar (mesmo que parcialmente) a sensação de cindida entre a 

pesquisadora e a psicóloga, foi necessário um trabalho reflexivo de “trazer à consciência”, que 

possibilitou, primeiramente, a ciência da impossível neutralidade ou cisão diante da pesquisa 
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para, em seguida, proceder a uma vigilância epistemológica e metodológica necessária à 

investigação científica. 

Eis que todas as demais entrevistas ocorreram na residência das entrevistadas. O 

contato por telefone contou com o cuidado de não mencionar minha função de psicóloga, 

afinal, estava no lugar de pesquisadora e, também, de certificar de antemão que a mãe não era 

casada no momento, nem morava com um companheiro. 

Assim, as quatro entrevistas consideradas válidas para a análise do perfil familiar que 

se desejou construir, foram gravadas e, com exceção da primeira, que exigiu nova entrevista 

para complementação das informações, ocorreu num único encontro, variando a duração 

conforme o ritmo próprio de cada entrevistada. A mais longa ocorreu em aproximadamente 

uma hora e a mais curta teve duração de pouco mais de trinta minutos. Além do material 

registrado em áudio, lancei mão do diário de campo para registrar observações, impressões e 

acontecimentos ocorridos no contexto da entrevista, porém não captados no discurso das 

mães. 

Logo serão apresentados os perfis de cada uma das famílias, cuja identificação se dará 

com nomes fictícios, em respeito ao anonimato das mães participantes da pesquisa e às 

demais cláusulas éticas que foram acordadas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Todavia, há que se mencionar os limites temporais impostos por uma pesquisa de mestrado, o 

que impossibilitou a construção dos referidos perfis familiares na sua completude e riqueza 

proposta por Bernard Lahire (2004). Esse aporte teórico serviu, pois, como orientação e 

inspiração, mas não teve sua metodologia esgotada, o que exigiria numerosas e longas 

entrevistas com as mesmas mães, demandando um maior tempo para conclusão da pesquisa. 

Os quatro perfis foram organizados mediante sete categorias orientadoras: 1) as 

condições da pesquisa, 2) a posição social da família, 3) moradia, 4) trabalho e renda, 5) 

escolarização na família, 6) socialização e rotina familiar, e 7) desafios.    

 

3.1 Perfil 1 -  Mãe: Bárbara Dias 

 

3.1.1 Condições da Pesquisa 

 

A primeira entrevista desta pesquisa ocorreu com essa jovem mãe. Inicialmente, não 

consegui contato pelo número de telefone disponibilizado em seu último atendimento no 

CRAS, mas obtive um novo número através da agenda de usuários da Unidade Básica de 

Saúde (UBS) de seu bairro. Coincidentemente, Bárbara é irmã de uma das agentes 
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comunitárias de saúde que ali trabalhava, o que favoreceu o contato. Essa foi a trajetória 

necessária até chegar ao dia da entrevista, após sua aceitação por telefone. 

Bárbara não fez muitas perguntas sobre a pesquisa nesse primeiro momento e foi a 

única a ser entrevistada duas vezes, sendo essa segunda oportunidade uma tentativa de 

aperfeiçoar a primeira entrevista, após sugestão dada pela banca de qualificação. 

Na manhã do dia marcado fui recebida por sua mãe que, muito prestativa, pediu-me 

para aguardar. Bárbara ainda se encontrava dormindo e pouco tempo depois apresentou-se 

receptiva para a conversa, que aconteceu na sala da casa. Desculpou-se pela demora, mas se 

prontificou a responder às perguntas. Informou que os filhos ainda dormiam e apenas um 

sobrinho assistia desenho animado na televisão do quarto. Ninguém participou ou interferiu 

na conversa. 

À medida que a entrevista avançava fui percebendo que essa mãe chegou tarde em 

casa e provavelmente estava cansada, o que pode justificar não estar me aguardando quando 

cheguei em sua residência. 

Quando retornei em outro dia, para a segunda etapa desse processo, encontrei Bárbara 

cansada, em função de ter saído com a irmã na noite anterior. Essa conversa seguiu, então, 

sem muito interesse de sua parte e as respostas dadas foram mais objetivas quando 

comparadas ao primeiro encontro. 

 

3.1.2 Posição Social da Família 

 

Bárbara tinha trinta e um anos, residia no bairro desde que nasceu. Possuía dois filhos 

meninos, um de dez e outro de sete anos. Morava na casa dos pais, juntamente com um irmão, 

este alcoolista e desempregado. Casou-se apenas com o pai do filho mais novo e, desde a 

separação, residia com a família de origem. Segundo seus relatos, ela tinha relação muito 

próxima com a irmã que morava ao lado e com a filha desta, sua sobrinha. Esta circulava 

livremente pela casa dos avós e possuía forte vínculo afetivo com os primos e a tia Bárbara. 

Possuía quase nenhum contato e pouco apoio dos genitores de seus dois filhos, 

encontrando-se praticamente sozinha na função de cuidadora: “o (pai do) mais velho liga para 

ele às vezes e manda pensão, mas nunca vem, nunca visita, nunca o vê. O mais novo, não. 

Desde quando ele fez um ano, desde quando me separei, nunca mais ele viu. Não procurou 

mais”.  

Havia histórico de violência doméstica durante o período em que esteve casada, 

exigindo medida protetiva judicial em seu favor: “eu tive, sim (envolvimento com a justiça), 
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mas por causa do meu ex-marido. Para me separar, tive que fazer a separação litigiosa. Ele 

nem foi assinar, a juíza que assinou, e por causa de agressão. Eu tive que denunciar”. 

Trata-se, portanto, de família monoparental com longa história de vivência no bairro e 

que encontra apoio em sua família de origem. A relação dessa mãe com o pai de seus 

descendentes é marcada por omissão e ausência, assim como a relação dos progenitores com 

os filhos. 

 

3.1.3 Moradia 

 

Por encontrar-se em área periférica, chegar até o Morro Santana exige enfrentar a 

íngreme subida da conhecida Rua Quinze de Agosto. É possível fazer o percurso através do 

transporte público municipal.   

A casa onde bárbara residia estava situada numa rua paralela àquela onde se localizava 

um ponto de ônibus. Não havia calçamento, o que dificultava um pouco seu acesso, 

principalmente em dias de chuva, pois o solo ficava escorregadio.  Havia sete cômodos. Os 

seis moradores se distribuíam nos quatro quartos: um quarto para os pais, outro para o irmão, 

um para ela e mais um para seus filhos. Além disso, possuía uma cozinha, um banheiro e uma 

sala. A casa era de propriedade dos pais. 

Para Bárbara, o tamanho da casa era suficiente para o número de habitantes e não 

considerava ser necessário qualquer reforma neste ambiente.   

Aparentemente, era uma casa bem conservada, com tamanho satisfatório para o 

número de moradores que comportava e sem a presença de manchas decorrentes de umidade 

nas paredes, muito comum nas residências de Ouro Preto. Havia mobília que oferecia 

conforto aos moradores, o ambiente estava muito limpo e a organização chamava a atenção 

mediante a presença de crianças na casa. 

 

3.1.4 Trabalho e Renda 

 

Essa mãe trabalhava como auxiliar de limpeza no único cinema da cidade, localizado 

no centro histórico. Sua carga horária era de nove horas diárias, iniciava ao meio dia e 

terminava às nove da noite, de segunda a sexta-feira. O vínculo empregatício era de contrato 

com uma empresa terceirizada que prestava serviço de limpeza pública. O pai era aposentado 

e a mãe exercia, de forma autônoma, o ofício de costureira. O irmão não possuía renda, pois 

não estava trabalhando. 
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Sua renda mensal era de R$:1.300,00 (mil e trezentos reais), aproximadamente, 

somando-se seu salário mínimo mais a pensão alimentícia do filho mais velho, no valor de 

R$: 300,00 (trezentos reais). A renda familiar total, estava em torno de R$: 3.000,00 (três mil 

reais), contando o seu salário, o salário da aposentadoria do pai e a renda da mãe. A renda per 

capita nessa família aproximava-se de R$:500,00 (quinhentos reais).  

Nos momentos de maior necessidade e havendo possibilidade, Bárbara desenvolvia 

estratégias para complementar a renda:  

 

Eu costumo fazer, assim, bem de vez em quando... agora está bem difícil, 

não é? Mas eu mexo um pouco com cabelo também. Faço trança, essas 

coisas, então às vezes tem algum cliente, aí me ajuda um pouquinho 

também”. “[...] quando não dá para vir (em sua casa) eu vou à casa deles. 

Mas é bem de vez em quando, porque estou com o horário meio difícil no 

meu serviço e não dá. (Bárbara Dias). 

 

A partir dessa narrativa percebe-se que essa condutora familiar dava notoriedade à 

insuficiência da renda familiar para lidar com as despesas mensais, ainda que estivesse 

inserida na casa dos pais e contasse com o apoio destes. 

 

3.1.5 Escolarização na família 

 

Em relação à família de origem de Bárbara, os pais eram pouco escolarizados e 

frequentaram apenas as séries iniciais do ensino fundamental. Bárbara mencionou o fato dos 

seus dois irmãos terem estudado mais do que ela: “minha irmã se formou como enfermeira 

(curso técnico em enfermagem) e meu irmão parou no curso de Engenharia Metalúrgica. Ele é 

técnico metalúrgico”.  

Ela completou o ensino médio e tinha muita vontade de voltar a estudar. Sua intenção 

era continuar em sua formação: “estou pensando em tentar fazer Direito”, mas reconheceu 

que a situação socioeconômica da família dificultava a concretização desse sonho, porém ele 

continuava como uma possibilidade, em outro momento.  

Seus filhos estavam cursando o ensino fundamental em uma escola da rede pública 

estadual, no quinto e no segundo ano. A escola dos filhos estava localizada no centro da 

cidade e foi escolhida por Bárbara após alguns incidentes de não adaptação pelo filho mais 

velho em uma outra escola, do bairro, em que ocorreram situações com o filho que ela 

considerava bullying:  
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Então, é ... eu acho que ele sofria um pouco...igual todo mundo fala, um 

pouco de bullying, ele era muito afastado dos colegas dele, as vezes eu tinha 

que buscar ele na escola porque eles batiam nele, e a direção, as professoras 

parecia que não ligavam muito, não é? Não estavam nem aí. Então, teve uma 

época que a professora tipo, separava ele muito dos alunos, e ele sempre foi 

muito lerdinho e avoado mesmo, isso é normal dele. É difícil para aprender, 

ele tem mais dificuldade, só que ela pressionava ele demais e ele começou a 

não querer ir para a escola, parecia que estava muito depressivo, não queria 

nem conversar direito, ficou muito para baixo e ...teve um episódio que até 

hoje eu não consegui entender direito o que aconteceu, porque ele ficou com 

a testa roxa, foi uma confusão danada e foi nessa situação que eu mudei ele 

para outra escola. Eu fui lá para saber o que aconteceu e ninguém sabia me 

explicar. Ele falava que a professora ficou nervosa. (Bárbara Dias). 

 

Na segunda entrevista realizada com Bárbara, ela apontou outra percepção sobre o fato 

narrado anteriormente:  

 

Acho que na primeira série não teve problema não, foi mais na segunda e na 

terceira série. [...] na segunda e na terceira série foi a mesma professora. Eu 

tentei mudar de professora, mas eles não mudaram. Eu achei que foi mais ... 

que nem era a turma dele, a professora não conseguia lidar com ele, não sei, 

eu acho. Tentei mudar ele de turma. (Bárbara Dias). 

 

Porém, no momento da entrevista, Bárbara afirmou que os dois filhos estavam bem 

adaptados à nova escola e sinalizou ter uma relação mais positiva com esta segunda 

instituição:  

 

Bem diferente... bem diferente. Lá eles escutam mais a gente, qualquer coisa 

que acontece eles chamam e conversam, não escodem nada da gente, acho 

que aqui escondia muito e aí, por aqui ser do lado, eu acho que era para ser 

mais fácil, não é, da gente saber o que estava acontecendo com o filho da 

gente? Hoje ele estuda lá no centro e eu consigo saber tudo, tudo o que está 

acontecendo na escola, chega bilhete, tem WhatsApp, tem tudo. Aqui já fica 

mais difícil. (Bárbara Dias). 

 

Nesse núcleo familiar o grau de instrução vem seguindo um ritmo crescente entre as 

gerações. Pais menos escolarizados do que a entrevistada, e filhos seguindo um percurso 

escolar que promete superar o nível alcançado pela mãe. 

 

3.1.6 Socialização e Rotina 

 

A socialização dos filhos de Bárbara ocorria de forma mais efetiva dentro das duas 

fortes instâncias nas quais eles estavam inseridos cotidianamente: a familiar e a escolar. A 

competir com essas duas, mas de maneira mais branda, estavam a igreja e os meios de 

comunicação, principalmente a internet. 



81 
 

Os relatos indicam que havia um forte controle familiar das saídas dos filhos e a vida 

social da família se restringia aos contatos familiares e Bárbara e os filhos acessavam muito 

pouco o calendário cultural oficial da cidade. A rotina diária dos filhos durante o período 

escolar era muito demarcada e controlada pela mãe:  

 

Quando está tendo aula, eles acordam mais ou menos às 8h, 8:30h, para 

tomar o café. Eu deixo um tempo livre para eles brincarem. Brincam até a 

hora que chamo para arrumar. Aí 10:30h começo a arrumar eles: trocar de 

roupa, essas coisas, banho, para ir para a escola. Às 11h, almoçam, para ser 

tudo mais rapidinho na hora de ir, para eles terem um tempinho para brincar. 

(Bárbara Dias). 

 

Um outro trecho da entrevista detalha ainda mais essa realidade de controle da mãe 

Bárbara sobre a própria rotina e, principalmente, sobre a vida diária dos seus dois filhos: 

 

Deixe eu pegar um dia bem corrido (risos). Cada dia é uma coisa, uma 

correria diferente. Na terça feira levanto cedo para fazer ginástica; assim que 

saio da ginástica, já levo os meninos no dentista, porque é minha função. 

Não tem outra pessoa. [...]aí toda terça feira levo eles no dentista. Chego 

aqui já atrasada, correndo para fazer almoço. Aí faço almoço, arrumo eles 

para ir para a escola e eu também, porque acabo indo junto com eles perto do 

meio dia. Arrumo os três, que minha sobrinha fica aqui na parte da manhã. 

Minha irmã só vem para ajudar a levar. Aí desço junto com eles na van para 

trabalhar, na maioria das vezes, aí vou trabalhar. Meu filho mais velho faz 

ballet. Da escola ele vai para o ballet e eu já... Ele sobe, eu pego ele no meu 

serviço e ponho ele no ônibus para ele subir. Aí ele vai. Tem dia que eu saio 

do serviço às 21h. Tem dia que tem algum evento e acabo saindo 22h, 

22:30h, 23h. Aí venho para casa, chego em casa e tento estudar um 

pouquinho (risos). No meu serviço eu também tento estudar um pouquinho. 

(Bárbara Dias). 

 

Nas férias escolares os filhos permaneciam por perto, sob a vigilância constante da 

mãe: “é muito difícil brincarem com os vizinhos. Ficam mais aqui no terreno mesmo. Como 

tem os primos ao lado, às vezes, nos finais de semana, férias, eles juntam para brincar aqui, 

mas é bem difícil. Os três brincam mais entre eles”. 

Apesar de haver controle sobre as atividades desenvolvidas pelos filhos, essa mãe não 

considerava que existissem regras rígidas em casa:  

 

Tem muita regra quebrada, tem! (risos). Tem sim. Assim, não tem muito 

horário de dormir. Porque eu fico muito longe deles e, como chego à noite, 

fico com eles na minha cama até dormirem, aí levo eles para cama. Aí fico 

assistindo desenho com eles, conversando e tal. O horário de acordar, 

dependendo do dia, também não ligo, não. Deixo eles dormirem à vontade. 

(Bárbara Dias). 
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Embora essa mãe não percebesse sua presença a demarcar os processos de 

ordenamento e controle ocorridos na socialização dos filhos, os seus relatos sobre a rotina 

familiar demonstravam o oposto. Certamente isso se devia ao fato dela comparar seu 

comportamento menos firme ao da irmã Joana, última entrevistada dessa pesquisa (Perfil 4), 

com quem convivia diariamente e dividia a função de cuidar dos filhos uma da outra. 

 

3.1.7 Desafios  

 

Ao longo de toda a entrevista, Bárbara não se furtou em deixar claro o quanto sentia 

pesada a responsabilidade que carregava. Isso lhe causava cansaço diário e roubava o tempo 

que julgava ser necessário para estar com os filhos. Embora contasse com o apoio da família 

de origem, sentia que transferia a eles um fardo que poderia ser dividido com os verdadeiros 

responsáveis - os progenitores:  

 

Acho que o sonho de toda mulher é ter tempo quando os meninos estão 

pequenos. Ter o tempo todo com eles para ver eles crescerem, fazer tudo o 

que eles precisam, mas... A ajuda de um pai que ajudasse de verdade, seria 

ótimo, só que como não tem, não é? A gente tem que ser mãe e pai. É bem 

complicada a situação. (Bárbara Dias). 

  

Assim, ao ser interrogada sobre sua percepção diante dos desafios enfrentados na 

função de mãe, disse que é muito difícil conciliar trabalho, estudo e a criação dos filhos: “na 

verdade são três coisas, não é? É bem complicado”.  

De fato, essa mãe não conseguia delegar a outro a função que lhe competia. E sabendo 

disso ia administrando, dentro do possível, seu tempo, o tempo com os filhos e os projetos de 

vida.  

Apontou três desafios, mas havia outros tantos na lida diária: a vida pessoal se anulou 

diante da familiar, como se a maternidade findasse os desejos; os projetos de formação 

profissional ficaram em segundo plano, o que gerou insatisfação quanto ao posicionamento no 

campo do trabalho e a remuneração recebida.; e não houve meios possíveis de se exigir que os 

pais dos filhos mantivessem o afeto na relação com eles, após o rompimento do casal. 

Eis, portanto, a dimensão do compromisso dessa mãe. Curiosamente, foi a 

maternidade o antídoto para superar tantos desafios. 

 Sintetizando, a primeira entrevistada, condutora de família, precisava contar com o 

apoio de familiares próximos para dar conta de cumprir com seus compromissos diários de 

cuidados com os filhos, a responsabilidade com o trabalho e as responsabilidades domésticas. 
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Sua vida estava muito circunscrita ao compromisso familiar, apesar de latejar o desejo pela 

vida pessoal. 

 Vejamos o que apresenta o próximo perfil.  

 

3.2 – Perfil 2 - Mãe: ANTÔNIA MARIA 

 

3.2.1– Condições da Pesquisa 

 

A segunda entrevista ocorreu numa manhã de sábado, em função da disponibilidade de 

horário da mãe, que trabalhava durante a semana, o dia todo. Foi o único contato possível 

apenas pelo número disponível no cadastro social do CRAS, no entanto, na primeira ligação 

Antônia Maria solicitou que agendássemos para o próximo mês, pois naquele período estava 

cobrindo as férias de uma amiga no trabalho, para além de sua carga horária habitual. 

Assim foi feito. No dia agendado, cheguei no horário marcado e aguardei algum 

tempo do lado de fora da casa até ser atendida. Antônia Maria recebeu-me sem muita 

formalidade e foi logo dizendo que tinha muita roupa para lavar naquela manhã, deixando 

claro que seu tempo era precioso. 

Esta mãe respondeu a todas as questões, sem muito envolvimento e de forma sucinta. 

A entrevista ocorreu no quintal da casa, de forma que não foi possível conhecer o seu interior, 

nem os demais moradores.  Além disso, todos os filhos dormiam e eram muitos. 

Somente ao final da entrevista percebi que poderia já ter atendido essa mãe no CRAS, 

o que ela confirmou ao ser perguntada. Não é possível responder a essa indagação com uma 

afirmação categórica, mas o contato anterior pode ter gerado uma reação de desconforto nessa 

mãe. Somado a isso, a demanda de afazeres domésticos imposta a ela nos finais de semana 

certamente limitava seu interesse e sua disposição para se envolver em outras atividades. 

 

3.2.2– Posição Social da Família 

 

Essa era uma família composta por onze membros, incluindo a mãe e uma neta ainda 

bebê. Antônia tinha quarenta anos. Possuía nove filhos, com idades de vinte e um, vinte, 

dezoito, dezessete, dezesseis, treze, onze, oito e três anos. Estava viúva há sete anos.  

O tempo de moradia no bairro era de oito anos, mas veio antes disso, de sua cidade 

natal, Barra Longa, para Ouro Preto, em função do casamento. Apenas uma prima residia na 
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cidade, pois o restante da família morava em Barra Longa. Seu círculo de amizades era muito 

limitado e, neste município, suas relações se restringiam a seus filhos, conforme relato seu. 

Tinha uma história sofrida de cuidados na primeira infância, em função do falecimento 

de sua mãe, quando ainda tinha três anos de idade. A partir daí ficou aos cuidados do pai, mas 

uma tia levou-a para São Paulo, alegando ter mais e melhores condições de educá-la.  A esse 

respeito disse ter sido uma experiência frustrante para ela:  

 

Assim, a gente sofria muito, não é? Igual, essa tia que eu morava com ela, 

ela batia muito, dava muito castigo...não sei, criar filho dos outros não é 

fácil, não é? Mas, sei lá ...nem sei dizer o que acontecia, direito... porque 

assim, eu não era assim...aquela menina muito levada não, sempre fui 

estudiosa, ela marcava as obrigações de casa e eu fazia, ela também tinha 

problema mental, sabe? (Antônia Maria). 

 

A precoce separação de Antônia de sua família de origem e os poucos parentes que 

residiam em Ouro Preto pareciam reforçar uma rede de relação interpessoal muito cerrada 

para esta mãe. Além disso, Antônia não fez, em seus relatos, qualquer alusão às condições de 

gestação de sua filha caçula, de apenas três anos de idade, concebida posteriormente à sua 

viuvez. 

 Ressalta-se, por fim, que a entrevista realizada com Antônia foi a que se deu em 

menor tempo e com menos condições para um maior aprofundamento devido a um sentimento 

de constrangimento e um certo distanciamento, perceptíveis durante a realização da entrevista. 

  

3.2.3– Moradia 

 

A descrição dessa moradia ocorrerá a partir do que Antônia apontou, uma vez que a 

pesquisadora não teve acesso ao interior da casa. Esse endereço estava muito próximo ao da 

residência da primeira entrevistada, Bárbara, por isso guardavam muita proximidade no que 

diz respeito à localização no território. 

Dos oito cômodos, o único visualizado foi a área externa, onde ocorreu a entrevista. 

Este estava localizado nos fundos da casa e era bem grande. Tratava-se de imóvel alugado. 

Segundo essa mãe, o tamanho de sua casa era adequado para acolher todos os seus 

moradores, que são onze: ela, os nove filhos e uma neta. Considerava, portanto, residir em um 

local grande e espaçoso. Para dormir se dividiam em três quartos, as mulheres se acomodam 

em um deles e os sete filhos homens se dividiam nos outros dois. Além dos quartos, havia 

uma copa, uma cozinha, dois banheiros e o quintal.  
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3.2.4–Trabalho e Renda 

 

Antônia trabalhava em um restaurante, há mais ou menos dez anos, como cozinheira e 

disse gostar do que fazia. A carga horária diária era de mais ou menos oito horas. Uma de 

suas filhas, de vinte anos, também trabalhava com a carteira assinada, no mesmo restaurante 

da mãe, como cozinheira. São as únicas da casa que possuíam vínculo formal trabalhista. O 

filho de vinte e um anos realizava os chamados “bicos”, como servente de pedreiro. 

Eram apenas três filhos maiores, portanto, em idade para o trabalho. Ocorre que a filha 

de 18 anos, tinha uma filha bebê e, por conta dessa responsabilidade, não estava trabalhando 

no momento. 

A renda mensal descrita pela mãe girava entre R$:1.600,00 (mil e seiscentos reais) e 

R$:1.800,00 (mil e oitocentos reais) e não era percebida como suficiente para arcar com as 

despesas de uma casa com tantos moradores:  

 

É pouco. Às vezes eu tenho que fazer “bico” por fora. Nesses dias eu 

trabalhei cobrindo as férias de uma moça durante o dia, entendeu? Aí eu 

trabalhava durante o dia, saía de lá e ia para o meu emprego. Eu quase nem 

vinha em casa. (Antônia Maria). 

 

 Portanto, como visto acima, era necessário assumir outros compromissos de trabalho 

como estratégia para complementação da renda mensal familiar. 

A partir da renda familiar descrita e considerando o número de membros da casa, a 

renda per capita variava entre R$:145,00 (cento e quarenta e cinco reais) e R$:160,00 (cento e 

sessenta reais), não considerando para este cálculo os valores recebidos em trabalhos extras.  

 

3.2.5– Escolarização na família 

 

Antônia possuía o ensino fundamental incompleto, estudou até a quarta série. Apesar 

de se interessar pela escola, disse ter começado a trabalhar muito cedo, o que prejudicou seu 

estudo:  

 

Quando eu voltei de São Paulo já estava com doze anos, aí já comecei a 

cuidar de casa, tinha muita obrigação para fazer, a gente não tinha tempo 

para estudar. Aí depois também ele adoeceu (o pai), eu com quinze anos tive 

que ir para Belo Horizonte embora para trabalhar, porque ele (o pai) não 

dava mais conta de trabalhar e manter a casa. Aí eu tinha que trabalhar para 

ajudar dentro de casa, não é? (Antônia Maria). 
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 E no momento entendia ser muito difícil conciliar estudo, trabalho e os filhos:  

 

Há um tempo eu tinha até sonho de estudar e formar, sabe? Mas depois eu 

casei, tive minha família, não é? Aí acabou meu sonho, eu desisti mesmo. 

Porque ficou mais difícil! [...] hoje eu ainda continuo achando difícil, porque 

meu marido faleceu, eu sozinha que trabalho para cuidar dos meus filhos, aí 

o tempo fica curto. (Antônia Maria). 

 

Quanto a seu pai, disse ter estudado muito pouco, até a terceira série do ensino 

fundamental. Desconhecia a escolaridade de sua mãe, por ter falecido quando Antônia era 

uma criança de três anos. 

O filho mais velho retomou o estudo, após perceber a necessidade do mesmo para o 

trabalho, conforme apontou a mãe:  

 

O fulano (filho) foi assim toda a vida, mas agora voltou a estudar de novo. 

Agora está mais velho, não é? De tanto que eu falei: fulano (filho) estuda, 

vai chegar um tempo que emprego vai ficar tão difícil! Aí agora ele está 

vendo, roda muitos lugares aí e vê que não tem aquela formação para muitos 

empregos, sabe? Voltou a estudar, graças a Deus! Está estudando, trabalha 

durante o dia e a noite estuda. (Antônia Maria). 

 

Segundo informou, é o único filho que insistiu em trabalhar cedo e não tinha muito 

gosto pelo estudo. As duas filhas maiores completaram o ensino médio, uma já trabalhava à 

época da realização da entrevista, não estava estudando e a filha, mãe de sua neta, tinha 

realizado provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), na tentativa de ingressar na 

universidade: “esse ano mesmo ela vai fazer de novo. Ano passado ela ganhou uma nota boa, 

quase ganhou bolsa de estudo”. Todos os demais filhos menores estavam nas séries do ensino 

fundamental correspondentes à sua idade, ou seja, apresentavam um fluxo regular de 

escolarização. 

 

3.2.6– Socialização e Rotina 

 

Por não haver parentes próximos (apenas uma prima, cujo contato era restrito) e não 

possuir uma ampla rede de amizades na cidade, a socialização dos filhos de Antônia era 

fortemente influenciada pela educação bem policiada pela mãe, realizada em casa, pela 

educação formal ofertada na escola, já que todos os filhos iniciaram a escolarização desde a 

creche, e pela utilização frequente dos meios de comunicação, em especial a televisão e a 

internet, utilizada com frequência por todos. 
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De forma mais indireta, mas presente, encontrava-se as relações estabelecidas pelos 

colegas do bairro e vizinhos bem próximos, assim como os vínculos familiares estabelecidos 

com os parentes maternos residentes em outro município, mas visitados esporadicamente. 

Quanto à rotina diária de atividades dessa mãe, como ela mesma disse, era muito 

corrida:  

 

Muito corrido viu! Nesses dias, por exemplo, estava trabalhando, não tinha 

tempo de vir em casa, não tinha tempo nem de fazer a obrigação direito. A 

fulana (filha) fica para fazer as coisas, porque minha outra filha também 

trabalha. Aí os meninos ajudam no que podem, mas nunca fazem do jeito 

que a gente faz, a gente que é mãe, não é? Junta muita roupa suja. Igual esses 

dias, agora que vou colocar a casa em ordem, lavar as roupas sujas e tudo. 

Assim, eu faço as coisas até duas horas, duas e meia, porque três horas já 

saio para trabalhar e aí eu chego tarde em casa. No outro dia levanto cedo de 

novo, peço que eles se arrumem para ir para escola, eles têm dentista para 

ir… é muita correria! (Antônia Maria).  

 

O horário de lazer e de estudo dos filhos também era bem cronometrado e ficava sob a 

supervisão dela, nos momentos em que se encontrava em casa, e das filhas maiores quando a 

mãe estava no horário de trabalho.  

 

3.2.7– Desafios  

 

Para essa mãe, o maior desafio que enfrentava em sua jornada de mãe responsável pela 

condução familiar e trabalhadora se referia à ausência do marido para participar da educação 

dos filhos: “eu sinto falta só do pai deles, pela educação, não é? Principalmente dos homens. 

Eles costumam respeitar mais o pai do que a mãe. Até que eles me respeitam muito, não tenho 

do que reclamar não, mas eu acho que ele faz muita falta”. 

Fez menção, também, ao pouco tempo dispensado nos cuidados e na companhia deles:  

 

Ah, eu queria ter mais tempo para eles, sabe? Eles vão para a escola e eu 

estou em casa, principalmente os mais novos. Quando eles chegam eu já não 

estou aqui mais, porque já fui trabalhar. Aí eu só vejo eles na hora que chego 

em casa. Quando eu estava tirando as férias da outra moça eu quase nem via 

eles. E eles também só (me viam) quando eu chegava em casa. É muito 

corrido! (Antônia Maria). 

 

No mais, reforçou sua percepção de que tinha uma despesa alta e se sentia só diante da 

responsabilidade de sustentar a casa, ainda que alguns filhos participassem com seu salário: 

“Mas tudo que está ao meu alcance eu faço, mas é difícil, porque o pai deles não deixou nem 

pensão”. 
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Essa dificuldade foi sentida com maior intensidade quando os filhos eram pequenos: 

“quando eles estavam mais novos, eu tinha que pagar uma pessoa para ficar com eles até uma 

certa hora. Aí depois minha filha mais velha começou a ficar com eles até eu chegar”.  

Percebe-se, então, que passou a dividir um pouco essa função com a filha, logo que 

esta completou dezessete anos, idade que julgou suficiente para a assunção da tarefa. Assim, a 

filha em questão, passou a estudar e cuidar dos irmãos, ao mesmo tempo, além de realizar 

tarefas domésticas. 

Em resumo, o perfil analisado apresentou uma mãe pouco escolarizada, mas muito 

empenhada em garantir o sustento da casa, ainda que necessitasse, para isso, assumir outros 

compromissos de trabalho, além daquele desempenhado há dez anos. No mais, sua entrevista 

foi sucinta e suas respostas muito objetivas, sem qualquer verticalização.  

 

3.3 Perfil 3 -  Mãe: ESTELA DA SILVA  

 

3.3.1– Condições da Pesquisa 

 

Única das entrevistas ocorrida sem agendamento prévio. Diante de minha dificuldade 

em contatar as mães da amostra pelos números de telefone de que dispunha, decidi realizar as 

visitas domiciliares nos endereços das mesmas, com o objetivo de apresentar a pesquisa e 

verificar quem se interessava em participar. Feliz e curiosamente o primeiro contato foi com 

Estela. Ela se encontrava na porta de sua casa com sua mãe e ambas foram muito receptivas 

diante de minha solicitação. Estela achou melhor iniciar a entrevista naquele momento, 

mesmo após minha preocupação em não atrapalhar sua rotina.  

Seus dois filhos menores estavam brincando no quarto, ainda com pijamas, pois era 

uma manhã chuvosa e eles iriam para a escola apenas à tarde. Eram crianças alegres e 

curiosas, mas respeitavam a mãe sempre que esta lhes pedia para diminuírem o volume da 

conversa ou saírem do quarto. 

A filha mais velha chegou em casa ao final da entrevista e foi logo arrumando a cama 

dos irmãos, de frente da cama onde se encontravam sentadas sua mãe e eu. Cumprimentou-me 

educadamente, sem fazer questionamentos e aguardou o final da conversa. 

O diálogo com essa mãe foi o mais longo de todos, talvez porque tenha funcionado 

como uma catarse, como ela mesma verbalizou ao terminá-lo: “foi ótimo, eu precisava 

desabafar”! 
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Estela respondeu a todas as questões de forma detalhada e não se mostrou 

constrangida em expor os conflitos vivenciados na relação com o pai de seus filhos, assim 

como as precárias condições de moradia em que se encontravam. 

 

3.3.2– Posição Social da Família 

 

Estela era mãe de três filhos: uma menina de 11 anos e dois meninos, de sete e quatro 

anos. Era solteira e não trabalhava de maneira formal, apesar de estar sempre executando 

serviços informais. 

Residia no bairro desde que nasceu, ou seja, há 36 anos. Estava rodeada de parentes, 

pois o pai, ao se separar da mãe, dividiu a casa para ela e os três filhos. A partir de então, cada 

um possuía uma cota do terreno e da referida casa e moravam de forma independente um do 

outro:  

Então, na verdade, a casa ficou dividida, não é? Porque aqui (na parte dela) 

são três cômodos, [...] e tem meu irmão ali do lado que mora também num 

quarto, cozinha e banheiro bem pequenininho. Lá em cima mora minha irmã, 

com os três filhos dela e minha mãe do outro lado. Lá em cima já é maior. 

(Estela da Silva). 

 

A relação com o pai da filha mais velha era marcada por um distanciamento físico e 

mágoas, como mostra o relato a seguir:  

 

Bom, o fulano (pai da filha) me magoou bastante, então assim, a minha 

relação com ele hoje é mínima. E ele também, por ele ser usuário de droga, 

ele não consegue desenvolver muito a conversa igual a gente está 

conversando aqui. Então assim, eu procuro não conversar muito. Mas minha 

relação com ele sempre foi na justiça. Chama em audiência, aí a gente vai lá 

e resolve o que tem que resolver. Tudo o que eu preciso dele eu chamo na 

justiça. Se ele precisar conversar comigo eu até atendo, converso, 

cumprimento, mas não tem uma relação assim, muito legal de amizade não. 

(Estela da Silva). 

 

Quanto ao pai dos dois outros filhos, moraram juntos por três anos, entre idas e vindas 

da casa deste, no distrito de Cachoeira do Campo. A relação com ele era referida pela mãe de 

forma ambígua, ao mesmo tempo em que afirmou se tratar de relação mais positiva do que a 

que existia anteriormente com o pai da filha, descreveu este relacionamento como uma 

experiência que lhe causou muito adoecimento e conflitos que envolveram a interferência da 

justiça para a sua solução, ou melhor, tentativa de resolução, já que ainda não houve uma 

decisão que pusesse fim ao mérito da questão: 
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Agora, com o beltrano (pai dos filhos), a minha relação com ele é boa. 

Embora a gente tenha mágoa, não é? Porque tudo o que eu vivi é ainda 

muito recente, essa pressão que eu vivo de ter que conviver com ele por 

causa do meu financeiro, isso se transforma em mágoa para mim, porque eu 

preferia que ele me oferecesse ajuda, sem exigir nada de mim. [...] então 

assim, eu tive esse problema com ele em Cachoeira... a vida nossa era até 

razoável, se não fosse isso. E eu voltei de lá depressiva, estava pesando 

noventa e um quilos, de tanto que eu engordei, fiquei depressiva e meu 

cabelo caiu todo, então assim, eu estive com ele lá e não foi uma experiência 

boa. (Estela da Silva). 

 

Embora tivesse contato mais próximo com este último companheiro, deixou claro que, 

não existia mais um relacionamento conjugal e que a relação era estritamente de dependência 

financeira e desejava resolver a situação da pensão alimentícia na justiça para não precisar 

ficar mendigando sua contribuição, como se não fosse uma obrigação dele. Inclusive, havia 

medida protetiva em desfavor do mesmo, diante de agressão psicológica a que expôs Estela, 

configurando violência doméstica. Ocorria, todavia, que o direito ao distanciamento deferido 

à mãe, pela justiça, não tinha condições concretas de se efetuar naquele momento, em função 

da necessidade de apoio: 

  

Mas eu tive que voltar atrás, como voltei e estou voltando atrás até hoje. 

Porquê? Porque eu não tenho serviço, um emprego fixo, como que eu saio da 

relação com ele, para deixar meus meninos passar necessidade. Ele sempre 

me mostrou isso. Me segurou pelo financeiro. [...] até hoje eu vivo esse 

conflito. [...] porque mesmo que eu ainda quero terminar todos os vínculos 

com ele, eu não consigo, pelo meu financeiro. Eu sei que ele sabe disso, 

sempre soube e sempre ficou aquela chantagem: “se você está comigo, você 

tem minha ajuda, se não está, você não tem”. (Estela da Silva). 

 

A despeito de tudo isso, segundo o relato, essa mãe incentivava a relação dos filhos 

com os respectivos pais. 

 

3.3.3– Moradia 

 

Como relatado anteriormente, essa família residia em casa própria, no terreno onde se 

encontravam as moradias de parentes próximos, como a mãe, a irmã, o irmão e seus 

respectivos filhos, os sobrinhos de Estela. Havia também familiares que moravam na 

vizinhança, constituindo, pois, uma forte rede de apoio. 

O acesso à fachada da casa era relativamente complicado, tendo em vista ocorrer por 

uma escada desenhada na própria terra. O endereço estava localizado em uma das ruas 

principais do bairro, onde havia bares, pontos de ônibus e pequenas mercearias.  
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O ambiente impressionou, à primeira vista, pelo terreno acidentado, assim como o 

tamanho pequeno da casa (apenas um quarto, uma cozinha bem pequena e um banheiro). Mas 

tudo parecia muito limpo, denunciando excesso de zelo com a limpeza e com o asseio por 

essa mãe, principalmente porque o tempo, naquele dia, não permitia às crianças brincarem do 

lado de fora. 

Grande parte da conversa girou em torno das dificuldades de Estela em lidar com os 

efeitos das chuvas e o risco em que sua família ficava exposta nessas condições, 

principalmente antes da reforma feita no telhado. Conforme descreveu, todas as vezes que 

chovia, a casa ficava inundada 

Segundo relatou a mãe, ao presenciar um desses momentos, uma assistente social do 

Fórum representou ajuda fundamental para a melhoria de sua casa, apesar de não ter sido esse 

o motivo da visita domiciliar em questão: 

 

A menina que esteve aqui, do Fórum, veio trazer a intimação, ela me viu 

com essa dificuldade na hora que veio me trazer a intimação, até por causa 

do pai dos meus meninos. [...] aí a moça chegou para me entregar a 

intimação justamente nesse momento. Aí eu falei que tive que abrir mão (da 

medida protetiva contra o pai dos filhos) por causa que eu tive que fazer 

contato com ele no sábado à noite, que teve a primeira chuva forte que teve, 

molhou muito, aí ela pegou, conversou comigo e falou que me entendia e ela 

me movimentou, trouxe ajuda pra mim, trouxe um colchão pra mim de 

solteiro, porque ela viu que o meu tinha molhado e ela foi e me avisou que 

tinha feito meu cadastro nesse negócio da Rede do Bem e que o pessoal 

podia me ajudar, mas falou assim, que podia ser um pouco complicado, 

porque a demanda era grande, mas que ela ia pedir o pessoal para priorizar o 

meu caso e aí foi nessa...eles começaram a me movimentar. Aí o pessoal já 

entrou em contato comigo, graças a Deus. Há duas semanas atrás já vieram e 

começaram a mexer no telhado e me ajudaram a arrumar algumas coisas. 

Então assim, é ... foi desse dia que as coisas foram acontecendo e, nesse 

meio tempo aí, eu tive em Cachoeira, mas não continuei lá, porque o fulano 

(pai dos filhos) é um bom pai de família, assim, para colocar as coisas dentro 

de casa, tranquilo, mas uma pessoa que é muito alterada, não é? E falava 

muitas coisas, eu saí de lá com o psicológico muito ruim, aí voltei para cá e 

vivo aqui nesse pouco espaço. Às vezes é ruim, difícil, mas é o espaço que 

eu tenho para viver com os meus filhos, não é? (Estela da Silva). 

 

A insatisfação com o tamanho da casa ficou evidente na passagem anterior e foi 

reforçada nas palavras seguintes:  

 

Então, é uma luta para tudo, moça. Se você fizer ideia de como é para fazer 

tudo.... Porque para mexer aqui, se tiver que mexer em qualquer coisa, tem 

que colocar minhas coisas tudo para fora, porque nada passa, nada cabe aqui. 

Eles me deram essa bicama, para mim conseguir encaixar ela aqui ...ixi ...aí 

você pode ver, pouco espaço, não tem nem como os meninos brincarem 

dentro de casa. Quando está chovendo eu tenho que largar tudo e deixar eles 
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ficarem bem à vontade, só consigo arrumar depois que mando para a escola. 

Na hora que chegam, volta o tumulto tudo de novo. Então é assim, é muito 

difícil! (Estela da Silva). 

 

Importa observar que, ao tempo da entrevista, inclusive ocorrida num dia de chuva, 

não foram observados os problemas com a entrada de água no interior da casa, provavelmente 

em decorrência da reforma realizada no telhado, citada anteriormente. A menção feita pela 

mãe a esta questão foi necessária para situar parte importante de sua história naquela 

residência. Assim, o que realmente lhe afligia naquele momento, em se tratando de sua casa, 

era seu tamanho diminuto. 

 

3.3.4– Trabalho e Renda 

 

Estela encontrava-se desempregada e apresentou muitas queixas a respeito de sua 

dificuldade em conciliar os cuidados com os filhos pequenos e o trabalho. 

A renda mensal da casa era de aproximadamente R$:1.000,00 (mil reais), provenientes 

da soma dos R$300,00 (trezentos reais) da pensão alimentícia da filha, mais R$:500,00 

(quinhentos reais) da pensão alimentícia dos dois filhos e R$:215,00 (duzentos e quinze reais) 

da transferência de renda do Programa Federal Bolsa Família. A renda per capita se 

aproximava de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Para essa mãe, esse valor ficava aquém do que necessitava e achava que o valor 

repassado a ela pelo pai dos filhos não era o suficiente, o que retroalimentava sua dependência 

financeira na relação com ele:  

 

O que ele dá não é o suficiente...isso. Então assim, muitas vezes eu preciso... 

igual, ele passa para mim quinhentos reais para mim fazer a lista, aí eu faço a 

lista, só que eu tenho a luz, gás, então já não é quinhentos reais para a lista, 

não é? Se eu tivesse tranquila financeiramente, se eu tivesse tranquila, eu se 

virava, porque a pensão dele não é uma pensão ruim. Mas eu também tinha 

que ter a minha parte, que eu não tenho, entendeu? Então assim, eu sempre 

volto e preciso dele e estou sempre precisando dele fazer alguma coisa. 

Quando vem, aí ele já vem achando assim: “ela vai ter que me aceitar, 

porque ela precisa de mim”. (Estela da Silva). 

 

Assim, não tendo condições de sair para trabalhar, perante a demanda de cuidados 

exigidos pelos filhos, que foram descritos por ela como crianças com saúde muito frágil, tinha 

que administrar o dinheiro recebido e não havia parcela destinada à sua pessoa. Além disso, 

relatou que todas as tentativas de trabalho assumidas por ela foram frustradas, seja por não 

adaptação dos filhos, que precisavam ser deslocados muito cedo de casa para outro lugar e 
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logo adoeciam, principalmente no inverno, seja pela dificuldade em manter o pagamento para 

outra pessoa assumir esses cuidados. Dessa forma entendeu a inviabilidade de trabalhar 

enquanto os filhos estivessem pequenos, o que se tornava uma constante insatisfação em sua 

vida.  

 

3.3.5– Escolarização na família 

 

 Essa mãe completou o ensino médio e disse que gostava bastante de estudar. 

Interrompeu o estudo em função da necessidade de obter uma renda:  

 

Parei por necessidade mesmo de trabalhar, não é? Não dei conta de segurar, 

porque eu fiz o segundo grau, eu já saía de casa de manhã, ia para o trabalho, 

e do trabalho eu ia para a escola de noite. Então assim, até eu formar o 

segundo grau eu aguentei segurar, mas depois disso aí estudar já exigia pagar 

(para cuidarem dos filhos), aí eu não dava conta, porque eu tinha que ajudar 

em casa, não é? [...] chegou um momento que eu tinha que largar alguma 

coisa. E aí eu optei por largar a escola, para poder trabalhar. (Estela da 

Silva). 

 

A filha de onze anos e o filho de sete anos estavam cursando o ensino fundamental na 

escola do bairro e o filho de quatro anos estava na educação infantil, numa creche, também 

situada no Morro Santana. Estavam em séries compatíveis com suas idades. Segundo a mãe, 

todos gostavam de estudar e indicou, com orgulho, o que considerava ser o ponto forte deles 

na escola: “a fulana (filha mais velha) gosta muito de estudar. Beltrano (filho do meio) é 

inteligente, como eu te falo é assim, ele é agitado, mas é inteligente. E o pequenininho está 

seguindo o irmão, e ele é muito inteligente”.  

Em relação à escolarização da família de origem, Estela relatou que seus pais não 

estudaram. No entanto não mencionou se eram analfabetos. 

Também nessa família, a exemplo da anterior, o grau de escolaridade foi ganhando 

níveis mais avançados, de geração a geração: dos avós aos netos houve significativa 

progressão. 

 

3.3.6– Socialização e Rotina 

 

Essa era uma família cuja aproximação entre seus membros se mostrava muito visível, 

tanto entre mãe e filhos, quanto junto à família materna que morava ao lado. Portanto, os 
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processos de socialização familiar pareciam se constituir altamente fortes e presentes no 

contexto diário dos filhos. Da mesma forma, a vivência escolar iniciou cedo na vida destes.  

Concorrendo com as duas instituições citadas, mas de maneira menos intensa na rotina 

dessas crianças, estavam as atividades religiosas da família, com frequência semanal, como 

disse a mãe: “nós vamos na igreja evangélica, sempre no domingo de manhã. Eu gosto, 

porque a gente tem que caminhar com Deus, não é? ”, e os meios de comunicação. Apenas a 

mãe fazia uso das redes sociais, pois não deixava essa atividade livre aos filhos. Não 

possuíam rádio, nem computador, nem telefone fixo em casa. A televisão era o meio de 

comunicação mais utilizado pelos filhos, ao passo que a mãe utilizava a internet da irmã com 

bastante regularidade, em seu próprio celular. 

Vale observar que havia um forte controle materno sobre as atividades e amizades dos 

filhos:  

Só família... família e convivência com pessoal de igreja, evangélica, não é? 

[...] no normal, a gente vai à igreja e tem os cultos nas casas, a gente vai 

também, eu procuro ir com os meninos. [...] toda semana. A gente costuma ir 

na segunda e quinta, é um dia na casa da minha irmã, que também é 

evangélica e no outro, na casa de um outro rapaz da igreja. (Estela da Silva). 

          

A rotina familiar mantinha proximidade com as demais famílias apresentadas. Havia 

um padrão diário a ser cumprido pela mãe e pelas crianças: 

  

Olha, no final de semana, no dia de semana, minha rotina com eles é: 

levantar, eu vou caminhar enquanto eles estão dormindo, porque eu tenho 

meu irmão aqui do lado, eu vou caminhar cinco horas da manhã, deixo 

dormindo, faço café, aí eles acordam, dou café, e deixo eles brincar um 

pouco a parte da manhã enquanto lavo roupa, essas coisas. Dez horas, dez e 

meia, mais ou menos, começo a fazer almoço, mando para a escola, deixo 

para arrumar a casa na parte da tarde, porque não tem condição, não para 

mesmo, não é? Aí quando chego da escola é que vou arrumar a casa, arrumar 

minhas coisas, isso durante a semana. Na hora que chegam da escola, faço 

café antes de buscar, porque eles chegam e tomam café, aí faz o dever, 

assiste televisão, enquanto isso eu preparo a janta, ou faço um lanche de 

tarde para eles, porque normalmente não é janta aqui em casa. (Estela da 

Silva). 

 

Assim, não somente Estela ordenava seu cotidiano na organização da família e da 

casa, mas também o dia a dia das crianças era acompanhado muito de perto por ela que 

exercia um controle bastante explícito em relação às temporalidades e às atividades dos filhos. 

 

3.3.7– Desafios  
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Estela evidenciou, ao longo da conversa, muitas adversidades em sua vida, como as 

dificuldades no trato com os pais de seus filhos, as precárias condições de sua moradia, seu 

inconciliável desejo de trabalhar com a exigência de cuidados maternos e o pouco tempo que 

dispunha para cuidar de si mesma. No entanto, quando perguntada diretamente sobre esta 

questão, mencionou a responsabilidade sobre a educação dos filhos como seu maior desafio:  

 

Meu maior desafio é educar, meu maior desafio é educar porque, para todos 

os efeitos, a gente faz a correria da gente, trabalha, faz tudo o que a gente 

pode, corre, pede ajuda para a gente se alimentar, mas a educação é mais 

difícil! Porque a gente vai passando por muito estresse, entendeu? Igual eu 

que já passo com essas coisas com o pai dos meus filhos aí, na hora que eu 

tenho que corrigir, eu tenho que sempre me controlar, para não exceder. Às 

vezes tem dia que eu mesma não estou me aguentando, porque estou num 

estresse. Então assim, eu resolvi não descontar todas as minhas ansiedades e 

nervosismos. Porque antes eu descontava em mim. Tudo que vinha, eu 

começava a comer, eu ficava naquele desespero todo, eu ficava naquela 

ansiedade. Então, hoje em dia eu procuro fazer alguma coisa para extravasar 

um pouco. (Estela da Silva). 

 

Percebeu-se, então, a preocupação com a formação da índole dos filhos ao mesmo 

tempo em que reconhecia suas falhas, o que estava tentado corrigir, dentro de suas limitações, 

conforme verbalizou. 

Também para essa mãe, a lista de desafios era expressiva. 

Concluindo esse perfil, observou-se uma condutora familiar ávida por conversar e 

dividir suas angústias. Apesar da ausência de emprego e das precárias condições de moradia, 

encontrava apoio na família de origem e suportava uma relação abusiva com o pai dos filhos 

para garantir-lhes uma vida saudável. Além disso, demonstrou resiliência diante de tantos 

percalços em sua vida. 

 

3.4 Perfil 4 -  Mãe: JOANA PEREIRA  

 

3.4.1- Condições da Pesquisa 

 

Joana foi a última a ser entrevistada e era irmã de Bárbara, quem forneceu seu número 

de celular, à posteriori. A conversa entre nós também se deu numa manhã de sábado chuvoso 

e muito frio. Como de praxe, cheguei no horário previamente agendado com ela ao telefone. 

Ao ouvir meu chamado, sua mãe, que residia numa casa próxima à sua, enviou sua neta para 

acordá-la.  
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Assim, aguardei um pouco até ser atendida de forma muito educada por Joana, que 

apresentava sinais de sonolência, pois havia saído com a irmã na noite anterior, o que ocorria 

raríssimas vezes em sua rotina, segundo ela. Perguntei se gostaria que eu retornasse em outro 

momento, mas insistiu para continuarmos. 

Antes de iniciar a entrevista, pediu licença para preparar o café da filha, recém-

chegada em casa naquele dia. Em função da programação da noite anterior, a menina dormiu 

na casa da avó, ao lado. 

Enquanto a conversa fluía entre eu e Joana, a filha assistia televisão no quarto e poucas 

vezes interpelou solicitando a atenção da mãe. 

Embora estivesse sonolenta, Joana mostrou-se comunicativa e contou em detalhes sua 

história de vida. Em alguns momentos, quando falava da relação com o ex marido, abaixava o 

volume da voz, evitando ser ouvida pela filha. 

Ao finalizar, fui até a casa de sua irmã Bárbara para concluir nossa segunda entrevista. 

 

3.4.2- Posição Social da Família 

 

Tratava-se de família composta apenas por mãe e filha. Joana tinha trinta e cinco anos, 

era concursada, possuía vínculo efetivo na Prefeitura Municipal de Ouro Preto e trabalhava 

próximo de sua casa. A filha tinha seis anos. Residiam em casa própria, há mais ou menos 

sete anos. O tempo de residência dessa mãe no bairro era de trinta e três anos. 

Joana possuía forte vínculo afetivo com a irmã Bárbara e os filhos desta, relação 

evidenciada em seu relato. As duas irmãs, juntamente com a mãe, formavam uma forte rede 

de apoio nos cuidados com as crianças da família. O irmão participava, mas de forma menos 

efetiva. 

Os pais sempre moraram na cidade e residiam muito próximo de sua casa, o que 

facilitava o contato diário entre eles. 

Foi casada com o pai da filha por sete anos, há dois estavam separados. Referiu-se à 

uma relação de muita ausência e pouca contribuição do parceiro: 

 

Olha, quando a gente se separou a gente já estava bem dizer separado. Ele 

estava sabe, fazendo muita coisa que não era bom, nem para mim e nem para 

ela e ... tipo, quando eu cheguei a falar que não queria mais, é porque estava 

no limite e eu não sei se ela percebeu de mim porque eu não fiquei tão triste 

quando a gente se separou. [...] antes ele saia e ... chegava em casa bêbado, 

de madrugada, cinco, seis horas da manhã. Primeiro ele escondia que ele 

bebia, achava que escondia que ele bebia, aí ele ficava lá para Ouro Branco, 
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que ele tem uns amigos lá, ele falava que ele estava procurando um emprego 

lá e ficava duas, três semanas e falava que não tinha dinheiro para voltar. Aí 

depois me ligava bêbado, falando o que estava passando, que não estava bem 

e tal. Eu passava por cima disso, mais quando ele chegava, tipo, eu não dava 

muita conversa para ele e ele ficava bravo comigo e brigava, ou às vezes 

ele... aí depois quando eu batia de frente com ele que ele estava bebendo, 

que ele tinha que parar com isso, aí ele, aí já começou a chegar bêbado 

mesmo, aí chegava muito bêbado, de sábado para domingo, aí ele vinha no 

sábado e ficava com a família, aí ele vinha no domingo de madrugada, ele 

vinha no sábado muito bêbado e passava o dia todo dormindo, o dia todo na 

cama e... tipo, então ela não tinha a presença dele, [...] e quando ele acordava 

era brigando comigo. (Joana Pereira).  

 

Preocupava-se com a ausência paterna na vida da filha, tanto quanto o efeito de muitas 

promessas não cumpridas pelo pai:  

 

[...] eu acho que ela presenciou, eu acho que na cabecinha dela, tipo assim, 

nunca me bateu, mas ela presenciou algumas cenas de crise verbal, entendeu, 

quando ela era ... e pelo o que eu sei isso fica na mente da criança mesmo 

que ela seja muito pequenininha, não é? (Joana Pereira). 

 

A relação da filha com o progenitor era também marcada por conturbações e 

contradições, o que provocava adoecimento psíquico da criança:  

 

Na verdade, desde quando eu casei que eu fico mais sozinha, porque ele 

sempre trabalhou fora. Quando ela tinha uns seis meses ele já começou a 

trabalhar fora de novo. Aí saía, viajava e eu ficava mais com ela sozinha 

mesmo, mais que ele foi embora de vez mesmo, ela tinha dois anos. [...] muito 

dificilmente (tem contato com a filha), de seis em seis meses e olhe lá, ele 

vem e pega ela, porque agora eu não deixo ele ficar falando com ela no 

telefone mais, porque antes ele ficava prometendo que ia buscar e não buscava 

e ela ficava muito agitada, muito irritada com isso, que criança não entende. 

[...] agora parece que ela está começando a entender que ele não quer aparecer, 

entendeu? Mais ela faz até controle com psicólogo, que uma época atrás ela 

ficava bem irritada. Apesar que ele nunca teve muito contato com ela, nem 

desde quando ela nasceu, mas eu não sei o porquê (risos), ela sentiu quando a 

gente se separou e ele não vinha mais. (Joana Pereira). 

 

Apesar de possuir apenas uma filha e ter melhores condições financeiras que as 

demais mães entrevistadas, Joana também lançava mão de uma rede de apoio familiar para 

dar conta de concluir suas tarefas diárias, seja suas funções maternas, assim como sua rotina 

de trabalho. 

 

3.4.3- Moradia 
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Joana residia em casa própria, investimento realizado por ela mesma, aos poucos, 

depois do casamento. Sua casa ficava localizada muito próxima à de sua mãe. Estava situada 

em terreno acidentado, em rua paralela à principal, e sem calçamento. Em dias chuvosos, 

ficava escorregadia e com bastante terra. 

Porém, tinha rápido acesso a um ponto de ônibus e alguns comércios do bairro, como 

pequenas mercearias. 

Eram quatro cômodos: uma sala, uma cozinha, um banheiro e um quarto, este dividido 

com a filha. Mas estava promovendo ampliação do espaço, por considerar necessário a 

construção de um quarto privativo para a criança: “eu estou até construindo aos poucos na 

parte de cima, aí eu estou fazendo um quartinho para ela, para ficar mais organizado”. 

Sua casa estava organizada e tudo cuidado com asseio. A entrevista ocorreu na mesa 

da sala e de tempos em tempos o gato da casa saía do quarto e pulava no colo da 

entrevistadora, causando risadas de sua filha, que ouvia a mãe chamar a atenção do animal. 

Este, por sinal, era branco e estava impecavelmente limpo. 

 

3.4.4- Trabalho e Renda 

 

Esta mãe trabalhava como técnica em enfermagem na Unidade Básica de Saúde do 

Morro Santana, havia sete anos. Anteriormente estava alocada em outro bairro, mas solicitou 

sua transferência para perto de casa, para administrar melhor os cuidados com a filha, o que 

ocorreu em aproximadamente oito meses.  Era concursada, portanto, possuía vínculo efetivo 

no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Ouro Preto.  

A renda familiar mensal era de R$:3.200.00 (três mil e duzentos reais) proveniente do 

seu salário, mais R$: 200,00 (duzentos reais) recebidos de pensão alimentícia da filha.  Assim, 

a responsabilidade sobre os gastos recaía praticamente toda sobre ela: “porque o pai dela dá 

uma pensão que é muito pouco, entendeu? Ele me dá duzentos reais de pensão e, tipo, não dá 

mais nenhuma ajuda. Então a renda é minha”. 

Segundo ela, tratava-se de renda administrável para arcar com as despesas da casa, 

após alguns ajustes e maior controle de sua parte:  

 

Tem sido suficiente ultimamente. [...] porque já passei uns apertos, agora 

tem sido suficiente, porque agora eu tenho conseguido me controlar mais e, 

como que fala? Eu tenho conseguido dar o meu jeito e está dando certo. Até 

estou construindo aos pouquinhos. (Joana Pereira). 
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Distanciando significativamente da realidade demonstrada nos demais perfis, o núcleo 

familiar de Joana apresentava renda per capita de R$: 1.600,00 (mil e seiscentos reais). 

 

3.4.5- Escolarização na família 

 

Joana possuía o ensino médio completo e concluiu o curso técnico de enfermagem. 

Sua filha, de seis anos, estava na primeira série do ensino fundamental ao tempo da entrevista 

e estudava em escola localizada num bairro central, acompanhando os primos, filhos de 

Bárbara, nossa primeira entrevistada da pesquisa.  

Informou que os pais estudaram muito pouco. Possuíam, portanto, apenas o ensino 

fundamental incompleto.  

Disse que sempre gostou de estudar e tinha interesse em fazer outro curso, o de 

Fisioterapia.  Mas disse encontrar óbices em questões reais, diante da responsabilidade pelos 

cuidados da filha e a dificuldade em pagar pelo curso desejado, já que no município essa 

opção só existia na rede privada. Ao ser interrogada pela pesquisadora sobre os motivos que a 

impediam, hoje em dia, de não dar continuidade aos estudos, sinalizou da seguinte maneira: 

“minha filha. Não é que ela me impede, não tem quem fique com ela, e outra coisa, o curso 

que tem aqui em Ouro Preto, ele é pago, e para isso já não dá a renda [...]. E só tem 

Fisioterapia fora daqui em Federal e eu não tenho como ir embora, ela só tem seis anos”. 

Essa mãe possuía pretensão de alcançar melhores níveis de escolaridade. Seus planos 

para alcançar esse sonho revelavam planejamento e disciplina. Ao tempo da entrevista a 

prioridade estava sendo dada à formação da filha, de acordo com seu relato. 

 

3.4.6– Socialização e rotina 

 

Da mesma forma como verificado nas famílias anteriores, a socialização da filha de 

Joana era fortemente perpassada pela influência familiar, seja pela forte participação da mãe, 

como de sua família. A outra instituição a competir com igual intensidade na construção da 

identidade dessa criança era a escola, frequentada desde a creche e onde passava parte 

significativa de seus dias. 

De maneira importante, mas menos direta, estavam a socialização consumada pela 

televisão, meio de comunicação mais usada pela filha e a influência da educação religiosa, 

cuja frequência ocorria aos domingos, mas sem muita regularidade: “olha, ultimamente a 
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gente tem ido bem pouco. Eu vou sempre aos domingos. Domingo passado eu fui. Antes eu ia 

dia de semana, mais agora fica complicado, por causa do tempo”. 

A rotina de atividades seguia, também nessa família, acompanhada por muito controle 

materno e um ritmo intenso e até desafiador, sendo necessário a participação de sua mãe e sua 

irmã para dar conta de cumpri-la. 

No dia a dia essa mãe enfrentava uma verdadeira maratona:  

 

Nos dias de semana é bem corrido, eu saio de casa bem cedo, eu saio de casa 

umas vinte para a sete, aí eu já acordo, ajudo ela a escovar os dentes, arrumo 

as coisas dela, arrumo ela e levo para a casa da minha mãe e vou trabalhar. 

Aí, quando é onze horas eu venho em casa para arrumar ela para ir para a 

escola, aí eu dou almoço. Tem dia que ela está em uma pirraça (risos), não 

quer almoçar, não quer trocar de roupa, não quer ir para a escola. Mesmo 

assim eu tenho que... eu saio de lá umas onze e dez e não dá tempo. Aí, com 

esse tempo, até dez para o meio dia, eu tenho que trocar, dar almoço, deixá-

la pronta para levar ela para a van. E é bem complicado! [...] ela não quer 

almoçar com ninguém, quer me esperar chegar. Aí, quando ela chega da 

escola, é outra confusão, ela quer brincar, ela quer ficar assistindo desenho e 

ela tem que fazer o dever, ela tem que comer, tem que jantar e ela não gosta 

de jantar e não quer tomar banho, aí é outra complicação! [...] umas oito e 

meia assim, aí nesse período a gente tem que fazer isso tudo, dar janta, fazer 

dever, tal, banho, [...] aí umas oito e meia eu vou pôr ela na cama e ela liga o 

desenho. E aí, ela não quer que desliga o desenho, só que eu já combinei 

com ela que umas nove, nove e meia, dez horas eu desligo o desenho, porque 

ela não dorme cedo. Aí quando dá esse horário eu vou desligar, aí ela briga, 

chora até dormir, entendeu? (Joana Pereira). 

 

Nas férias escolares da filha, a luta permanecia:  

 

Olha... igual... janeiro eu pego férias também. Janeiro eu peguei férias e tem 

umas folgas que eu tenho que tirar de vacina, eu fui júri popular esse ano, 

então eu tenho as folgas do júri.  Aí eu juntei tudo e vou conseguir ficar tipo 

quase janeiro inteiro em casa, aí os dias que eu vou trabalhar, igual eu te 

falei, eu tenho que arrumar alguém para ficar com ela. (Joana Pereira). 

 

Ficou, portanto, evidente, que os processos de socialização ocorridos na vivência da 

filha de Joana estavam entremeados por tentativa de ordem e rigidez por parte da mãe. No 

entanto, em função de estar aos cuidados de outras pessoas, como a avó e a tia materna, em 

alguns momentos de seu dia, e encontrar rotinas diferentes da ocorrida em casa, a menina se 

perdia entre os diferentes comandos. 

 

3.4.7-  Desafios  
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Esta mãe apontou como sua maior luta encontrar um caminho para administrar a 

educação da filha, tendo em vista sofrer influências constantes de intervenções dos familiares, 

não contar com a presença do pai da criança e dispor de pouco tempo no contato diário com 

ela:  

 

A educação dela é um desafio, impor limites, entendeu? Às vezes ela não 

aceita e…. eu educando de um lado e ela aprendendo outros valores de outro 

lado. Tem sido um desafio bem grande para mim. E porque ela vê muita 

coisa na casa da minha mãe, que é diferente do que eu quero passar para ela. 

Aí, às vezes ela vem com coisas que é difícil de tirar e ela não aceita muito 

um não. Eu acho isso muito difícil, muito complicado! (Joana Pereira). 

 

Sinalizou, também, seu desejo de ter mais tempo para cuidar de si, já que sua vida 

estava totalmente voltada aos cuidados para com a filha: 

 

E a minha dificuldade também é… nesse caso, às vezes eu quero sair, eu 

quero ter minha vida e eu não tenho ninguém para ficar. Às vezes eu tive 

algumas coisas durante o dia, em um sábado, eu pego já pedi ele (o pai da 

filha) para ficar e ele nunca está disponível, aí eu vejo algumas pessoas que o 

pai pega a criança, às vezes sai e a mãe tem aquele tempo livre para fazer 

alguma coisa para ela. Se eu quero fazer alguma coisa para mim tem que ser 

no tempo bem curto, corrido e pensar muito, planejar muito o que eu tenho 

que fazer, que horas eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que fazer tem que 

ser muito planejado, muito, entendeu? Às vezes eu acho isso bem difícil! 

(Joana Pereira). 

 

Embora não tenha dado diretamente algumas questões como resposta, todo o contexto 

narrado por Joana deixou claro outros tantos desafios como, lidar com o sofrimento da filha 

diante da conduta displicente do pai; enfrentar, compreender e saber se posicionar frente à 

rebeldia da criança e ter que adiar por tempo desconhecido seu anseio de concluir outra 

formação. 

Das famílias entrevistadas era a que possuía melhores condições de vida: casa própria, 

vínculo trabalhista efetivo e melhor salário. Todavia, sua percepção diante dos desafios 

enfrentados pela condição de mãe condutora de família não se distanciava das demais mães. 

Referiu-se a todo o tempo da entrevista ao desejo de ter uma vida pessoal, há muito 

abandonada, além de apontar os impasses na condução da educação da filha.  

Diante dos quatro perfis familiares de Bárbara, Antônia, Estela e Joana, o Quadro 6 

abaixo apresenta de modo sintético os dados socioeconômicos e demográficos das famílias 

investigadas. 

 

QUADRO 6 -  Síntese dos dados socioeconômicos e demográficos das famílias 
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NOME 

DA 

MÃE 

IDADE 

DA 

MÃE 

ESTADO 

CIVIL 

DA  

MÃE 

GRAU 

DE 

ESCOLARI-

DADE 

DA  

MÃE 

 

OCUPA- 

ÇÃO 

DA  

MÃE 

NÚMERO  

DE  

FILHOS 

NÚMERO 

 DE 

 PESSOAS 

MORANDO 

NA CASA 

TIPO  

DE 

MORA-

DIA 

RENDA 

TOTAL DA  

CASA 

RENDA 

PER 

CAPTA 

NA  

CASA  

Bárbara 

Dias      

31 Divorciada Ensino médio Auxiliar de 

limpeza 

2 6 Própria 

(dos 

pais) 

R$:3.000,00 

(três mil 

reais) 

R$:500,00 

(quinhentos 

reais) 

 

Antônia 

Maria 

40 Viúva Ensino 

fundamental 

incompleto 

cozinheira 9 11 Alugada R$:1.600,00 

(mil e 

seiscentos 

reais) 

R$:145,00,00 

(sento e 

quarenta e 

cinco reais) 

Estela 

da Silva 

36 Solteira Ensino médio Desempre-

gada 

3 4 Própria R$:1.000,00 

(mil reais) 

R$:250,00 

(duzentos e 

cinquenta 

reais) 

Joana 

Pereira 

35 Divorciada Ensino médio Concursada 1 2 Própria R$:3.200,00 

(três mil e 

duzentos 

reais) 

R$:1,600,00 

(mil e 

seiscentos 

reais) 

Fonte: Elaborado pela própria autora a partir dos dados da pesquisa 

 

A partir dos perfis familiares descritos neste capítulo 3 apresenta-se a reconstrução do 

espaço de relações no qual as famílias monoparentais femininas investigadas estavam situadas 

e a partir do qual desenvolviam suas práticas socializadoras cotidianas, aspectos que serão 

discutidos e aprofundados no próximo capítulo desta dissertação. 
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CAPÍTULO 4 - ESPAÇO SOCIAL DAS FAMÍLIAS MONOPARENTAIS 

FEMININAS: DA LUTA DIÁRIA À CONSTRUÇÃO DAS SINGULARIDADES 

FAMILIARES 

 

4.1 Apresentação 

 

A socialização ocorrida nas famílias monoparentais femininas, em situação de 

vulnerabilidade, residentes no bairro Morro Santana, na histórica cidade de Ouro Preto, objeto 

de estudo desta pesquisa, mantém íntima relação, tendo em vista compartilharem o mesmo 

espaço social16  e, possivelmente, lançarem mão de recursos materiais e simbólicos similares 

para se posicionarem, mas também, para se diferenciarem no interior  deste mesmo espaço, 

como também fora dele, em desiguais relações de poder com outros grupos sociais. 

Com base nos dados explorados pela pesquisa qualitativa foi possível traçar as redes 

de relações estabelecidas pelas famílias, posicionando-as em determinadas configurações do 

espaço social, desvelando as regularidades, mas, também, diferenciando-as em suas trajetórias 

de vida e práticas cotidianas.  

A partir do contexto social mais amplo, as famílias participantes se aproximam nos 

quesitos de pertencimento às classes populares, ao gênero feminino, à condução familiar, a 

moradia em periferia, a situação de vulnerabilidade e o acesso aos serviços públicos ofertados, 

principalmente, pela rede municipal. Consideradas por estes aspectos já se pode dizer que 

estão em situação de desvantagem em relação aos moradores da área central e mais rica da 

cidade. 

Todavia, considerando a escala individual de análise de Lahire (2004, 2005), é 

possível diferenciar as quatro mulheres e as suas famílias em vários aspectos. Cada uma delas 

encontra sua maneira singular de se relacionar e ocupar-se no espaço social e, por 

consequência, encontra seu próprio caminho na socialização de seus membros. Perpassadas 

pelas condições do território, pela reprodução social e por práticas singulares, elas constroem 

e definem suas posições específicas.  

Assim, embora Bárbara, Antônia, Estela e Joana, vivenciem situações sociais 

próximas no tocante à condição de vulnerabilidade social e de classe, às características 

                                                           
16 De acordo com a teoria topológica de Bourdieu (2004), todo indivíduo possui um corpo biológico que ocupa 

um lugar físico, mas também ocupa um lugar no espaço social. O espaço social seria, portanto, a combinação das 

posições sociais, o lugar onde ocorrem as distinções e as relações de força e de poder. Assim, no nosso sistema 

capitalista os indivíduos são definidos por sua posição relativa no espaço social, que é hierarquizado conforme o 

acesso ou não a bens e condições legitimadas como de prestígio. 
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sociais, culturais e econômicas do território que habitam e ao aparato/suporte social (ou sua 

ausência) de que dispõem, elas se diferenciam por se apresentarem de modos particulares e 

distintos em relação à estas situações sociais e constituírem, elas mesmas, a sua experiência 

de vida e de suas famílias. 

Nesse capítulo, as categorias de análise: território, posição relativa das famílias; 

gênero e raça; recursos econômicos; recursos culturais e escolares; socialização dos filhos; 

lazer; recursos mobilizados para vencer a vulnerabilidade, vínculos afetivos e expectativas de 

futuro orientam a interpretação, análise e discussão dos resultados encontrados na pesquisa. 

 

4.2 Território 

 

O Morro Santana, território eleito para a pesquisa de campo desse estudo e bairro de 

residência de todas as quatro mães entrevistadas, está situado na periferia do centro histórico 

da primeira cidade tombada como patrimônio cultural da humanidade no país, a bela cidade 

mineira de Ouro Preto. Visto a partir da região central, apresenta uma geografia que desafina 

com o ponto do qual se mira, pois apresenta ocupações nas encostas, destoando da imponente 

moldura da parte histórica.   

A pesquisa realizada por Ferreira (2016) aponta a encosta onde está situado o Morro 

Santana como sendo o primeiro local em que os bandeirantes se estabeleceram no século 

XVII ao chegarem na região em busca de metais e pedras preciosas. 

Portanto, o bairro está localizado em região que constitui a gênese da cidade. A 

exemplo disso, sua capela – a “Capela de Santana”, uma das mais antigas construções, é 

anterior a 1720. Somente a partir da segunda metade do século XX, essa área passou a ser 

mais ocupada, em função dos serviços da indústria e da mineração que, por sinal, atraíram 

grande contingente de pessoas em busca de trabalho. A partir de então, o bairro sofre 

crescimento exponencial e desordenado (FERREIRA, 2016). 

A análise etnográfica efetuada por Ferreira (2016) denuncia o contraste visual que o 

aglomerado do Morro Santana provoca nos observadores e, principalmente, aponta uma 

relação de distância mantida pelos nativos com a parte central da “cidade patrimônio”. 

 

O Morro Santana é um bairro cravado nas íngremes encostas de Ouro Preto. 

A Rua XV de Agosto, ponto de partida da subida para o bairro, dista 

aproximadamente 1 quilômetro do Centro, de onde é possível ver o 

aglomerado de casas com tijolos aparentes e telhas de amianto, construídas 

“desordenadamente” e dando a impressão de estarem umas sobre as outras. 

O impacto visual entre o conjunto arquitetônico do Bairro Morro Santana e a 
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arquitetura colonial portuguesa dos casarios tombados é a imagem imediata 

de uma relação de contrastes, que se estende para as respectivas histórias, 

aspectos econômicos, educacionais e relações dos moradores com o 

patrimônio cultural (FERREIRA, 2016, pág. 64). 

 

O referido contraste originou da vinda de muitos imigrantes atraídos pela oportunidade 

de trabalho e resultou no que Ferreira (2016) nomeou como uma “mancha de exclusão” 

dentro da cidade, cuja ocupação se deu sem controle da administração pública. A mesma 

autora chama a atenção para uma situação peculiar presente na constituição desse bairro 

periférico: embora possua construções mais antigas do que aquelas encontradas na parte 

histórica “tombada”, existem inúmeras ocupações mais recentes motivadas pelo início da fase 

industrial no município. 

Os efeitos dessa situação certamente ainda se fazem presentes na rotina dos moradores 

do bairro que herdam o imaginário social de seus antepassados e, muitas vezes, não 

apresentam o sentimento de pertença dentro de suas “próprias” terras, conforme evidenciado 

em suas falas e comportamentos. Seria coincidência estar o Morro Santana e os bairros 

contíguos a ele figurando entre os mais atendidos pelo serviço ofertado pelo CRAS – Alto da 

Cruz? Informação importante, que deixa de ser detalhe nesse momento, posiciona esse CRAS 

como o pioneiro a ser criado em Ouro Preto e cuja área de abrangência engloba os bairros 

mais vulneráveis do município. 

Os principais serviços públicos existentes no Morro Santana ao tempo da pesquisa e 

frequentemente utilizados pelas famílias pesquisadas eram: a creche, a pré-escola e a escola 

de ensino fundamental (municipais); a Unidade Básica de Saúde (UBS) e o transporte 

público. Existiam outros serviços públicos utilizados pelos moradores do bairro, mas estes 

tinham sua sede localizada em outros territórios como, o Cadastro Único do Governo Federal 

para cadastramento do Programa Bolsa Família; o CRAS, as escolas de ensino médio, os 

serviços de saúde mental e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 

Havia também uma quadra esportiva no território, mas não foi mencionada nas 

entrevistas como espaço utilizado pelas crianças. Ferreira (2016) pontua a precariedade em 

que se encontravam os poucos equipamentos de lazer do bairro, a partir do ponto de vista dos 

moradores, o que pode esclarecer a sua baixa utilidade: 

 

A prefeitura municipal também é evocada pela falta de manutenção dos 

equipamentos de lazer, culturais e esportivos do bairro. Como quando 

citaram o momento atual de falta de apoio financeiro ao Congado, fanfarra e 

ao Auta de Sousa, instituição que já foi Ponto de Cultura, um programa do 
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Ministério da Cultura. [...] também cobra a falta de manutenção da quadra de 

futebol no bairro. (FERREIRA, 2016, p. 101). 

 

O transporte público municipal possuía uma linha específica de ônibus que realizava o 

trajeto pela via principal do Morro Santana. Quem dependia deste recurso para se locomover 

até a parte central ou outras localidades da cidade precisava se adequar aos horários 

disponíveis para a circulação da referida linha. Outra opção era subir/descer caminhando pelo 

asfalto da íngreme Rua Quinze de Agosto ou por uma longa escadaria que permitia um atalho 

para tal circulação. 

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), não foi frequentada por nenhum 

sujeito do grupo estudado, apesar de ser desejada pelas filhas adultas de Antônia Maria. 

Certamente isso se devia à pouca posse de capital cultural pelos sujeitos analisados, dentro do 

que sinaliza Bourdieu (2007, p. 297):  “os bens culturais enquanto bens simbólicos só podem 

ser apreendidos e possuídos como tais (ao lado das satisfações simbólicas que acompanham 

tal posse) por aqueles que detêm o código que permite decifrá-los”. Além disso, havia o 

fenômeno de exclusão social denunciado por Ferreira (2016) que limitava o acesso aos bens e 

serviços disponíveis fora do bairro de moradia. 

Com exceção de Joana, o campo de trabalho do “morro” não absorveu a mão de obra 

ofertada à maioria das mães e seus filhos, pois suas atividades laborais concentravam-se mais 

na parte central da cidade. Isso denuncia uma desigual distribuição da riqueza no município e 

o agravamento da vulnerabilidade nos bairros que se localizam ao entorno da porção histórica. 

A pesquisa feita nos documentos do CRAS-Alto da Cruz, no processo de identificação e 

seleção das famílias monoparentais, como também minha experiência profissional neste 

serviço,  nos permite afirmar que a exigência por mão de obra qualificada por muitos dos 

estabelecimentos empregadores em Ouro Preto, principalmente da rede hoteleira, deixa um 

significativo número de nativos fora do mercado formal de trabalho, aumentando o risco para 

o envolvimento em atividades ilícitas como a venda de drogas, a execução de trabalhos 

braçais pesados como o de servente de pedreiro e até mesmo a de trabalhos perigosos e 

insalubres, disponíveis nas pedreiras da região.  

Para além do contraste paisagístico denunciado por Ferreira (2016, p.68): “lá embaixo, 

imponentes construções de arquitetura colonial [...] lá em cima, casas com esquadrias de 

alumínio, telhas de amianto e fachadas sem reboco denunciam autoconstruções”, havia 

também uma altíssima e desordenada taxa de ocupação do solo. Ouro Preto é conhecida por 

muitos como uma “bomba relógio, pois é comum a ocorrência de desastres em função da 



107 
 

combinação de fatores naturais (chuvas intensas e ventos fortes), da ação humana 

(construções irregulares) e das características do solo17. 

A multideterminação que gera o estado de vulnerabilidade, ideia defendida por esta 

pesquisa, encontra respaldo no posicionamento de Carmo e Guizarde (2018 p. 6), quando 

afirmam que “não se trata, a vulnerabilidade, apenas de uma condição natural que não permite 

contestações. Isso porque percebemos que o estado de vulnerabilidade associa situações e 

contextos individuais e, sobretudo, coletivos”. 

É por esse motivo que o elemento “vulnerabilidade” passou a ser incluído nessa 

pesquisa, como um construto (embora polissêmico e complexo) que ajuda a compreender e a 

explicar a vida das mulheres/mães pesquisadas e de suas famílias. Ele não diz respeito 

exatamente à ausência total de recursos familiares para a proteção de seus membros, ou 

mesmo a ausência de serviços públicos no território, ou à presença da miserabilidade no 

contexto familiar. Mas tenta apontar a discrepância existente na distribuição dos bens e 

serviços e do acesso a eles, aspecto que compõe as múltiplas desigualdades sociais presentes 

na cidade. Portanto, sinaliza os caminhos encontrados por cada sujeito na luta diária para 

alcançar uma vivência digna, diante das dificuldades que sua realidade pessoal e social lhe 

impõe. 

Abaixo são apresentadas algumas figuras que ilustram a realidade do território 

estudado: 

 

Figura 1 - Capela de Santana 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

 

                                                           
17 O endereço abaixo oferece  maiores informações sobre um dos grandes desastres ecológicos dos últimos 

tempos, ocorrido em Ouro Preto no ano de 2012: 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/01/04/interna_gerais, 270530/ouro-preto-e-considerada-bomba-

relogio.shtml 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/01/04/
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Figura 2 – Vista do Morro Santana a partir do bairro Pocinho 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Figura 3 – Vista do Morro Santana a partir de seu interior 

 
Fonte: Autora (2020) 
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4.3 Posição Relativa das Famílias 

 

Considerando os aspectos que uniam a organização familiar das mães pesquisadas, 

percebe-se que moravam todas há um tempo considerável no bairro. Apenas uma das mães 

possuía menos de 30 anos de residência no Morro Santana.  Seus pais também guardavam 

íntima relação com o lugar, pois em apenas um caso os pais não eram naturais da cidade.  

O acesso aos serviços públicos, destacados na seção anterior, também era ponto 

comum na vida dessas famílias. O acesso à rede escolar para a própria escolarização só foi 

possível à essas mães, diante da carência financeira de suas famílias de origem, por ser 

gratuito e municipal e/ou estadual. Da mesma forma, garantir o acesso e a permanência dos 

filhos na instituição educacional guarda essa mesma lógica, com o acesso ainda mais precoce, 

desde a creche. São mães que procuravam garantir o acesso ao estudo a todos os filhos, 

primando pela continuidade da educação formal, o que não foi possível em suas próprias 

trajetórias escolares. Todas as quatro mães relataram uma formação familiar voltada ao labor, 

mais do que ao estudo e um início muito precoce no campo do trabalho, antes da 

adolescência, dadas às urgentes necessidades de sobrevivência das suas famílias de origem.  

O acompanhamento e os cuidados com a saúde da própria mãe e também dos filhos 

também eram obtidos, principalmente, na unidade de saúde do bairro e, quando a demanda era 

mais específica, havia serviços públicos de saúde no município, de livre alcance da 

população, todavia, exigiam procedimentos mais demorados para o seu acesso. 

Em relação à posse de bens, nenhuma das mães possuía automóvel, utilizavam o 

transporte público para se locomoverem na cidade e fora dela (com exceção apenas do uso da 

van escolar para as crianças que estudavam no centro histórico, os dois filhos de Bárbara Dias 

e a filha de Joana Pereira). No entanto, todas as famílias residiam próximas a pontos de 

ônibus do bairro, o que facilitava o acesso ao serviço, e, consequentemente, os deslocamentos 

no espaço urbano. 

O cadastro familiar em serviços da Assistência Social, em especial o CRAS, era 

realidade desse público. Em alguns momentos de sua história, algumas famílias com mais 

frequência do que outras, foi necessário exercer seu direito de usufruir dos benefícios 

eventuais18 ofertados por meio deste equipamento, para lidar com situações imprevistas ou até 

                                                           
18 De acordo com a Lei nº 905, de 06 de junho de 2014, que dispõe sobre os Benefícios Eventuais no âmbito do 

Município de Ouro Preto, “o Benefício Eventual é uma modalidade de provisão de Proteção Social Básica, de 

caráter suplementar e temporário, que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência 

Social/SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos. [...] destina-se 

aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências 
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mesmo como apoio em ocasiões mais críticas. A solicitação mais frequente foi a cesta básica, 

aspecto que indica instabilidade econômica das famílias e a ocorrência de dificuldades (em 

maior ou menor grau) vividas pelas mães para garantir a sua subsistência.  

A transferência de renda do Programa Federal – Bolsa Família, era recebido por 

apenas uma das mães, aquela que encontrava- se desempregada, em função do score de renda 

exigido para o seu recebimento19.  

As moradias das quatro famílias, embora tenham diferenças em relação ao tamanho, 

forma de acomodação do número de pessoas, e condições físicas e estruturais, encontravam 

semelhanças no aspecto de isolamento e exclusão social, mencionados anteriormente, 

principalmente quando comparadas às residências localizadas mais ao centro da cidade. 

Das quatro mães pesquisadas, três trabalhavam formalmente e outra, Estela da Silva, 

encontrava-se desempregada, não por ausência de oportunidade de trabalho, mas pela situação 

imposta pelo cuidado com os filhos menores, conforme relatado por ela. Não se pode dizer 

que os trabalhos executados pelas mães encontravam prestígio social. Ao contrário, eram 

funções tidas como menos valorizadas pelo mercado e, com exceção de uma das 

entrevistadas, as demais relataram dificuldades financeiras para arcar com as despesas e 

consideravam a renda total da casa insuficiente para as demandas mínimas da família. 

A vida social das mães era bastante restrita e elas viviam quase que exclusivamente 

para a responsabilidade do trabalho, dos afazeres domésticos e da condução da educação e 

socialização dos filhos. Embora as mães relatassem forte empenho na realização destas tarefas 

em sua luta diária, esta situação lhes produzia uma insatisfação no campo pessoal.   

O que era comum dentre as quatro mães é que todas elas mantinham uma rede 

feminina de proteção e cooperação dentro da própria família, compensando a ausência do 

progenitor dos filhos e da família deste, assim como seu pouco tempo em casa, devido à longa 

permanência no local de trabalho. Houve a menção constante de duas das mães (Bárbara e 

Antônia) a um sentimento de culpa por não poderem estar mais tempo com os filhos e o 

reconhecimento, por todas elas, do reflexo negativo da ausência da figura paterna na vida da 

prole, tanto financeira como afetivamente. Apenas Antônia Maria era viúva, as demais 

relataram relações conflituosas com os pais dos filhos, quando esta existia. Em geral, eram 

jovens mães, com idade variando entre trinta e um e quarenta anos. O número de filhos variou 

                                                                                                                                                                                     
sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a 

sobrevivência de seus membros. [...] para ter direito a qualquer dos Benefícios Eventuais, a renda mensal per 

capita deve ser igual ou inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo”. 
19 Para maiores informações consultar: 

 http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/ default.aspx 
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consideravelmente, mas foi possível perceber que a família de Antônia, mais numerosa (9 

filhos), mantinha círculo de relações mais restrito entre os próprios membros da família, ou 

seja, entre os irmãos e a mãe. 

A atividade religiosa estava presente na rotina de três das famílias monoparentais 

objeto deste estudo (Bárbara, Estela e Joana), evidenciando sua participação a competir com a 

socialização realizada em casa e na escola. Nas três situações as mães iam acompanhadas dos 

filhos às igrejas evangélicas situadas fora do seu bairro de residência, preferencialmente aos 

finais de semana, quando se encontravam na folga do trabalho ou do acompanhamento das 

atividades escolares e domésticas. 

No que concerne às projeções para o futuro familiar, todas as mães mencionaram a  

possibilidade de um emprego melhor para si e para os filhos como lugar de destaque em seus 

desejos e a conquista pelos filhos de melhores condições de estudo e de profissionalização 

que aquelas que elas próprias puderam ter. Ao sinalizarem os embargos para a concretização 

dos sonhos, a condição de monoparentalidade, verificada pela forte responsabilidade com a 

subsistência da família e com a  condução da educação dos filhos, foi apontada por todas 

como os maiores dos desafios enfrentados. 

 

4.4 Gênero e raça 

 

Muito embora não seja o foco deste estudo e tampouco haja dados suficientes para um 

aprofundamento teórico sobre os efeitos da categoria “raça” nas desigualdades sociais, mais 

ou menos fortemente impostas às famílias pesquisadas é importante considerá-la para futuras 

investigações. Todas as mães entrevistadas eram negras. Este dado, associado à questão de 

gênero, ou seja, a um “ser mulher negra” em uma sociedade tão multiplamente desigual e 

injusta, parece denunciar uma combinação que converge para uma condição de 

vulnerabilidade. 

Aqui vale a retomada da discussão desenvolvida por Sá (2017), em que problematiza o 

conceito de vulnerabilidade e o compreende como uma condição desigual de acesso da 

população às oportunidades ofertadas pelo Estado, pelo mercado e pela sociedade. Isso requer 

entender sua faceta multideterminada, atravessada por inúmeras questões sociais como, 

condições de emprego e renda, de saúde e educação, condições de moradia, rede de relações 

interpessoais, oferta de políticas públicas de proteção social, questões de gênero, classe e 

etnia. 
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Em outra parte deste texto a discussão sobre gênero também foi oportunamente 

debatida, denunciando o quanto as posições no espaço social hierarquizam e diferenciam as 

pessoas e os grupos sociais quanto às oportunidades de acesso aos direitos, como apontam as 

pesquisas de Mioto (2004), Carloto (2005), Costa et al (2007), Fernandes (2008), Rosado 

(2011), Alves e Cavenaghi (2012), Soares (2015) Viana (2016), Menezes (2017) e Carmo e 

Guizarde (2018). Neste momento, importa reavivar essa lógica que estabelece um lugar de 

desvantagem da mulher em relação ao homem, principalmente no campo trabalhista. O que 

pensar, pois, quando o sujeito em questão é uma mulher negra? Que lugares lhes será 

permitido ocupar na hierarquia social e, também, na das ocupações laborais? Até que ponto o 

racismo estrutural da nossa sociedade lhes cerceará a mobilidade social e o acesso à cultura 

legítima? São questões não respondidas por este trabalho, mas que nos deixam inquietações e 

muitas outras indagações. 

Além das dificuldades diárias na condução das famílias, outro aspecto observado no 

universo social desta pesquisa, relatado por três das mães (Bárbara, Estela e Joana) quando 

inquiridas sobre a relação com o pai dos filhos, é a existência de experiências de violência 

doméstica durante a coabitação com os companheiros ou uma relação de violência psicológica 

quando o único vínculo mantido era o financeiro.  

Observou-se, também, na rotina familiar uma demarcação muito clara de uma 

tradicional e desigual divisão sexual de tarefas domésticas nas experiências em suas famílias, 

o que se deduz do que foi dito por Antônia Maria em relação à sua própria família de 

procriação: “[...] os meninos ajudam, mas as tarefas maiores ficam para as mulheres”. 

Elemento presente também na fala de Bárbara Dias a respeito de sua família de origem: “[...] 

porque, assim, aqui a gente é uma família meio assim, as mulheres que cuidam mais de tudo”. 

Da mesma forma foi evidenciada na entrevista de Joana: 

 

“[...] minha mãe saía para trabalhar e eu cuidava da casa. [...] apesar de que 

meu irmão é mais velho. Mas eu cuidava da casa, da minha irmã, desde 

quando eu tinha uns oito anos”. (Joana Pereira). 

 

O dado acima mencionado corrobora a pesquisa desenvolvida por Cardoso e Teixeira 

(2014) quando estes remontam as divisões sexistas entre homens e mulheres ao processo de 

divisão sexual do trabalho, cuja desigualdade de gênero permanece em constante reprodução 

na sociedade de classes, seja no interior das famílias, no funcionamento da lógica de mercado 

ou nas políticas de intervenção do Estado. 
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O único sujeito do sexo masculino das famílias de origem das mães, referenciado por 

elas por cooperar diariamente com algumas atividades do lar, o fazia pela condição de 

alcoolista e desempregado e, em decorrência, dependente financeira e emocionalmente das 

mulheres da família. Nas demais situações, às mulheres cabia cuidar dos irmãos menores, da 

limpeza da casa e do preparo da comida, quando a mãe estava no trabalho. Não havendo 

mulheres adultas em casa, tais funções eram assumidas pela progenitora, exclusivamente. Esta 

situação se repetia também no contexto educativo da família de procriação, mais visivelmente 

percebido na família de Antônia, em que havia homens adultos em casa e, ainda assim, 

predominava a forte clivagem de gênero na distribuição de atividades domésticas. 

Os dados da pesquisa não nos possibilitam avançar na discussão das interseções entre 

classe social, gênero e raça e seus efeitos nas vidas das mulheres e das famílias pesquisadas. 

No entanto, consideramos importante pontuar, mesmo que brevemente e superficialmente, a 

presença destas variáveis, tendo em vista a necessidade de estudos futuros que considerem a 

relação de gênero e raça como fortes influenciadores das posições ocupadas pelo grupo 

estudado nos espaços sociais e para ajudar a dimensionar o peso das diversas facetas das 

desigualdades sobre as suas vidas. 

 

4.5 Recursos Econômicos  

  

4.5.1 Moradia 

 

As moradias do grupo de mães estudado eram, no geral, com pequenas diferenças 

entre si, bem simples e sem muito conforto. Todavia, a observação do ambiente, possível em 

três das residências nos permite afirmar que as progenitoras apresentavam uma forte relação 

com a organização e limpeza do espaço e os cuidados e a educação de higiene com os filhos.  

Todas, como devidamente sinalizado anteriormente, residiam em áreas de construção 

irregular. Estela verbalizou não ter sua casa tamanho suficiente para acolher confortavelmente 

o montante de seus moradores. Até mesmo Joana que residia unicamente com sua filha 

criança, queixou-se do pouco espaço que dispunham em casa, o que a motivou a realizar 

ampliação do local. No entanto, apesar de Bárbara e Antônia perceberem suas casas com 

tamanho adequado para o seu número de habitantes, ambas dividiam o quarto com filhos, não 

dispondo de privacidade.  

Das quatro entrevistadas, Estela e Joana moravam em terreno cedido no fundo da casa 

dos pais, Bárbara morava com os pais e o irmão e Antônia morava de aluguel com os nove 



114 
 

filhos e uma neta. Uma das famílias, a de Estela, encontrava-se em situação de extrema 

vulnerabilidade quanto às mínimas condições de segurança da moradia, ensejando intervenção 

de terceiros para preservar a integridade física dos filhos em período recente de chuvas. 

 Podemos deduzir dos relatos das mães e, também, por meio da observação das suas 

moradias que, embora as quatro famílias estivessem posicionadas em uma situação homóloga 

no espaço social – estavam  situadas com certa correspondência e correlação entre as suas  

posições em um campo social estruturado (BOURDIEU, 1996), as especificidades de suas 

condições socioeconômicas (simbólicas e materiais) produziam uma certa diferenciação 

quanto ao grau de vulnerabilidade ao qual estavam submetidas as suas vidas diárias. E é certo 

que as condições mínimas de segurança e uma certa estabilidade do local de moradia são 

elementos cruciais para que a família suporte com menos sofrimento as dificuldades do dia a 

dia. Isso porque, segundo Bourdieu (2006), as formas de habitar são mediadoras entre o social 

e o individual, permitindo aos indivíduos um tipo de compreensão do social. Elas são 

produtos visíveis da estrutura social e condicionam, ao menos em parte, as crenças e as 

expectativas sobre o mundo e sobre si mesmo. 

Para ilustrar essa situação, pode-se tomar como exemplo os limites físicos impostos à 

família de Estela. Essa mãe, que sempre estava às voltas com o pouco espaço disponível em 

casa e os danosos estragos advindos das chuvas, era impelida, em muitos momentos, a buscar 

desesperadamente o apoio do pai dos filhos. Tal atitude sempre resultava numa terrível 

armadilha, pois representava o descumprimento da medida protetiva judicial de 

distanciamento do progenitor dos filhos e o agravamento das tensões existentes na relação dos 

dois:  “então, na verdade fui em busca de mais espaço para os meus meninos, não é? Porque 

aqui é muito pequeno e com três filhos... você vê que aqui eu não tenho espaço direito [...]”. 

A qualidade da relação diária com os filhos e de sua saúde emocional foram outras 

consequências referenciadas por essa mãe diante das condições de moradia de seu núcleo 

familiar: “[...] aqui eu não tenho espaço para esses meninos. Então assim, quando chega a 

noite eu estou muito cansada, e às vezes eu estou muito nervosa, porque é eles o tempo todo 

em cima de mim, naquela bagunça [...]”. 

Em suma, a vivência em um determinado tipo de habitação produz disposições e 

formas distintas de pensar, sentir e agir que são afetadas pelas condições materiais impostas à 

tal vivência (BOURDIEU, 1979, 2000). Segundo o sociólogo, as condições de moradia 

estruturam o sistema das práticas, que é observado, por exemplo, nos modos como as pessoas 

transitam pela casa, na divisão do trabalho doméstico, na gestão do orçamento familiar e nos 
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processos de socialização das crianças, nas relações de autoridade, ou nas práticas de lazer 

familiares. 

 

4.5.2 Trabalho 

 

A inserção no mercado formal de trabalho, para si e para os filhos, exercendo 

profissões mais valorizadas, seja economicamente ou de mais prestígio social era um sonho 

comum a todas as quatro mães pesquisadas, porém, cientes das condições de vida 

experienciadas, elas vislumbravam este desejo para um futuro mais distante. Na família mais 

numerosa, a de Antônia, apenas a mãe e uma das filhas possuíam vínculo empregatício 

formal, os demais adultos da casa realizavam os conhecidos “bicos”, com ausência de 

seguridade social e que não apresentavam regularidade. O baixo grau de escolarização e a 

responsabilidade recaída apenas sobre si pelos cuidados dos filhos foram apontados pelas 

mães como dificultadores reais para se alçar os voos pretendidos.  

Em geral as atividades laborais das mães eram executadas longe da residência e em 

locais mais próximos do centro da cidade, levando a longos deslocamentos e uma extensa 

carga horária fora de casa. Tal situação exigia a construção de uma rede mútua de cooperação 

entre os familiares nos cuidados com as crianças. Mas é importante ressaltar que até mesmo 

Estela, a mãe que estava sem emprego no momento da pesquisa, buscava realizar trabalhos 

informais sempre que a garantia mínima do bem-estar dos filhos o exigia. Portanto, elas 

lutavam, seja em suas atividades laborais diárias ou no âmbito da justiça para garantir que os 

filhos estivessem alimentados e protegidos. 

Neste grupo as melhores condições de trabalho eram exercidas por Joana que 

completou o ensino médio e foi aprovada em concurso público, podendo assim contar com 

uma estabilidade no emprego e, consequentemente, com uma renda mensal regular. Esta era 

também a família que possuía as melhores condições de moradia e em casa própria. 

Não houve menção a qualquer tipo de vinculação das famílias com algum trabalho 

ilícito ao contrário, diversos foram os relatos das mães acerca de estratégias adotadas por elas 

para manter a prole distante do crime, realidade que era bastante comum no bairro de moradia 

e entre os colegas dos filhos.  

As principais estratégias adotadas por Antônia Maria foram o controle sobre as 

amizades feitas pelos filhos: “[...] as drogas, é o maior problema aqui. Por isso controlo com 

quem os meninos andam”, e sobre a convivência deles fora de casa: “eu não gosto que eles 
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fiquem muito na rua. Têm certas festas aí que eu não sou muito chegada, não gosto que os 

mais velhos frequentem”.  

Na família de Estela da Silva o controle foi observado sobre o uso dos meios de 

comunicação pelos filhos: “eu não gosto não. Eu tenho um pouco de medo porque minha 

menina está na pré-adolescência. Então assim, eu tenho um pouco de medo desse negócio de 

internet”. E também muito cuidado e restrição sobre a liberdade de circulação da filha no 

território: “porque ela eu não deixo sair de perto de min não, porque na fase da adolescência 

eu gosto de acompanhar de perto”. Da mesma forma, as amizades foram limitadas aos 

familiares e aos amigos que frequentavam a mesma igreja: “só a família. Família e 

convivência com pessoal de igreja evangélica [...]”. Quando eventualmente algum colega de 

escola ia em sua casa procurar ou brincar com seus filhos Estela mantinha e até intensificava a 

vigilância: “eu controlo até aqui dentro de casa. [...] na escola tem que encontrar, tem que 

errar lá, aprender, trazer errado para casa para eu consertar aqui”.  

Joana, por sua vez, apresentava estratégias parecidas com as demais mães citadas, mas 

que se contrastavam com um jeito um pouco menos controlador da irmã Bárbara. Esta fez 

referências a regras menos rígidas dentro de casa: “[...] não tem muito horário de dormir. [...] 

o horário de acordar, dependendo do dia, também não ligo, não. Deixo eles dormirem à 

vontade”. Apesar de flexibilizar alguns comportamentos, o controle sobre as atividades dos 

filhos estava presente na educação promovida por Bárbara, conforme relatado por ela: “é 

muito difícil brincarem com os vizinhos. Ficam mais aqui no terreno mesmo. Como tem os 

primos ao lado [...], eles juntam para brincar aqui, mas é bem difícil. Os três (os dois filhos e a 

prima) brincam mais entre eles”. 

Ao passo que Joana Pereira demonstrava uma gerência tão austera quanto as demais 

mães, observada na restrição de amizade da filha aos familiares que moravam próximo a elas 

e, ainda assim, sob sua supervisão: 

 

Quando a gente sai, assim, eu fico bem de olho, pelas coisas que acontecem. 

[...] aqui, quando ela está brincando por aqui, eu deixo ela brincar nessa 

redondeza aqui sem passar para lá, aqui para cima eu fico bem de olho, 

porque ela, mais o primo dela, aprontam muito. (Joana Pereira). 

 

Pode-se inferir, portanto, que apesar de todos os riscos sociais a que os filhos dessas 

mães estavam naturalmente expostos, todos os estratagemas adotados na condução da 

educação deles até o momento da pesquisa surtiram efeitos na conduta dos filhos esperada 

pelas mães, principalmente quanto ao quesito de legalidade nas atividades laborais dos 

maiores. 
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4.5.3 Renda 

 

A tratativa sobre a renda familiar não gerou constrangimento aparente durante as 

entrevistas, apesar de ser um tema que geralmente suscita muito incômodo em sua 

abordagem. No entanto, as rendas familiares apresentadas demonstraram, em sua maioria, um 

orçamento muito justo mediante o custo exigido para qualquer cidadão viver com o 

elementar: saúde, alimentação, moradia e lazer. A maior renda familiar apresentada era 

compreendida pela mãe (Joana Pereira) como suficiente para as despesas, uma vez que 

possuía apenas uma filha. No entanto, Joana referiu-se às alterações feitas em seus gastos e 

aos sacrifícios feitos, como desistir de realizar um curso de formação profissional desejado 

para conseguir um relativo equilíbrio financeiro e fazer algumas melhorias na moradia.  

Indiscutivelmente, a maior parte ou toda a parcela da renda destinada aos gastos 

familiares provinha dos trabalhos executados pelas condutoras femininas. E no caso de Estela, 

que não trabalhava formalmente, e que tinha a segunda menor renda familiar do grupo, a 

manutenção dos gastos da família contava apenas com os recursos oriundos da pensão 

alimentícia dos filhos (obtida à duras penas) e da transferência de renda do Programa Federal 

Bolsa Família. No entanto, de modo geral, as mães não podiam contar com o apoio financeiro 

dos progenitores dos filhos, quando isso ocorria, o valor era irrisório diante do gasto 

alcançado. 

 Apesar de tratar-se de famílias em condições de vulnerabilidade, movidas por uma 

certa lógica da necessidade (BOURDIEU, 2013), e que enfrentam o cruzamento de muitos 

aspectos desfavorecedores em sua trajetória de sobrevivência, que se interpenetram: 

localização no território, acesso ao trabalho, condições de gênero e de raça e grau de 

instrução, as diferenças encontradas quanto às rendas apresentadas, as condições de moradia e 

de trabalho estão alinhadas à perspectiva dessa pesquisa, exatamente porque as linhas 

defendidas por ela já sinalizavam caminhos singulares e diferenciados por cada sujeito no 

campo social. Assim, foi possível observar que embora a “necessidade” imponha às quatro 

mães, “um gosto de necessidade que implica uma forma de adaptação à necessidade e, por 

conseguinte, uma aceitação do necessário, de resignação ao inevitável” (BOURDIEU, 2013, 

p.350), elas reagiam às vulnerabilidades vividas em diferentes graus de modos bastante 

singulares e que somente podem ser visibilizados quando compreendidos “por dentro”. 

A resiliência e a criatividade encontradas nas vidas destas mulheres condutoras das 

famílias e no processo de socialização dos filhos, apesar de inseridas em contextos de 

vulnerabilidade também foram assinaladas pelos estudos de Almeida (2011). Os 



118 
 

ensinamentos de Lahire (2008) estão em harmonia com esse apontamento e fazem um convite 

à representação do mundo social marcado por singularidades individuais.  

Novamente importa deslindar os caminhos traçados por este sociólogo para demarcar 

a formação social dos sujeitos, pois ainda que este esteja inundado pelas características sociais 

de sua classe, resta-lhe uma certa margem de autonomia. 

 

4.5 Recursos Culturais e Escolares 

 

Os diferentes tipos de capitais mobilizados pelos sujeitos nos grupos sociais são 

apontados por Bourdieu (2007): o capital econômico é a apropriação da riqueza econômica e 

o status ocupacional; o capital cultural se dá pela proximidade com a cultura legítima (posse 

de diplomas, títulos, bens e obras); o capital social percebe-se pelas relações estabelecidas no 

campo social; e o capital simbólico é percebido pelo reconhecimento, reputação, honra e 

prestígio dos agentes. 

O espaço é a "realidade invisível que organiza as práticas e as representações dos 

agentes" (Bourdieu, 1996, p. 24). A posição do sujeito no espaço social depende de como ele 

articula e utiliza os capitais. A teoria do capital de Bourdieu (2007) pode ser utilizada para 

evidenciar o posicionamento das famílias pesquisadas em relação ao espaço mais restrito, 

explicando seus mecanismos de reprodução social e, também, distinguindo-as na maneira 

como constituem a escolarização de seus filhos.  

Em se tratando do capital cultural das mães, especialmente o capital escolar, nota-se 

que as duas entrevistadas da mesma família, as irmãs Bárbara Dias e Joana Pereira, 

juntamente com Estela da Silva obtiveram o diploma do ensino médio. Antônia Maria não 

concluiu o ensino fundamental. 

A escola pública era referência de todas as famílias analisadas para a escolarização da 

prole, ainda que seus filhos estudassem em escolas de outro bairro, como ocorria com os 

filhos de Bárbara e Joana. Portanto, é o direito à gratuidade no ensino que garantiu a 

escolarização dos filhos do público estudado. 

Em todas as famílias, sem exceção, havia um investimento simbólico e, em alguns 

casos, também material em prol da escolarização dos filhos. As mães tentavam romper com a 

trajetória escolar traçada por elas em sua vida pregressa, aquela marcada pela paralização ou 

retardamento do estudo em função da necessidade da renda do trabalho. Mesmo no caso de 

Antônia, que já possuía filhos mais velhos, e vivia em condições socioeconômicas mais 

vulneráveis, apenas um dos filhos abandonou o estudo para trabalhar, mas tal decisão foi logo 
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interrompida, tanto por orientação materna, quanto pela observação do funcionamento do 

mercado de trabalho. Duas das filhas de Antônia estavam fora da escola, todavia já haviam 

concluído o ensino médio e tinham pretensões de ingressar no ensino superior. 

Assim, embora as quatro mães tenham vivido uma infância e juventude marcadas pela 

vulnerabilidade social e por uma “lógica da necessidade” (BOURDIEU, 2013), como também 

ainda estivessem vivenciando grandes dificuldades econômicas e sociais para o sustento e a 

sobrevivência de sua família de procriação, os dados indicam que elas se esforçavam não 

somente para manter os filhos na escola, mas também para lhes oferecer o melhor apoio 

escolar possível.  

Bom momento para evocar a pesquisa realizada na França, por Lahire (2004), sobre o 

sucesso e o fracasso escolar nos meios populares. A partir dessa experiência Lahire pôde 

contestar a ideia dominante à época de que famílias populares não valorizavam a 

escolarização de suas crianças. Nesse estudo observou a existência de preocupação com a 

vida escolar dos filhos em todas as famílias analisadas. Segundo ele, a omissão parental das 

famílias pobres quanto à escolarização de seus filhos é um mito: 

 

Esse mito é produzido pelos professores, que, ignorando as lógicas das 

configurações familiares, deduzem, a partir dos comportamentos e dos 

desempenhos escolares dos alunos, que os pais não se incomodam com os 

filhos, deixando-os fazer as coisas sem intervir. Nosso estudo revela 

claramente a profunda injustiça interpretativa que se comete quando se 

evoca uma "omissão" ou uma "negligência" dos pais. Quase todos os que 

investigamos, qualquer que seja a situação escolar da criança, têm o 

sentimento de que a escola é algo importante e manifestam a esperança de 

ver os filhos "sair-se" melhor do que eles. (LAHIRE, 2004, p.334). 

 

Além disso, observou-se que, no caso de Bárbara e sua irmã Joana, houve uma escolha 

ativa da escola para os filhos. Em decorrência de desentendimentos ocorridos entre o filho 

mais velho de Bárbara e sua professora e a consequente insatisfação dessa mãe diante dos 

meios utilizados pela escola para lidar com a problemática e o progressivo retraimento do 

filho nas atividades escolares a partir desse incidente, Bárbara decidiu transferi-lo para outro 

estabelecimento escolar, localizado em outro bairro. O filho mais novo de Bárbara e a 

sobrinha, filha de Joana, mudaram juntos, indo todos frequentar a mesma escola. 

Dado que confirma a pesquisa de Resende, Nogueira e Nogueira (2011) acerca da 

correlação entre perfil das famílias e o tipo de escola escolhida pelos pais para os filhos 

estudarem. No estudo em questão, onde se analisaram os vários estabelecimentos escolares do 

ensino fundamental escolhidos por famílias de Belo Horizonte, de camadas populares e de 
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frações inferiores das camadas médias, observou-se a existência de um "quase-mercado" 

educativo, ligado a demandas familiares diferenciadas. 

Segundo os autores (RESENDE, NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2011) a ampliação da 

possibilidade de escolha pelos pais decorre tanto de uma ação Estatal, quanto de uma 

intensificação dos investimentos parentais na escolarização dos filhos, decorrente de 

transformações na estrutura e nas dinâmicas familiares ao longo dos tempos. Assim, a 

escolarização representa, também dentro desse grupo pesquisado, ou seja, do setor de camada 

menos favorecida, a estratégia adotada para garantir um destino pessoal e social privilegiado 

para a prole.  

 

Os pais menos escolarizados e de nível socioeconômico mais baixo tendem a 

privilegiar critérios práticos ou funcionais, tais como: proximidade da 

residência, facilidade de transporte, infraestrutura física, presença de outros 

filhos na escola. Em contrapartida, as famílias socialmente mais bem 

posicionadas tenderiam a utilizar critérios internos ao processo educativo, 

tais como o desempenho do estabelecimento nas grandes avaliações 

sistêmicas, a filosofia e os métodos pedagógicos adotados, as atividades 

complementares oferecidas e, de modo geral, o clima do estabelecimento. 

Essas famílias tenderiam também, mais do que as primeiras, a se preocupar 

em escolher uma escola que seja adequada às características psicológicas e 

ao perfil escolar específico de cada filho [...] (RESENDE, NOGUEIRA e 

NOGUEIRA, 2011, p. 956). 

 

Muito embora a participação ativa na vida escolar dos filhos estivesse presente em 

todas as famílias monoparentais estudadas é possível notar que as mães com maior capital 

escolar e social tendiam, por sua própria trajetória escolar mais longa e pela rede de relações 

estabelecidas com outras pessoas (capital social), a conhecer melhor o funcionamento do 

sistema educacional. Isso lhes garantia maior capacidade de acesso e de interpretação das 

informações obtidas ao longo do processo de escolha da escola para os filhos (RESENDE, 

NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2011). 

Quanto às projeções maternas para o futuro familiar estas se lançavam para a 

graduação. Suas conquistas balizavam, em grande medida, suas ambições. Curioso observar 

que a escolarização dos filhos já apresentava marcas de superação da instrução das mães e, 

principalmente dos avós, que estudaram muito pouco. Aqui está registrado uma progressão 

escolar geracional, além da ampliação do acesso educacional por intermédio de políticas 

públicas.  

Percebe-se que o estudo era altamente valorizado, respeitado e perseguido por estas 

famílias, mesmo que em uma perspectiva utilitarista (VAN-ZANTEN, 2010) na qual o que 

fundamenta a expectativa é a busca da mobilidade social. O diploma (capital cultural) era, 
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para todas, a melhor forma de conquistar melhores condições de trabalho, apesar de 

entenderem não representar garantia de empregabilidade. Mas esses planos eram projetados 

exclusivamente aos filhos, uma vez que a urgência do trabalho se fazia presente em sua 

própria realidade, impedindo-as de avançar em seus desejos pessoais de formação 

educacional. Aqui vale a observação de que duas das mães que já completaram o ensino 

médio guardavam planos de realização de outra formação, no ensino superior.  

Quanto mais escolarizadas a mães, mais se alargavam seus horizontes, ampliavam 

suas chances objetivas de sucesso e suas expectativas de conquistas por melhores posições no 

espaço social, tese inserida na sociologia da educação de Bourdieu (1996, 2007), segundo a 

qual cada sujeito, nos diferentes grupos sociais, faz investimentos e tem expectativas 

educacionais diferenciadas a depender do acúmulo de capital cultural e social para a definição 

de sua posição no espaço ocupado. 

Em contrapartida, não foi percebido a participação familiar em outras atividades 

culturais socialmente valorizadas, como ida frequente ao cinema, a apresentações teatrais, ou 

a óperas e concertos. Até mesmo apresentações culturais gratuitas, ocorridas na parte central 

da cidade eram “ignoradas” por este público. Apenas Bárbara levava os filhos ao cinema, mas 

não como atividade usual da família e sim como estratégia de ocupar o tempo dos filhos nas 

férias escolares e, também, não se pode negar, por trabalhar naquele local, o que favorecia a 

relação com esse espaço “distante” do seu.  

Novamente, a ideia de espaço social como aquele organizado de acordo com a 

quantidade e com os tipos de capital que cada sujeito ou grupo social possui, contribui para a 

compreensão desse fenômeno. É possível participar de vários campos: escolar, econômico, 

político e outros, e possuir uma quantidade de capital relativo a cada um deles. O que 

determinará a posição ocupada pelo sujeito ou grupo social no espaço é o conjunto de suas 

posições - o hábitus é produto das posições (BOURDIEU, 1996). 

Assim, dentro do grupo estudado os diferentes capitais são coordenados 

primeiramente pelo volume do capital global que possuem e, posteriormente, pela maneira 

como esse capital global se compõe. 

 

4.7 Socialização dos Filhos  

 

Nas famílias estudadas, a socialização dos filhos ocorria de forma informal, dentro de 

casa e na relação mais ampla com os familiares e vizinhos e, formalmente, no ambiente 

escolar e religioso.  
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No que concerne às dinâmicas internas do funcionamento familiar, alguns pontos 

merecem destaque nessa análise, aqueles que evidenciavam as práticas educativas mais 

comuns na casa como, os modos pelos quais as mães exerciam a autoridade sobre os filhos; o 

controle das genitoras sobre a vida diária das crianças; os valores que as progenitoras 

consideravam fundamentais na orientação dada aos filhos e a presença de diálogo em casa. 

No grupo estudado, o panorama dos modos de exercício da autoridade exercido pelas 

mães sobre os filhos apareceu de maneira muito particularizada, mas foi apontado por todas 

elas como o elemento mais desafiador diante de sua exclusiva responsabilidade pela educação 

dos filhos. Bárbara Dias sentia-se respeitada, embora não fosse adepta de regras muito rígidas 

em casa: “é, respeitam sim, acho que sim. Na base do... (risos), a gente fica nervosa e tal, mas 

respeitam”. Antônia Maria foi categórica ao dizer que havia regras em casa, impostas por ela 

aos filhos e que todos respeitavam. Na família de Estela da Silva também foram percebidas 

muitas regras no lar e, apesar de não ter sido tratada diretamente a questão de obediência dos 

filhos às regras impostas, as condutas das crianças no momento da entrevista evidenciaram 

muito respeito aos comandos da mãe. Todavia, a vinculação estabelecida entre Joana Pereira e 

sua filha apresentou mais fragilidade no aspecto de estabelecimento de autoridade pela mãe e 

foi a própria Joana quem problematizou a questão e considerou muitas situações que 

influenciavam negativamente a relação entre mãe e filha como, interferência diária de 

familiares com práticas educativas diferentes da sua, a carência afetiva da filha a demandar 

mais tempo da mãe em casa e o conflito/sofrimento emocional apresentado pela filha desde o 

rompimento da relação da mãe com seu pai. 

Fato incontestável é que havia em todas as quatro famílias muito controle materno 

quanto a rotina diária em casa (ver item 1.6 - Socialização e rotina dos perfis familiares 

apresentados no capítulo anterior), quanto as relações estabelecidas com terceiros, fora do 

contexto residencial, bem como controle sobre o tempo das crianças, cujas atividades eram 

muitos demarcadas, cronometradas e espionadas. 

As mães demonstraram, ainda, uma relação de muita conversa em casa. Foi por conta 

do diálogo com o filho mais velho que Bárbara percebeu todo o conflito vivido na escola em 

que este estudava anteriormente, apesar de todo o medo e retraimento do menino. Na mesma 

medida, as experiências de preconceito vividas pelo filho por escolher fazer ballet, atividade 

tida socialmente como feminina, foram elaboradas por intermédio da palavra, do discurso 

estabelecido no lar:  
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Assim, tem sempre, não é, um ou outro que faz uma piadinha, alguma coisa, 

só que isso eu já ensinei que não é para ligar para isso, porque qualquer 

pessoa tem que fazer o que quiser fazer, vou falando na cabeça deles. Eles 

têm sempre resposta quando alguém mexe, igual, esse meu mais velho 

mesmo, na van que ele vai para escola uma vez teve problema, até o 

motorista começou a mexer com ele, aí eu cheguei e falei com o motorista e 

falei com ele também: levanta a cabeça. E falei com o motorista, você está 

mexendo com ele porque ele faz uma coisa que você tem vontade e não tem 

coragem (risos). Aí ele fala, ele não liga. 

 

Antônia Maria também relatou um processo de muito diálogo e convencimento do 

filho mais velho, mais ligado ao trabalho do que ao estudo, da importância de seguir 

estudando:  “[...] de tanto que eu falei: Fulano (filho) estuda, vai chegar um tempo que 

emprego vai ficar tão difícil! Aí agora ele está vendo, [...] voltou a estudar, graças a Deus”! 

Da mesma forma, conversava e alertava os filhos constantemente sobre a realidade do uso de 

drogas no território de moradia da família. 

Os cuidados dispensados por Estela da Silva para com a filha adolescente revelavam 

sua capacidade de dialogar em casa e retratavam bem o quanto se esmerava para orientá-la e 

protegê-la em sua complexa fase de desenvolvimento. Mencionou, em seu relato, defender a 

menina em todos os conflitos na relação desta com o pai de seus filhos menores: “eu sempre 

cobrava isso dele, e ele nunca me deu ideia [...], e ficava muito na cola dela, e quando mexia 

com ela, mexia comigo [...] era porque ela não era filha dele”. Em outra passagem, fez um 

importante trabalho de aproximação desta mesma filha ao pai biológico, incentivando o 

contato entre eles e o respeito às limitações paternas: 

 

Assim, tem (contato com o pai) porque eu incentivo, porque eu acho que não 

justifica os meus problemas com ele, de pensão, não inclui ela, não é? [...] 

então assim, igual no domingo eu incentivei ela, vi ele chegando na casa da 

mãe e eu fiz ela ir até ele. [...] e agora eu coloquei na minha cabeça que eu 

quebro essa distância, porque eu falo assim: “Ô fulana (filha), as 

dificuldades que você tem com seu pai não justifica você não ter 

relacionamento bom com ele. [...] ter ressentimento com o pai dela é um 

peso, então eu falo: ”não carrega isso com você, perdoa seu pai. 

 

Os cuidados diários de Joana Pereira com a filha de seis anos também demonstravam 

uma valorização da conversa na resolução de muitas situações enfrentadas no dia a dia de 

convivência. Além de ter buscado ajuda psicológica para a menina, orientou-se com a 

psicóloga quanto ao acompanhamento e procedimento a serem adotados em casa, por ela 

mesma, conforme declarou:  
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Eu gosto muito da beltrana (psicóloga), [...] porque agora nesse período 

depois que a gente encontrou com ele (o pai da filha) e tal ela deu bem uma 

piorada. Ficou mais nervosa, aí eu tentei, eu mesmo, igual ela mesmo me 

ensinou algumas coisas a conversar com ela, eu mesmo vou tentando não é, 

achando uns caminhos. 

 

Dos valores difundidos pelas mães no lar, a importância do estudo e posteriormente a 

obtenção de uma boa posição no campo do trabalho foi o mais referenciado no grupo, o que 

mostram os trechos que seguem:  

 

[...] vou fazer de tudo para eles estudarem. [...] eu incentivo tudo o que eles 

quiserem fazer. Para mim o estudo é tudo para eles. [...] nós gostávamos 

muito de estudar, de escola, mas não tinha como desenvolver. Agora eles 

não, a gente faz de tudo para eles participarem de tudo. (Bárbara Dias). 

 

Respeitar os outros, ter educação, em primeiro lugar. E estudar bastante, 

porque é com estudo que vão aprendendo cada dia mais. E trabalhar 

também, não é? [...] eu incentivo muito (o estudo), porque como eu não 

estudei...se hoje em dia com estudo já está difícil arrumar emprego, sem 

estudo está pior ainda. [...] pego muito no pé por causa disso. (Antônia 

Maria). 

 

Eu sou muito emotiva [...] toda vez que eu vou em reunião eu sempre choro. 

Porque assim, é a dedicação da gente, é como se ... é um retorno, não é? 

Toda a dificuldade que a gente passa, toda a correria que não é fácil, [...] eu 

quero eles mais que eu pude, mais que eu pude fazer, [...] porque o meu 

sonho era ter ido mais longe, [...] se Deus quiser eu vou conseguir! (Estela 

da Silva). 

 

Quanto à participação das mães no acompanhamento da escolarização pode-se dizer 

que elas eram bastante ativas, e apoiavam as atividades escolares regularmente, valorizando-

as diante da prole. Além de um acompanhamento diário das tarefas escolares, auxiliando nos 

“deveres de casa”, dentro do possível, participavam das festividades escolares, compareciam 

às reuniões. Sobre as tarefas escolares enviadas pela escola para serem realizadas em casa, 

duas das mães se expressam favoravelmente a elas, como Estela da Silva: “acho que é uma 

participação da gente na educação, não é? Eu acho que é importante” e Joana Pereira: “eu 

acho importante! Claro, a criança tem que ter uma responsabilidade [...]”. Todavia, todas as 

mães, de modo unânime, as percebiam como necessárias e uma oportunidade de participação 

da família na educação formal do filho, haja vista o empenho em auxiliá-los diariamente em 

tal atividade. Na ótica das quatro mães, a escolarização se inscrevia, pois, como ferramenta 

usada para o alcance de melhores condições de vida ou até mesmo para a preservação daquilo 

que já se conquistou. Tratava-se de estratégia prioritária na luta diária dessas famílias. 
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Algumas mães referenciaram o desejo de investir em atividades particulares para 

reforçarem os currículos dos filhos, no contra turno escolar, mas nenhuma delas dispunha de 

recursos para tal. No entanto, é notável nos dados da pesquisa, que elas se esforçavam para 

oferecer aos filhos, outras atividades, além das escolares.  Bárbara, por exemplo, conseguiu 

uma bolsa de estudos em escola particular de dança para o filho realizar aulas de Ballet, 

localizada em outro território, e se preocupava em atender o desejo de outro filho em realizar 

a mesma atividade, já que não tinha certeza sobre a possibilidade de gratuidade. Outra mãe, 

Joana, disse fazer planejamento econômico para investir em aulas particulares de computação 

para a filha, em futuro próximo. 

Na direção do que apresenta Bourdieu (2003), o capital cultural constitui o elemento 

da bagagem familiar que causaria maior impacto no destino escolar do aluno. Sua Sociologia 

da Educação inova exatamente por diminuir o peso do fator econômico, em comparação ao 

cultural, na explicação das desigualdades escolares. De acordo com o que foi narrado acima, 

apesar das famílias monoparentais pesquisadas possuírem baixo capital econômico, tinham 

acesso a algum capital escolar que dava sentido às práticas escolares dos filhos. Em função 

dessa lógica Lahire (2015) atenta, ainda, para a necessidade de estudar a dinâmica interna de 

cada família, para se entender o grau e o modo como os vários capitais são ou não 

transmitidos aos filhos. 

A linguagem oral utilizada pelas mães se aproximava, em grande medida, da 

linguagem utilizada nas escolas. Provavelmente isso se devia ao fato de terem sido 

escolarizadas, afinal, mesmo a mãe com menor grau de instrução, Antônia Maria, teve contato 

com os anos iniciais do ensino fundamental e conviveu com pessoas mais instruídas em 

outros contextos de sua vida, como quando ainda adolescente foi trabalhar em Belo Horizonte 

e teve uma patroa que a incentivava a retornar aos estudos: “[...] eu com quinze anos tive que 

ir para Belo Horizonte embora para trabalhar [...] quando eu fui para BH, minha patroa queria 

que eu estudasse [...]”. Portanto, essa proximidade das mães com a linguagem culta, 

valorizada pela escola, permitiu-lhes ter um certo capital escolar, o qual possivelmente 

favoreceu sua interpretação do mundo da escola e o acompanhamento da escolarização dos 

filhos. Por consequência facilitou a adaptação dos filhos neste ambiente, evitando as 

dificuldades sinalizadas por Bourdieu: 

 

De todos os obstáculos sociais, aqueles que se relacionam com a língua 

falada no meio familiar são, sem dúvida, os mais graves e os mais insidiosos, 

sobretudo nos primeiros anos da escolaridade, quando a compreensão e o 
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manejo da língua constituem ponte de atenção principal à avaliação dos 

mestres.  (BOURDIEU,2015 p.50). 
    

Na obra “A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura” 

Bourdieu (2003) observou, a partir de dados estatísticos, uma forte correlação entre 

características ligadas ao perfil familiar e o sucesso/insucesso escolar de seus filhos. Para isso 

levou em conta variáveis como a formação cultural dos antepassados da primeira e segunda 

gerações, a localização da residência familiar - centro ou periferia, o tipo de estabelecimento 

de ensino frequentado pelo estudante - público ou privado, bem como o sentido da trajetória 

social - ascendente ou descendente, do “chefe” do grupo familiar. 

A partir dos estudos sociológicos de Bourdieu tornou-se mais compreensível o quanto 

a bagagem cultural da família propicia trajetórias diferenciadas aos alunos. Neste sentido, 

crianças com maior acesso aos bens culturais teriam maiores chances de obter um bom 

desempenho escolar quando comparadas àquelas oriundas de meios menos abastados. Ocorre 

que o conjunto de estratégias, valores e disposições promovidos por famílias possuidoras de 

maior capital cultural, assemelham-se aos ofertados pela escola e pelos demais agentes da 

educação, facilitando a adaptação e rendimento dos alunos que estão mais familiarizados a 

esse tipo de prática educativa (BOURDIEU, 2003). Diferentemente disso, alunos que foram 

socializados por práticas familiares totalmente antagônicas à escolar terão que enfrentar um 

processo socializador muito mais complexo e alheio à sua cultura anterior. Além disso, o 

ambiente escolar valoriza e exige que apresentem comportamentos, atitudes e linguagens 

distantes daquilo que trazem como bagagem de casa e da experiência de vida. 

Havia também a ida aos rituais religiosos, mas normalmente tinham frequência 

semanal e as igrejas e templos estavam localizados fora do bairro de residência. A 

socialização religiosa marcava importante momento de encontro entre as mães e os filhos, nos 

raros momentos de descanso do trabalho e da rotina do lar. Somado a isso, na família das 

irmãs Bárbara e Joana, havia a participação de mais familiares maternos nesses cultos, pois a 

mãe era frequentadora assídua da igreja, desde a infância delas, o que foi dito por Bárbara: 

“[...] inclusive minha mãe é pastora, não é? Minha irmã vai na mesma igreja que eu vou. Aqui 

em casa todo mundo vai”. 

É necessário sempre atentar para outras formas de aprendizado, como a cultura 

religiosa e da mídia, presentes em todos os contextos familiares pesquisados, ocorridas fora 

dos espaços legitimamente reconhecidos como educativos. Embora tenham propostas 

diferentes das veiculadas pela escola ou pela família, também apresentam caráter socializador 

e educativo, concorrendo para potencializar ou romper a aprendizagem inicial das 
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disposições. Neste sentido, não seria mais possível pensar a educação em sua acepção 

tradicional, como instrução formal empreendida sobretudo nas instituições formais do ensino 

(BACCEGA, 2002; CITELLI, 2002). 

Por fim, a maioria das atividades ofertadas no bairro e acessíveis ao público estudado, 

fora do contexto de escola ou igreja, se davam em instituições públicas, ou eram mantidas 

pela sociedade civil, porém sem regularidade, sem investimento contínuo e sem a 

possibilidade de escolha da atividade de maior interesse da família, condição criticada pelas 

mães e que muitas vezes não motivavam a participação de seus integrantes. 

 

4.8 Lazer   

  

Elencado como direito social pelo ordenamento jurídico brasileiro, no artigo 6º da 

Constituição Federal, o lazer deveria compor a rotina de toda família, pois representa 

momento de interação e descanso. Ocorre que os resultados da análise aqui empreendida 

demonstram grande distanciamento entre o ideal e o efetivado, principalmente nas práticas 

cotidianas das famílias de baixa renda. 

As quatro mães condutoras de famílias monoparentais, em situação de vulnerabilidade 

social, no Morro Santana, objeto deste estudo, apresentam uma realidade marcada por uma 

rotina extenuante de trabalho, tanto fora quanto dentro de casa. Se não se encontravam no 

local de serviço, onde passavam grande parte de seu tempo diário, estavam em casa às voltas 

com as orientações das tarefas escolares, com a preparação do alimento a ser servido, a 

lavagem das roupas, a limpeza da casa e a atenção às demandas afetivas dos filhos. Eis porque 

muitas relataram estar fatigadas. Bárbara disse: “[...] tem hora que a gente fica esgotado, não 

é? Tem hora que cansa”. Antônia também se posiciona nesse sentido: “[...] fica muita coisa 

para eu fazer. Esses dias ... Jesus! É muita roupa suja! ”. Da mesma forma, Estela: “[...] às 

vezes eu sinto falta de poder sair, descansar, entendeu? Porque fica muito cansativo”!  

Não obstante, conseguiam reservar alguma data do ano para realizarem algumas 

atividades ao ar livre com os filhos, como caminhadas e idas a cachoeiras, recursos naturais 

encontrados em seu próprio território. Apenas uma mãe, Antônia Maria, se referiu a alguma 

viagem de férias com os filhos, para visitar a cidade onde residia seu pai, avô das crianças. 

Porém, contava com a ajuda financeira deste para executar o passeio anual. 

O lazer, tal qual dispõe a legislação, era desconhecido da maioria dessas mães, 

somando mais um elemento na lista de direitos não garantidos a esse público. 
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4.9 Recursos Mobilizados para vencer a Vulnerabilidade 

 

De maneira geral, todas as famílias pesquisadas acessaram ou já se utilizaram dos 

serviços públicos existentes no território, tais como os serviços de saúde, o educacional, o 

cultural e o de assistência social. 

Nenhuma delas pagava por serviços particulares aos filhos, com exceção da van 

escolar que conduzia os filhos de Bárbara e a filha de Joana para a escola situada na região 

central da cidade, escolha feita pelas próprias mães. A aula de Ballet realizada pelo filho mais 

velho de Bárbara era garantida por bolsa integral de estudo, apesar de ocorrer em escola 

particular de dança. 

Algumas tinham mais informações, mais iniciativa para acessar recursos gratuitos no 

município, como ocorria com os filhos de Bárbara, que realizavam atividades gratuitas de 

Muay Thai e participavam de colônia de férias no Centro Comunitário do bairro e também a 

filha de Joana, pois esta era usuária do Projeto “Sorria”, Organização Não Governamental 

(ONG) que fornecia atendimento/acompanhamento dentário gratuito aos moradores do bairro 

e o Projeto “Auta de Sousa”, outra ONG do bairro que desenvolvia atividades de lazer para 

crianças e adultos, como assinalam as mães: 

 

Aqui tem muay thai, nosso vizinho dá (aulas) para infantil. Tem aqui 

também o Centro Comunitário, que tem alguns cursos de vez em quando, 

agora tem a Colônia de Férias. Sempre estão fazendo alguma coisa ali. 

(Bárbara Dias). 

 

Ela utiliza (Projeto Sorria). E têm esse projeto aqui, Auta de Sousa [...] que 

também eu acho que é por causa do grupo espírita, […] eles são voluntários 

e ela vai lá uma vez por semana. [...] eles fazem muitas brincadeiras. (Joana 

Pereira). 

 

  Possivelmente, essas diferenciações entre as condutas maternas estejam ligadas a 

maiores condições propiciadas pela posse de relativo capital escolar de Bárbara e Joana, as 

irmãs que figuravam entre as três mães com maior grau de instrução do grupo. Dentro da 

lógica sociológica defendida por Bourdieu (2003) mães mais escolarizadas, possuidoras de 

mais capital cultural, apresentam mais disposições para acessar a cultura legítima.  

Todas as famílias tinham cadastro social no CRAS, e foi necessário lançar mão de 

alguns dos recursos disponíveis naquele equipamento da Proteção Social Básica, de cunho 

eventual, para vencer alguma vulnerabilidade mais expressiva. Mas em alguns relatos a 

utilização dos serviços prestados pelo CRAS era vista como vexatória ou problemática, seja 
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pela burocracia de acesso, como pelos rígidos critérios da lei municipal que regia os 

benefícios eventuais ali ofertados: 

 

Quando eu não estava morando aqui (na casa dos pais) fui lá pedir ajuda, 

sim, porque eu estava desempregada e meu ex-marido nunca estava em casa, 

não ajudava com nada. Fui lá conversar, pedi a cesta (cesta básica). [...] uma 

vez eu recebi, só que tinha que ficar indo sempre, e eu não podia sair, porque 

eu ficava muito presa em casa, ele não me deixava sair. Eu tinha que sair 

escondida, aí ficava difícil de eu ir. (Bárbara Dias).  

 

Fui na época que meu marido faleceu, eu tinha que pagar a funerária e 

também fui ver se conseguia um “aluguel social”20. [...] consegui só o 

“auxílio funeral21, ajudou um pouquinho a pagar o funeral dele. E a cesta 

básica eu ganhei dois meses só. [...] tem algum tempo que eu decidi tentar eu 

mesma, é muita gente tentando lá e a Prefeitura não ajuda muito o CRAS. 

(Antônia Maria). 

 

Pela eventualidade de concessão a que os referidos benefícios se encontravam 

condicionados por lei, as famílias não podiam vislumbrar neles um apoio a longo prazo. 

Ademais, parece ter ficado subtendido na fala de Antônia a ideia de que utilizar desse serviço 

era visto como uma falha da família em garantir os recursos básicos para sua manutenção. O 

mesmo não ocorria quanto à frequência a unidades de saúde e educação, já reconhecidos 

como direitos pela população em geral. 

O posicionamento dessa mãe encontra respaldo na crítica direcionada às políticas da 

assistência social, elaboradas por Sposati (2007). Pela perspectiva dessa autora ainda há 

predominância de procedimentos assistencialistas nesse campo, longe de incorporar o 

conteúdo de seguridade social que lhe foi atribuído pela constituição cidadã de 1988. O 

incômodo relatado por Antônia está situado nesse lugar de negação de um direito extensivo de 

cidadania, pois impera a lógica de fundamentação liberal-social ou economicista na área e o 

acesso a direitos efetivamente ocorre somente a grupos caracterizados pelo grau de indigência 

estabelecido sob alta seletividade: “nesse caso o acesso social depende do prévio 

enquadramento do cidadão à condição de necessitado, sem direito a requerer atenção a sua 

necessidade social” (SPOSATI, 2007, p. 437). 

O trabalho das mães, seja qual fosse o vínculo empregatício, era o que realmente 

garantia a segurança alimentar e de moradia das famílias estudadas, pois o recebimento da 

                                                           
20 Auxílio aluguel é um dos benefícios eventuais concedidos pela Assistência Social, após avaliação 

socioeconômica realizada pela equipe técnica do CRAS. Estando dentro dos critérios legais exigidos para o seu 

recebimento, o usuário passa ter direito a um valor fixo, por alguns meses apenas, para o pagamento do aluguel, 

que será depositado em conta bancária do proprietário do imóvel. 
21 Auxílio funeral, como o auxílio aluguel, é um benefício eventual disponibilizado aos usuários do CRAS, que 

exige avaliação socioeconômica pela equipe técnica e preenchimento de requisitos legais para a sua concessão. 

Este, por sua vez, é pago em cota única, diretamente à funerária.  
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pensão alimentícia devida aos filhos, pelos pais, era muito problemático para as três mães que 

a recebiam. Em dois casos, nas famílias de Antônia e de Estela o valor era considerado 

pequeno diante dos gastos com o filho. Em outro, o de Estela o valor ainda não foi definido 

judicialmente, o que resultava em muito conflito na relação pai/mãe. Antônia, que era viúva, 

contava apenas com o seu salário e o auxílio financeiro dos filhos que já trabalhavam à época 

da pesquisa.  

A creche escolar servia a esse público como instituição formativa, assim como local 

onde podiam deixar os filhos menores em segurança enquanto as mães saiam para trabalhar. 

Exceção foi encontrada na família de Estela, pois apesar dos filhos terem ingressado na 

educação pela creche, a variação de idade e de local de estudo impediam essa mãe de 

trabalhar formalmente, obrigando-a a dedicar-se exclusivamente aos cuidados dos filhos e da 

casa. 

Levando-se em conta que a família de Estela estava entre as duas mais vulneráveis 

economicamente do grupo, importa observar o reflexo da tradicional atribuição da função de 

cuidados às mulheres e os clássicos modelos familiares a dominar as práticas sociais como 

fortes causadores das dificuldades que acompanham a rotina dessas famílias. O que se 

pretende é mirar a naturalização da ausência da figura paterna, como se esse posicionamento 

estivesse alheio às dificuldades narradas pelas mães. Ao se eximir da responsabilidade legal e 

afetiva nos cuidados indispensáveis à socialização dos filhos não estariam esses progenitores 

favorecendo o rol das variáveis que agravam as condições de vida observadas na vida das 

condutoras de famílias monoparentais? Uma questão posta para reflexão. 

A busca por alento nas atividades da igreja evangélica estava presente na realidade de 

três dessas famílias, na de Bárbara, Estela e Joana, cuja participação e frequência incluía os 

filhos. Além de funcionar como local para desenvolver a espiritualidade servia também para 

acalentar as angústias existenciais, uma vez que representava espaço coletivo de trocas e 

amizades. Para Joana era, ainda, oportunidade de realizar atividades que muito lhe apeteciam: 

“eu gosto muito de louvor, de música”.  Assim como Estela, que incluía alguns dos 

frequentadores da mesma igreja em sua rede mais ampla de relações, até mesmo de amizades: 

“só família, família e convivência com pessoal de igreja evangélica [...]”. 

Percebeu-se que quanto mais ampla a rede de relações das mães, principalmente o 

contato com familiares mais próximos, maiores as chances dessas famílias superarem a 

ausência da figura paterna e dividir as responsabilidades nos cuidados com os filhos. No 

grupo estudado, o apoio de mães, irmãs e, inclusive, de filhos maiores representou elemento 

garantidor de uma rotina necessária para o sustento da casa e o acompanhamento da vida 
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escolar e afetiva dos filhos. A referência a relacionamentos com outras pessoas, advindos do 

trabalho ou da vizinhança foi mínima, não configurando elemento importante nessa pesquisa. 

Para finalizar, o emprego e renda, as redes de solidariedade (capital social) e a 

educação (capital cultural) foram as principais variáveis que articuladas possibilitaram ao 

grupo estudado uma maior proteção social e bem-estar de seus membros. Os modos 

disponibilizados por cada família na acumulação, manutenção e reposição dessas variáveis 

representou o fator que as aproximou ou as distanciou das condições de vulnerabilidade social 

vivenciadas. 

 

4.10 Vínculos Afetivos  

 

Relações afetivas e contatos físicos que demonstrassem carinho, amor e cuidado 

inexistiram na maior parte da educação recebida da família de origem, pelas quatro mulheres 

participantes da pesquisa. A geração de seus pais parece ter desconhecido essa possibilidade 

de externar sentimentos. Dessa forma, educar era sinônimo de impor muitas regras, ensinar 

muitos ofícios e impor severos castigos, conforme os relatos de Bárbara Dias e Estela da 

Silva, respectivamente:  

[...] acho que não recebemos todo o carinho que queríamos receber quando 

crianças, então passamos isso para eles (os filhos). A gente torce para eles 

passarem isso para frente. 

 

[...] eu tento não deixar meus filhos passar pelo o que eu passei, porque a 

gente passou bastante dificuldade mesmo. 

 

A partir dessa análise torna-se mais compreensível a constatação de que as mães desse 

estudo receberam poucos abraços e elogios e provavelmente, nenhum beijo afetuoso de seus 

pais ou parentes próximos. Há, inclusive, no relato de Antônia, a triste marca por ter sido 

entregue aos cuidados de uma tia, após o falecimento da mãe: “chegou uns oito anos fui pra 

São Paulo, morei com minha tia um tempo [...] porque mãe faleceu. [...] aí estava ficando 

muito difícil para ele (o pai) criar a gente. [...] (a experiência) para mim não foi boa não”.  

Uma análise sociológica permite inferir a necessidade do trabalho precoce por essas 

mães, elemento garantidor da sobrevivência de suas famílias de origem. Famílias essas de 

camadas populares, muito pobres e cujos pais tinham pouca ou nenhuma escolarização, diga-

se, posse de capital econômico e cultural. Joana Pereira relatou ter entrado para o mercado 

informal de trabalho ainda criança, aos 10 anos de idade e sua irmã Bárbara, aos 11 anos, 

como empregada doméstica. No entanto, disse ter contribuído com as tarefas domésticas 
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muito antes disso: “desde muito criança, a gente já trabalhava dentro de casa, entendeu? [...] 

eu cuidava da casa, da minha irmã, desde quando eu tinha uns oito anos. Então eu aprendi a 

cozinhar, arrumar a casa”.  Esse fato é confirmado por Bárbara, que o apresentou da seguinte 

maneira: “a gente começou a trabalhar muito cedo e não tinha como comprar as coisas, nem 

nada. Era dinheiro para ajudar em casa, senão ficava sem nada”. Realidade vivida também por 

Antônia Maria ao sair de casa aos oitos anos e ter sido colocada no papel de serviçal na casa 

da tia, em São Paulo: “ela (a tia) marcava as obrigações de casa e eu fazia”. A história de 

Estela matinha proximidade com as demais, narrou ter recebido incentivo para o trabalho e 

não para o estudo, exatamente por conta da urgência de complementar a renda de sua família: 

“a parte que pegou mesmo foi quando precisava do dinheiro [...]. Chegou um momento que eu 

tinha que largar alguma coisa [...] e aí eu optei por largar a escola, para poder trabalhar”. 

Assim, foram todas expostas a trabalho adulto ainda crianças, sem compreender as 

diferenças que as separavam de muitas colegas de escola. Para Joana, tal situação se 

enquadraria em crime nos dias de hoje, configurando trabalho infantil: “olha (risos), hoje em 

dia nem pode acontecer uma coisa dessas, não é mesmo? Mas, tipo, precisava”.  O final de 

sua fala denotou seu reconhecimento sobre a incapacidade dos pais de terem esta percepção 

naquele momento, assim como a lógica de urgência da sua contribuição financeira no lar. 

As mães entrevistadas, mais escolarizadas que seus pais, e vivendo em condições 

sociais e culturais diferentes daquelas que viveram na infância, conseguiram romper com esse 

estigma e criar expressões próprias no cuidado e educação dos filhos. Conseguiram, assim, 

introduzir no processo socializador, elementos de afeto, seja pela permissão de contato físico, 

seja pela expressão de palavras amorosas ao mesmo tempo que dispensavam os limites 

impostos ao ato de educar. Esta diferença dos modos de sentir e de expressar os sentimentos, 

entre as famílias de origem das quatro mães e as suas famílias de procriação pode também ser 

relacionada a uma mudança geracional produzida pelas transformações nos modos como os 

laços sociais passaram a ser construídos na contemporaneidade. Conforme Singly (2007), com 

as mudanças sociais, os filhos mudam seu “lugar” psíquico e social no seio da família, saindo 

de uma posição de produção (teriam que, indiscutivelmente, contribuir para a subsistência da 

família) para um lugar de unidade de consumo. Os filhos deixam se ser apenas uma futura 

força de trabalho (para as famílias desfavorecidas), ou uma garantia de continuidade da 

linhagem familiar (no caso dos mais favorecidos), e tornam-se cada vez mais, objeto de afeto, 

de zelo e de cuidados, constituindo-se como razão de viver, realização pessoal para os pais, 

nesse caso, para as quatro mães pesquisadas. 
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Somente numa das entrevistas, em que a conversa ficou reservada ao quintal da casa e 

não houve participação e/ou presença dos filhos, não foi possível constatar a presença desses 

elementos de afeição na convivência entre os membros da família. Nas demais foi muito clara 

a percepção de que as mães buscavam compensar toda a rigidez recebida em sua própria 

educação com uma atenção redobrada aos filhos. Haja vista a culpa que sentiam por não 

terem mais tempo disponível para eles, ou não garantirem a presença e o amor dos pais, como 

aponta Bárbara: “[...] sei lá, eu acho que me sinto em dívida com eles. [...] por ser só eu para 

cuidar, estar ali o tempo inteiro, aí de vez em quando parece que eles sentem falta de alguém, 

ou alguma coisa assim, aí eu tento fazer o que eles querem, levar para algum lugar”.  

Nas casas era comum assistirem à televisão juntos na mesma cama, sempre que o 

tempo permitia, com a presença de alguns primos menores e tias mais próximas. A 

pesquisadora observou o respeito com que foi acolhida pelos demais membros, ainda que não 

soubessem o motivo de sua visita. Até mesmo as crianças trataram-na com respeito, apesar da 

curiosidade e de dividirem o pouco tempo da mãe com a entrevista. 

Notou-se também uma relação muito afetuosa entre os irmãos e entre os primos, assim 

como um respeito para com as ordens dadas pelas mães durante a conversa com a 

pesquisadora.  

Se exageravam nos cuidados para não seguir o caminho de seus pais, ou para 

minimizar a ausência da figura paterna dos filhos, essa é outra discussão e merece um estudo 

à parte. O fato irrefutável aqui é: no geral, existia muito afeto nas relações estabelecidas entre 

os membros dessas famílias. 

Em contrapartida, o relacionamento com os progenitores era problemático, seja em 

relação à mãe, seja em relação aos filhos. Na casa de Bárbara, o pai do filho mais velho 

enviava pensão, mas visitava-o muito esporadicamente. O pai do filho mais novo nunca mais 

veio vê-lo após a separação do casal. Já Estela suportava uma relação de violência psicológica 

com o pai dos filhos mais novos diante da dependência econômica em que se encontravam. 

Embora houvesse contato entre pai e filhos nessa situação, muitas vezes havia difamação da 

pessoa da mãe durante os encontros, deixando os filhos assustados e chateados com o pai. Em 

relação à filha mais velha de Estela, havia o recebimento de pensão alimentícia e a mãe havia 

tentado aproximar a filha do pai, dependente químico, mas encontrava muita resistência dela. 

Com Joana não era muito diferente. Após a separação, o pai de sua filha pouco a encontrava e 

fazia muitas falsas promessas ao telefone, provocando instabilidade emocional na criança. 

Apenas Antônia não fez referência a conflitos na relação com o marido falecido.  
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A noção de “construção social” que perpassa o entendimento do que vem a ser família, 

defendida por Farias e Rosenvald (2010) dão apoio ao componente identificado acima. Posto 

que muitas alterações foram sentidas nesta instituição, tanto no campo social quanto jurídico, 

ainda persistem práticas sociais que associam os cuidados com os descendentes sob estrita 

responsabilidade das progenitoras. Esse entendimento arcaico e a sua constate reprodução 

reforçam o protagonismo das mães na condução da família e, por consequência, trazem 

muitas implicações sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes, outro elemento 

levantado nas análises dessa pesquisa que merece um estudo cuidadoso e particularizado.  

 

4.11 Expectativas de Futuro 

 

Para duas das mães mais estudadas (Bárbara e Joana) e com pretensões de retornarem 

aos estudos para melhorar sua formação, a carreira profissional era muito visada, embora os 

planos tenham sido postergados para atender às necessidades mais urgentes de manutenção da 

família. A primeira pretendia cursar Fisioterapia e a segunda se preparava para ingressar na 

carreira da Polícia Civil. Certamente, ter chegado ao ensino médio foi um fator essencial 

quanto às expectativas de melhor posição no espaço social apresentadas por essas mães. Outro 

agente decisivo para a marcação desse desejo em suas histórias pode ter sido a própria 

escolarização dos pais. No grupo analisado, os pais das irmãs Bárbara e Joana foram os que 

tiveram contato por tempo mais prolongado na educação formal executada pela escola. 

Assim, diante de maior capital escolar, imprimiram facilitadores para o ingresso e 

permanência das filhas nesta instituição socializadora. 

Para aquela família mais numerosa (Antônia), em que o pagamento do aluguel era 

dispendioso, a conquista de um imóvel próprio era prioridade na escala dos desejos. No 

entanto, a possibilidade de formação e emprego para todos os filhos se tornava a ferramenta 

para a realização desse sonho. Essa foi a única mãe a demonstrar receio na capacidade 

familiar de chegar a esse patamar, pois se referiu à dificuldade do mercado para absorver toda 

a mão de obra disponível, além disso, em função de seu grau de instrução, dependia de 

conquistas futuras, pelos filhos, para superar a vulnerabilidade em que se encontravam: 

 

Eu queria, em primeiro lugar, conquistar minha casa. Ver os mais velhos 

formados e trabalhando, sabe? E os mais novos estudando. É o meu sonho. 

[...] vou falar para você a verdade, hoje em dia é tudo tão difícil! Esse 

governo entrou mudando muita coisa, emprego cada dia caindo, a gente fica 

até meio em dúvida no que pensar, sabe?  (Antônia). 
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Para Bárbara, Estela e Joana, as projeções de futuro foram narradas de forma mais 

confiante do que a de Antônia, mas o desejo de conquista da casa própria ou a ampliação da 

moradia também esteve presente em suas narrativas: 

 

Ah, eu quero que eles (os filhos) consigam se formar. [...] o mais velho quer 

ir para o exército. [...] o mais novo vai estudar, vai se formar e quer ser 

policial civil. [...] ah, imagino que eu talvez consiga, se eu passar no ENEM, 

fazer a prova de polícia, talvez eu seja uma policial civil também (risos). [...] 

então, meus filhos estudando, já formados também e com a nossa casa, 

porque nosso sonho é ter nossa casa, morar na minha casa” (Bárbara). 

 

Então, uma casa (risos). Nossa, eu vivo com tão pouco espaço que eu sonho 

em ter um lugar, um quarto para mim sozinha, para mim deixar os meninos 

fazerem as bagunças deles para lá e eu ficar quieta no meu canto. [...] ai, se 

Deus quiser, moça! Só eu arrumar um serviço que eu vou fazer. (Estela). 

 

Ah, eu gostaria que ela tivesse o quartinho dela, entendeu, com as coisinhas 

dela, porque fica tudo espalhado. Isso é o futuro breve. (Joana).  

 

As projeções futuras estavam sempre relacionadas à conquista da casa própria ou à 

melhoria do ambiente de moradia, ao seu progresso no estudo e o de seus descendentes e, 

também, à melhores condições de trabalho para todos da família. 

A terceira parte deste trabalho anunciou a circularidade possível ao sujeito para se 

posicionar no espaço social. Há inúmeras concepções, interpretações e experimentações de 

mundo ao seu alcance. Todavia, ainda que as trajetórias individuais ou grupais devam ser 

particularizadas, os condicionamentos sociais adquiridos a priori não podem ser desprezados 

em suas trajetórias. A experiência individual/grupal transforma e dá sentido próprio à 

complexidade e heterogeneidade do mundo social que o circunda. Assim, a vivência de cada 

mãe pesquisada denunciou estratégias singulares, ainda que socialmente determinadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A síntese aqui promovida não pretende esgotar o assunto, muitos olhares e muitas 

reflexões são possíveis no universo das relações humanas. Que bom que é assim! Isso 

impulsiona o movimento e a curiosidade do pesquisador. No entanto, permitiu um leve 

mergulho na vida cotidiana dessas guerreiras, mostrando os fenômenos onde estes se 

expressam com sua maior verdade - no micro contexto, ali onde se encontram no seu desafio 

máximo, onde a vida pulsa, a desigualdade dilacera e o amor constrói. 

Antes de seguir, um parêntese é aberto para situar a singular conjuntura histórica 

atravessada pelo Brasil nos derradeiros momentos dessa pesquisa. Desde o final do ano de 

2019 o mundo assiste aturdido à chegada de um vírus de alcance estrepitoso – da Ásia, onde 

surgiram os primeiros casos, até o restante dos demais continentes foi necessário apenas 

alguns meses para que o “coronavírus” se espalhasse, transformando-se numa pandemia. 

Onde esse fato se conecta ao tema debatido nesse estudo? Bem ali onde desnuda o 

maquiavélico funcionamento do sistema capitalista. Em tempos de infecção generalizada pelo 

COVID-19, as desigualdades sociais saltaram aos olhos, exigindo, sob forte clamor popular e 

político a elaboração de políticas sociais nunca antes aplicadas no país. O Estado se viu 

obrigado, mesmo diante de forte polarização política, a deixar a economia para segundo plano 

e lançar propostas de valorização da vida humana direcionadas, principalmente, à grande 

parcela pauperizada da nação. E pela primeira vez o grupo das “condutoras familiares” - 

pobres e moradoras, muitas vezes de regiões marginalizadas e quase sempre invisíveis à uma 

parte de nossa sociedade - teve alguma visibilidade no cenário social e político, sendo 

atendido de forma diferenciada por ter reconhecida sua singular vulnerabilidade.  

Retomando, as famílias monoparentais conduzidas pelas mães, em situação de 

vulnerabilidade social, responsáveis pela socialização dos filhos e situadas no território 

estudado guardam muitos pontos em comum. Isso ocorre, provavelmente, por estarem 

localizadas no mesmo microterritório, sofrerem as influências da exclusão social que demarca 

essa posição e dos desafios que a geografia local lhes impõe. Para além disso, são mulheres e 

precisam encontrar um lugar seguro para si e para os filhos dentro de uma lógica social 

machista e moralista, por excelência. 

A vulnerabilidade aqui apontada se refere, pois, na ótica dessa pesquisa, a uma 

desvantagem em se posicionar no espaço social diante dos desafios de sua condição de 

gênero, do território ocupado, do grau de instrução prematuramente abortado e, também, por 

sua invisibilidade nas políticas públicas.  
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Pois bem, em todos os contextos familiares analisados observou-se a necessidade de 

utilização da rede familiar de apoio, mas daqueles mais próximos, cujo vínculo é de 

parentesco e de confiança. Da mesma forma, o acesso a bens e serviços estatais e ofertados 

pelas organizações da sociedade civil é habitual em todas. 

De forma geral, não são famílias aprisionadas na condição de vulnerabilidade. Buscam 

contorná-la principalmente por meio do trabalho formal ou informal, da garantia de uma 

renda mínima para a sobrevivência da família, da valorização da escolarização e das relações 

familiares e sociais. Enxergam melhores condições no futuro próximo e mobilizam recursos 

para alcançá-las e manter boa posição no espaço social. 

As mães mais escolarizadas apresentam melhores conhecimentos sobre os recursos 

públicos, assim como maiores habilidades para utilizá-los, extrapolando as ofertas do bairro 

de moradia. Todavia, a exploração dos recursos naturais e do patrimônio histórico da cidade 

fica muito aquém do desejado e possível ao grupo pesquisado. 

A rede de relações das mães era muito restrita, expressa por contatos mais fechados 

aos familiares. Quando existente, o contato com colegas e amigas ocorria de forma específica 

e sem regularidade. Essa característica materna de uma restrição social parece determinar os 

relacionamentos dos filhos, que acontece de forma muito vigilante e policiada por suas mães e 

familiares. Apenas como elemento de reflexão, pois não há dados suficientes para análise de 

tal natureza, o ritmo intenso de vida dessas condutoras, com rotinas muito rígidas e muitas 

tarefas sob sua responsabilidade, pode ser um fator que determina, em grande medida, uma 

vida mais fechada entre os seus. Somado a isso, podem ser também estratégias para driblar os 

riscos sociais na criação da prole, mantendo-se a si mesma e os filhos sob a proteção e a 

segurança da família. 

Entre as duas famílias que conquistaram a casa própria, há uma diferença que merece 

ser notada. O imóvel de uma delas é fruto de herança familiar e não apresenta condições 

satisfatórias de moradia. Ao passo que a outra realizou a construção aos poucos, fruto da 

renda de seu trabalho. Esta última, é uma das mães com maiores recursos de escolarização. 

Novamente, o grau de instrução mostra-se como marcador importante na conquista de 

melhores condições de vida e de demarcação diferenciada no espaço social. 

No quesito escolarização das mães, o máximo alcançado por este grupo foi a 

conclusão do ensino médio e o curso técnico na área de saúde por uma delas. Ainda que 

pensado e relatado como insuficiente por todas, a conquista do diploma de ensino médio 

representa um grande avanço em relação ao grau de instrução de seus pais. E o retorno aos 

estudos estava nos projetos de futuro de três das mães, sendo que só não fazia parte dos 
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planos de Antônia, a mãe menos escolarizada e com o maior número de filhos e que estava 

entre as duas famílias com condições socioeconômicas mais frágeis do grupo estudado. 

Todavia, o investimento na escolarização da prole era maciço. Fator observado não 

somente nas narrativas maternas, como também no histórico escolar dos filhos. Todos, sem 

exceção, iniciaram os estudos desde a creche e estavam nas séries correspondentes à sua 

idade. Sem dúvida, a escola representa a melhor ferramenta de ascensão social para este 

grupo. Estas mães se esmeravam em valorizar e participar, da maneira como lhes era possível, 

da vida acadêmica de seus descendentes. E os resultados colhidos parecem lhes ser muito 

satisfatórios: filhos que usufruem, com gosto, do direito ao estudo e tornam-se promessas de 

dias melhores. 

A discussão sobre a prestação e utilização dos serviços disponibilizados pela política 

da Assistência Social merece um espaço especial nessa discussão e faz toda a diferença ao 

desenho dessa pesquisa. Apesar de terem sido acessados por todas as mães, observa-se que 

sua oferta é altamente estratificada, criteriosa e burocrática. Sendo assim, as mães tiveram 

poucos benefícios concedidos e fizeram referência a um atendimento visto como humilhante e 

com muitas exigências, o que chocava com a situação emergencial e delicada por que 

passavam no momento. 

Esse achado reforça o posicionamento de Cardoso e Teixeira (2014), na medida em os 

pesquisadores denunciam uma desigual parceria entre a família e o Estado na garantia do 

direito à proteção social de todos. Um verdadeiro desmonte da proteção pública. 

Da mesma forma, encontram respaldo na exigência por readaptação das políticas 

sociais para as novas estruturas e dinâmicas familiares da contemporaneidade, apresentadas 

por Paiva, Rocha e Carraro (2010).  

Nas famílias pesquisadas observou-se a concorrência externa no papel de formação 

das identidades dos sujeitos, no entanto, todas se mantiveram como importante matriz de 

socialização e funcionaram como conector fundamental para o ingresso dos filhos no mundo 

das relações mais amplas. 

Nessa perspectiva, trata-se da aquisição do patrimônio de disposições que todo ator 

social dispõe, proveniente dos processos socializadores, de acordo com Bourdieu (2007, 

2013) e Lahire (2002, 2008, 2016). A formação social inicial ocorreu no ambiente familiar e 

permaneceu no ambiente social.  No grupo analisado, as famílias por partilharem condições 

objetivas e específicas de vida, certamente constituíram um conjunto específico de 

disposições para a ação, ou seja, um habitus de classe (BOURDIEU, 2007). 
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Mas, nota-se, que as próprias mães conseguiram romper com alguns padrões 

disposicionais constituídos em sua primeira socialização e criaram padrões diferentes ao 

longo de sua trajetória como mulher e como mãe (conjugalidades, estilos educativos, relações 

de autoridade parental, expectativas escolares, por ex.). Certamente, nos diferentes espaços 

sociais circulados, vivenciaram experiências múltiplas, em alguma medida até contraditórias, 

que as constituiriam como seres plurais, portadoras de um patrimônio de disposições 

diversificado, capaz de imprimir novas ações, pensamentos e sentimentos. 

Dito de uma outra forma, mesmo que as mães estivessem inundadas pelas 

características sociais de sua classe, efetuaram uma construção própria sobre as disposições 

incorporadas, socialmente construídas, possível pela pluralidade de pertenças sociais e 

simbólicas a inscrever suas práticas em múltiplos tempos e lugares (LAHIRE, 2008). 

Assim, a socialização dos filhos parece não ter sofrido muitas discrepâncias, 

dissonâncias e contradições entre as formas socializadoras realizadas em casa, na escola e no 

ambiente religioso. A matriz de socialização primária, impressa pelas mães, parece ter 

encontrado bons ajustes nos ambientes secundários, como escola e igreja. 

Sempre houve a existência de distâncias entre as classes sociais, mas foram as 

posições ocupadas no espaço social, somente elas, que serviram para uma melhor 

compreensão do modelo de determinações adotado na escala individual das mães, caminho 

defendido por Lahire. 

Retoma-se, aqui, as duas questões que orientaram a configuração dessa investigação: 

“quais os impactos da monoparentalidade feminina na socialização dos filhos em contextos de 

vulnerabilidade social? ”, e “a família monoparental, conduzida apenas pela mãe, em situação 

de vulnerabilidade social desenvolve estilos educativos próprios para a socialização dos 

filhos?”. Para a primeira delas, pode-se sinalizar que não houve impacto específico da 

monoparentalidade feminina nos processos de socialização dos filhos em contextos de 

vulnerabilidade social. A socialização observada nesse grupo guarda semelhanças com 

aquelas desenvolvidas por outros arranjos familiares. Ocorre, no entanto, que apesar da 

socialização dos filhos ter sido garantida por meio de um processo educacional orientado por 

valores e regramentos familiares claros e definidos pelas progenitoras, o mesmo não se pode 

dizer sobre a qualidade de vida dessas mães. Todo o seu esforço e o resultado positivo 

advindo dele representou abdicação da vida pessoal e uma excessiva carga de 

responsabilidades. Esse achado merece uma investigação minuciosa.   

A respeito do estilo educativo desenvolvido por essas mães, abarcado pela segunda 

questão, notou-se que as diferenças observadas estão mais ligadas à diversidade de estilos 
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pessoais, comuns em qualquer classe social do que propriamente ao grupo em foco. Os estilos 

educativos destas mães estão próximos aos modos educativos das famílias contemporâneas, 

em que a parentalidade é exercida mediante a oscilação entre a autoridade hierárquica e a 

educação negociada e fundada no diálogo entre progenitores e filhos, fenômeno que, segundo 

Singly (2007), acontece, com menor ou maior peso em um dos polos, nos diferentes grupos 

sociais. Provavelmente isso se deva à forte adaptação dessas mães ao funcionamento da 

máquina social e ao seu entendimento de como funciona sua engrenagem 

Portanto, como elemento individual, o arranjo monoparental feminino, se não atrelado 

à questão social que está sobreposta a ele, não permite qualquer ilação. Uma conformação 

social só pode ser compreendida dentro da trama social.  

Nesse aspecto, se as mães pesquisadas procuram garantir todos os direitos de bem-

estar aos filhos, seu comportamento não deve ser o foco principal de análise. Há que se 

investigar e repensar, incansavelmente, quais os determinantes sociais que as colocam em 

situação de vulnerabilidade. Este estudo apontou alguns deles: as desigualdades impostas nas 

condições de gênero, a localização desprivilegiada no território, a ausência de proteção estatal 

direcionadas à sua individual conformação (tanto no campo jurídico, quanto da Assistência 

Social) e, um elemento não debatido, o papel socialmente construído aos progenitores e como 

estes entendem a paternidade e se conectam com ela no universo pesquisado. 

Por fim, o reconhecimento da limitação temporal em curso na pesquisa de mestrado. 

Certamente, uma avaliação mais detalhada enriqueceria seus resultados. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – MODELO ROTEIROS DE ENTREVISTA 

 

 

ROTEIRO I 

1.IDENTIFICAÇÃO 

Nome da mãe: 

Entrevista Nº:  

2.CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E DEMOGRÁFICA 

Idade: 

Grau de Instrução: 

Profissão: 

Ocupação: 

Estado Civil: 

(  ) solteira   (  ) casada/ união estável   (  ) separada/divorciada   (  ) viúva  

Tempo de monoparentalidade: 

Fator que ocasionou a monoparentalidade (sem conjugalidade, separação conjugal, viuvez, 

etc). 

Situação da guarda dos filhos.  

Família de origem da mãe:  

Grau de instrução do pai: 

Profissão do pai: 

Ocupação do pai:  

Grau de instrução da mãe:  

Profissão da mãe: 

Ocupação da mãe:  

Dados demográficos: 

Bairro de moradia: 

Mora em casa própria?  (  ) sim  (  ) não 
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Quantos cômodos tem na casa? Como as pessoas se distribuem nesses cômodos? 

Quantas pessoas moram na casa? Descrever. 

A quais meios de comunicação a sua família tem acesso? (telefone, internet, televisão, rádio, 

etc.) 

Participa de Programas Sociais? (  ) sim  (  ) não 

Quais?  (  ) Bolsa Família  (  ) Bolsa Moradia (município)   

(  ) Passe Livre (idoso/deficiente  (  ) Tarifa Social de Energia Elétrica  (  ) ID Jovem 

Quais as pessoas da casa que trabalham? 

Qual a renda mensal da família, incluindo os benefícios sociais: 

Dados sobre os filhos: 

Quantos filhos? Idade? Sexo? 

Os filhos estudam? Série escolar de cada filho: 

Com que idade os filhos ingressaram na escola? 

Algum filho trabalha? Que tipo de trabalho? 

Condições gerais de vida: 

Há serviços públicos existentes no seu bairro? Quais? 

Você utiliza esses serviços? Quais? Como você os utiliza? 

Você considera serem suficientes? Por quê? 

Você recebe algum tipo de auxílio financeiro? De que tipo? Em que medida esses auxílios 

contribuem para o sustento da sua família? 

Algum membro tem ou já teve algum conflito com a justiça? Explicar. 

Alguém fez ou faz uso de álcool ou outras drogas? 

Qual serviço do CRAS sua família já acessou?   

 - Atendeu à sua necessidade? Por quê? 
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ROTEIRO II 

3. PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO FAMILIAR 

Rotina da família 

1. Como é a rotina diária da casa? Como é o seu dia-a-dia? 

2. Quais tarefas você realiza em casa? 

3. Como você avalia sua participação em casa? 

4. Alguém lhe auxilia nos cuidados com os filhos e com a casa?   

          - Se sim, como se dá esse auxílio? 

          - Se não, como e quem você considera que poderia lhe auxiliar? 

     6. Qual o maior desafio que enfrentou ou enfrenta como mãe? 

     7. Na sua opinião por que você considera que enfrentou esse desafio? 

     8. Dê exemplos de como reage/reagiu diante desse desafio. 

     9. Há dificuldades para conciliar trabalho e educação dos filhos? Quais? 

Dinâmicas familiares e educação dos filhos 

10. Divisão das tarefas domésticas em casa. Os filhos ajudam? Como? 

11. Disponibilidade dos membros da família em casa (horários).  

12. Quem cuida dos filhos na maior parte do dia? Como isso acontece? 

13. O que as crianças fazem quando não estão na escola? Qual é a rotina das crianças 

quando chegam da escola? 

14. Relações de autoridade. Quem dá as ordens em casa? Há algum tipo de controle das 

crianças, horários, saídas etc. Como esse controle é feito? Há presença de regras na 

casa? 

15. Valores transmitidos aos filhos: o que você acha importante na criação dos seus 

filhos? 

16. Tempo livre e atividades realizadas pelos filhos e pela família: o que fazem nos finais 

de semana e nas férias? Que locais a família costuma frequentar além da escola? Há 

prática religiosa? 

Redes de relacionamentos da família 

17.  Círculo de relacionamentos da família e da criança no bairro. Relações de amizade da 

família. Controle das relações de amizade da criança. 

18. Se a família em conjunto ou os filhos frequentam outros bairros/locais da cidade. 

Quais /Como, frequência e em quais ocasiões? 

Acompanhamento da vida escolar  
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19. Os seus filhos estão na escola? Como é a frequência dos filhos às aulas? 

20. Eles trazem tarefas da escola para fazer em casa? Como são feitos os deveres de casa? 

Horários. Alguém acompanha? Quem?  

21. O que você pensa sobre os deveres de casa de seus filhos? Você acha que os seus 

filhos vão estudar até qual série? 

22. Resultados escolares da criança. Como é o desempenho deles na escola? Ele teve 

reprovações, recuperações?  Dificuldades e facilidades dos filhos na escola?  

23. O que você faz quando o filho apresenta alguma dificuldade na escola?  

24. Há outras pessoas que ajudam seus filhos nos estudos? Quem? Como e quando isso 

acontece? 

Expectativas de futuro para a família 

25. O que você deseja para o futuro de seus filhos? 

26.  O que fazem hoje para chegar a esse resultado? 

27. Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta/enfrentará para alcançar esse 

futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


