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RESUMO 

FERREIRA, Júlia Caldas. Evolução sócio histórica da representatividade feminina na 

organização familiar brasileira. 52 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Serviço Social), Universidade Federal Fluminense – Campus Universitário de Rio das Ostras, 

Rio das Ostras, 2018. 

 

 

A principal referência problematizar o tema abordado no decorrer deste material provém dos 

2 anos de experiência  de Estágio Supervisionado obrigatório no âmbito da Política Pública de 

Assistência Social. No ano de 2017, por meio de pesquisa de identificação do perfil dos 

usuários, constatou-se que entre os meses de maio a julho, o público contemplado pelos 

serviços de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social—SUAS, ofertados no 

Centro de Referência em Assistência Social—CRAS João Nascimento, era composto, em sua 

maioria, por mulheres. Na busca por respostas que justificassem um perfil maioritariamente 

feminino em situação de risco ou vulnerabilidade social, notou-se que muito se fala sobre a 

inferiorização da figura feminina e do estabelecimento de papéis sociais, contudo, observa-se 

que as justificativas impregnadas no cotidiano e no ideário popular não são pautadas em fatos 

concretos, e contribuem para a reprodução de estereótipos acerca dos gêneros na sociedade. 

Observa-se da mesma forma que ainda perdura um modelo de estrutura familiar de ordem 

nuclear, patriarcal, com os desígnios bem delimitados pelo gênero, entretanto por inúmeras 

vezes este modelo somente foi possível no plano imaginário coletivo, de quem almeja uma 

família, tal qual descreve Freyre (2006) em Casa-grande & Senzala. Nesta obra, o autor 

retrata, principalmente, a vivência das famílias das classes abastadas, das regiões de plantação 

canavieira no Nordeste do Brasil. Contudo seus registros vêm sendo equivocadamente 

reproduzidos para designar um suposto padrão do período colonial. Por outro lado, partindo 

do mesmo período histórico, observa-se nos estudos de Dias (1995) a forte presença de 

famílias monoparentais femininas nos arredores da cidade de São Paulo, revelando a falácia 

presente em argumentos que afirmam a existência de um padrão familiar homogêneo em dado 

período. A elaboração deste trabalho se dá pela necessidade de historicizar o processo de 

evolução da presença feminina no âmbito familiar, com o objetivo principal de desmistificar 

equívocos acerca dos papéis empenhados por mulheres nos espaços públicos e privados, bem 

como evidenciar o protagonismo feminino na construção da identidade sócio histórica 

nacional. 

 

Palavras-chaves: Família, Organização Familiar, Mulher, Papéis de gênero, patriarcado 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The main reference to problematize the subject addressed in the course of this material comes 

from the 2 years of experience of Mandatory Supervised Internship in the ambit of the Public 

Policy of Social Assistance. In the year 2017, through a research to identify the profile of 

users, it was verified that between May and July the public contemplated by the basic 

protection services of the Unified Social Assistance System - SUAS, offered in the Reference 

Center in Social Assistance - CRAS João Nascimento, was composed mostly of women. In 

the search for answers that justify a female profile in a situation of risk or social vulnerability 

it was noted that much is said about the inferiorization of the female figure and the 

establishment of social roles. However, it is observed that the justifications impregnated in 

daily life and in the popular ideology are not based on concrete facts and contribute to the 

reproduction of stereotypes about genders in society. It can be observed in the same way that 

a patriarchal model of family with nuclear structure still exists, with the gender roles well 

delimited. Although many times this was only possible in the collective imaginary plane of 

whom a family aspires as it is described by Freyre (2006) in Casa-grande & Senzala. In this 

work the author portrays mainly the experience of the families of the wealthy classes of the 

sugar plantation regions in Northeast Brazil. However, these records have been mistakenly 

reproduced to designate a supposed pattern of the colonial period. On the other hand, starting 

from the same historical period, one can observe in the studies of Dias (1995) the strong 

presence of single-parent female families in the outskirts of the city of São Paulo, revealing 

the fallacy present in arguments that affirm the existence of a homogenous family pattern in 

that given period. The elaboration of this work is due to the need to historicize the process of 

evolution of the female presence in the family with the main objective of demystifying 

misunderstandings about the roles played by women in the public and private spaces as well 

as to highlight the feminine protagonism in the construction of the national social historical 

identity. 

 

Keywords: Family, Family Organization, Woman, Gender Roles, Patriarchy. 
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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho foi elaborado sob orientação da docente Priscila Rodrigues de 

Castro, e é referente à disciplina de "Seminário de Trabalho de Conclusão de Curso II", 

ministrada no curso de graduação em Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, 

Campus de Rio das Ostras/CURO. 

O material objetiva discorrer acerca da historicidade dos elementos que justificam a 

compreensão da família brasileira como um fenômeno social, delimitando o objeto de estudo 

aos papéis sociais desempenhados por mulheres no seio familiar ao longo da história. Ainda, 

o trabalho explicitará as transformações societárias que culminaram na evolução da 

representatividade feminina no referido meio. 

 A escolha do tema e do objeto de estudo do presente trabalho justifica-se através de 

experiências como estagiária de Serviço Social no Centro de Referência em Assistência 

Social João Nascimento, que se desenvolveu de setembro de 2016 até julho do presente ano 

no distrito de Tamoios, localizado na cidade de Cabo Frio. 

No decorrer dos períodos de observação, sobretudo no segundo nível de Estágio 

Supervisionado, ficou evidente que o público majoritário usuário dos serviços prestados pelo 

CRAS era composto por mulheres. Durante o referido período, ocorrido na primeira metade 

de 2017, como parte da disciplina de Supervisão Acadêmica em Serviço Social II — que é 

concomitante à disciplina de Estágio — foi determinada a elaboração do material para a 

identificação de perfil dos usuários do equipamento. Para fazê-lo, foi realizada pesquisa 

documental através da coleta de informações presentes em fichas de identificação, utilizadas 

durante os atendimentos realizados entre os meses de maio e julho daquele ano. Dentre os 

dados mais expressivos, destacou-se o fato de que das 94 fichas analisadas, 74 eram de 

titularidade feminina, enquanto apenas 22 possuíam titulares masculinos. 

Além dos dados expostos pela pesquisa de Perfil do Usuário, outro fator que vale 

ressaltar apresentava-se constantemente durante a entrevista social. Como parte do 

procedimento padrão, as usuárias eram perguntadas se eram chefes de seu núcleo familiar, e 

somente as mulheres sem um cônjuge ou companheiro coabitando em seu domicílio 

respondiam afirmativamente. Notou-se ainda que grande maioria das referidas tinham filhos, 

e de acordo com os relatórios redigidos pelos técnicos, como também pela fala nos 

atendimentos, a monoparentalidade dificilmente estava exclusivamente associada à escolha da 
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própria mulher, já que muitas vezes tal condição lhes era imposta pela partida do parceiro, 

seja por falecimento ou, como na maioria dos casos, pelo egresso do lar. 

Por outro lado, as mulheres que não se declaravam chefes da família deixavam 

implícito em suas respostas que a existência de um homem, geralmente seu parceiro, 

colaborando economicamente para a manutenção do lar, automaticamente o ergueria para o 

topo de uma suposta hierarquia familiar, ainda que a função de provedor não estivesse restrita 

a ele. 

Diante dos dados expostos, foram levantadas as seguintes questões: Qual o motivo da 

disparidade entre o número de mulheres e homens buscando pelos serviços socioassistenciais? 

O que está por trás da significante presença das famílias monoparentais femininas à beira da 

vulnerabilidade socioeconômica? Por que mulheres que contribuem economicamente para o 

sustento familiar não se consideram chefes de família quando o parceiro também está ativo no 

mercado de trabalho? 

Para encontrarmos as respostas, precisamos compreender que a sociedade atual tem 

estrutura patriarcal, fundamentada na hierarquização dos gêneros, onde o feminino é 

subordinado ao masculino. Saffioti (1987), resume o patriarcado como uma organização 

societária modelada pela ideologia machista para ser utilizada como instrumento de 

dominação e exploração feminina nos campos político, ideológico e econômico dos espaços 

públicos e privados. É essa ideologia o que dita os papéis sociais e suas respectivas funções.  

Silveira e Costa (2012, p. 2) destacam que a referida hierarquização, constrói a imagem da 

mulher como uma figura passiva e submissa, dessa forma, criando "espaço propício para o 

exercício da opressão masculina" 

No espaço familiar, Saffioti (1987) destaca que a dominação masculina se materializa 

através da segregação desigual de responsabilidades. Enquanto ao patriarca, unicamente pelo 

fato de ser homem é atribuída a posição de liderança, dando-lhe o poder de decisão e controle 

econômico, a mulher, em contrapartida, é inferiorizada, ainda que cumpra maiores cargas 

horárias de atividades dentro e fora do âmbito do lar. 

A subordinação da mulher nos espaços públicos também tem seus rebatimentos na 

esfera doméstica. A desvalorização da força de trabalho feminina concretiza-se 

principalmente através de seu barateamento e da informalidade dos vínculos empregatícios. 

Dessa forma, no terreno familiar quando o homem e a mulher colaboram para o orçamento 

familiar, é comum que o homem tenha remuneração mais alta, e por isso acabe se tornando 
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principal provedor das finanças, o que lhe garante posição de poder, segundo os preceitos 

patriarcais. 

A chefia familiar masculina até pouco tempo teve respaldo legal. O Código Civil de 

1916 em seu segundo capítulo determinava o homem como chefe da sociedade conjugal, 

enquanto a mulher aparecia em posição secundária como colaboradora. No documento, dentre 

as competências do marido, constavam a administração dos bens comuns e dos particulares da 

mulher, a provisão e administração da família e ainda o poder de autorizar ou não o exercício 

de atividade remunerada da esposa. Este vigorou até o ano de 2002, quando foi revogado e 

substituído pelo atual Código Civil, onde percebe-se o esforço para promover a igualdade 

entre os gêneros no que tange às responsabilidades e deveres no espaço domiciliar. 

 A legitimação da chefia masculina por meio de normas estabelecidas à sombra do 

nosso passado de influência colonial, também serviu para naturalizar a desresponsabilização 

do homem para com os filhos e o lar, uma vez que sua autoridade sempre foi associada 

majoritariamente ao aspecto de poder econômico no âmbito doméstico. Esta herança 

permanece ainda viva no cenário atual, e aqui veremos a forma como tem atingido as 

mulheres chefes de famílias e pobres.  

 Embora a família exista como um elemento em constante metamorfose, é fato que a 

família patriarcal nuclear, ou seja, formada por pai chefe de família, mãe e filhos, com suas 

incumbências bem definidas e pré-estabelecidas ainda é uma idealização hegemônica. 

Levando em conta o exposto observa-se que ainda há bastante relutância por parte de vários 

segmentos da sociedade em aceitar a inclusão das diferentes configurações familiares, seja no 

desígnio das obrigações, seja na sua composição estrutural ou no âmbito da igualdade social.  

No cenário contemporâneo, entretanto, pode-se observar significativos avanços nos 

debates relacionados à questão de gênero e a determinação dos papéis sociais dentro da 

unidade familiar. Desta forma, o presente trabalho busca responder aos questionamentos 

apresentados, tendo como ponto de partida a historicidade por trás da evolução da família, da 

multiplicidade da representação feminina no referido meio, e as potencialidades e desafios 

que dão forma ao processo.  

Em sua totalidade, a presente monografia se desenvolve através da orientação 

exploratória acerca do papel da mulher na organização familiar, considerando a 

problematização do conceito de chefia familiar. Dessa forma, o trabalho tem por objetivo 

realizar apurações da dinâmica histórica enquanto elemento crucial na denominação de papéis 
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sociais delimitados aos respectivos gêneros, explicitando seus rebatimentos nas adaptações 

familiares em seu contexto temporal e social, para enfim, alcançarmos o entendimento 

ampliado do que é ser chefe de família e administrador do lar.  

Visando cumprir com os objetivos propostos, a pesquisa se desenvolverá de maneira 

teórica, propondo o método dialético crítico de análise dos elementos determinantes dos 

papéis de gênero na esfera familiar no Brasil, centrando na figura feminina e a evolução de 

sua representação no referido meio. Assim, serão trabalhadas as categorias de questão de 

gênero, família, papéis sociais, e políticas públicas, para abordarmos os seguintes pontos: “O 

conceito de Família”, “Marcos históricos na organização familiar brasileira” no Capítulo I, “O 

papel da mulher na família”, “Papeis sociais femininos”, “Trabalho doméstico como 

apropriação capitalista da força de trabalho feminina” no Capítulo II, “Os novos papeis 

femininos na contemporaneidade”, “Chefia familiar feminina” e “Monoparentalidade: 

desafios e potencialidades sob a ótica do Serviço Social” no Capítulo III. 

Para o desenvolvimento de uma análise histórica acerca do fenômeno, faz-se 

necessária a contextualização do conjunto de elementos sociais, políticos e econômicos que 

influenciaram a função social da família, sua estrutura, e os papéis atribuídos a seus 

respectivos membros. Isto posto, retornaremos às origens da sociedade patriarcal, que vigora 

até os dias atuais no solo nacional, para compreendermos a sua dinâmica, bem como as 

implicações nas atribuições referentes ao gênero nos espaços públicos e privados. 

Assim, a análise terá como ponto de partida em seu primeiro capítulo a família do 

período colonial, frisando a sua participação no cenário histórico brasileiro. Abordaremos o 

assunto, no capítulo I, “O conceito de família”, inicialmente, sob a ótica de Gilberto Freyre 

(2006) o patriarcalismo nas regiões de plantação canavieira no Nordeste do Brasil, apontando 

a sua incorporação ao cenário econômico, político e social da época e como seus traços 

resistem até o presente século. A partir dos estudos de Eni Samara (2002) veremos a realidade 

das massas populares em direção ao Sul do país, explicitando suas transfigurações de 

adaptação ao meio socioeconômico onde existiam e utilizando-os como plano de fundo para 

explanar as configurações familiares excluídas da história. 

Posteriormente, faremos um salto histórico para o século XX, onde abordaremos a 

materialização da herança colonial no campo jurídico da família, as leis que reforçavam os 

papéis de gênero, como o Código Civil de 1916, além de destacar alguns dos eventos que 
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contribuíram para transformações no terreno familiar, como a normatização do trabalho 

feminino. 

 Adiante, no capítulo II, “O papel da mulher na família”, serão abordados os papéis 

sociais femininos no âmbito familiar, bem como nos postos de trabalho, explicitando a injusta 

segregação de atividades nos âmbitos públicos e privados, que são pautadas superficialmente 

na condição biológica feminina. 

No capítulo III, “Os novos papeis femininos na contemporaneidade”, trataremos a 

respeito das configurações familiares mais recentes, com foco na figura feminina em posição 

de chefia nas famílias monoparentais, enfatizando a problematização dos elementos por trás 

do termo que remete à liderança. Por se tratar de um trabalho inspirado por dados obtidos em 

um equipamento da política de Assistência Social, as famílias monoparentais a serem 

estudadas são as famílias pobres, onde a monoparentalidade não foi necessariamente uma 

escolha, diferente da monoparentalidade que é conhecida como "produção independente", 

comum às camadas médias e altas da sociedade. Estudaremos este fenômeno social enquanto 

participante ativo da intervenção do Serviço Social. 
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CAPÍTULO I. O CONCEITO DE FAMÍLIA 

A família se apresenta como um fenômeno dinâmico da realidade. Ao longo dos 

tempos tem passado por transformações em seu significado, bem como em seu funcionamento 

conforme o contexto local e temporal onde se insere. Enquanto instituição social, é uma das 

mais antigas da humanidade. É o primeiro grupo com o qual o indivíduo tem contato após o 

nascimento, e desenvolve um papel crucial na sua construção enquanto ser social, 

perpetuando, tradições, ensinamentos e valores éticos e morais, importantes para a 

convivência coletiva.  

Caetano (2012) descreve a família da seguinte forma: 

[...] a família caracteriza-se por ser influenciada pelo contexto onde está 

inserida e também por influenciá-lo, sendo sujeita a mudanças em seu 

funcionamento e nos papéis exercidos por seus membros. [...] o que ocorre 

dentro da família e fora dela vai influenciar no seu equilíbrio (CAETANO, 

2012, p.14).  

O marco jurídico da família se sucede com a promulgação do primeiro Código Civil 

Brasileiro- CC/16 em 1º de janeiro de 1916. O documento estabeleceu o reconhecimento legal 

da família através da união conjugal entre homem e mulher, configurando seu aspecto 

nuclear. No que diz respeito aos papeis determinados aos sujeitos da sociedade conjugal, o 

CC/16 assegura os direitos e deveres do marido em detrimento aos da esposa. O Artigo 223 

viabilizava a soberania masculina no lar ao estabelecer que "o marido é chefe da sociedade 

conjugal, função que exerce em colaboração da mulher no interesse comum do casal e dos 

filhos" (CC/16). 

O Código confere a autoridade masculina o poder de decisão e controle tanto sobre 

aspectos partilhados em família, quanto aos pessoais da mulher, tais como seus recursos (Art. 

223 § 2º). Ainda, o documento determinava que o homem fosse o provedor da família (idem, 

§ 5º) dessa forma, o exercício de atividade feminina remunerada requeria a autorização do 

marido. O referido documento foi revogado no ano de 2002, com a elaboração do Novo 

Código Civil (lei nº 10.406, 10 de janeiro de 2002), que segue em vigor desde o ano de 2003. 

 Pimentel (2002) aponta as mudanças propostas pela nova elaboração no âmbito da 

família, explicitando principalmente a intenção de promover a igualdade entre os sujeitos da 

sociedade conjugal, por meio da eliminação de normas discriminatórias de gênero, e do 

compartilhamento de direitos, competências e do poder familiar, por exemplo. 

Pelo Novo Código Civil, art. 565, o homem e a mulher, pelo casamento 

assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis 
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pelos encargos da família. Pelo art. 1.567, a direção da sociedade conjugal 

cabe ao marido e a mulher que a exercerão sempre no interesse do casal e dos 

filhos (PIMENTEL, 2002, p. 29). 

A Constituição Federal de 1988 concebe a família como uma entidade composta por 

qualquer um dos pais e seus descendentes. Em relação a sua estrutura, a família se manifesta 

nos mais diversos formatos, podendo ser composta através do parentesco entre indivíduos ou 

resultante de união matrimonial, com ou sem filhos, estes adotivos ou biológicos. Da mesma 

forma, também pode ser representada por pessoas sem vínculos consanguíneos, e muitas 

vezes sem qualquer implicação romântica. A família também pode surgir em formato 

monoparental, quando apenas um dos responsáveis pelos filhos é presente. Há também 

famílias onde ambos responsáveis desempenham o mesmo papel de mãe, ou pai, decorrente 

das relações entre casais do mesmo sexo com filhos.  

Paradoxalmente, todos sabem o que é uma família, já que todos nós somos 

parte integrante de uma. É uma entidade, por assim dizer, óbvia para todos. 

No entanto, para qualquer pessoa é difícil definir essa palavra e mais 

exatamente o conceito que a engloba, que vai além das definições livrescas 

(PRADO, 2012, p. 4). 

Para compreensão dos arranjos familiares contemporâneos, é fundamental resgatar a 

historicidade da família enquanto fenômeno social. Isto posto, logo adiante serão abordados 

alguns dos contextos relevantes na cronologia da família brasileira, dando ênfase para sua 

estruturação e função social em cada estágio histórico. 

A princípio, retomaremos às raízes de nosso passado colonial, apresentando a família 

em três de seus ciclos econômicos: a economia açucareira, a mineradora e a cafeeira, 

buscando evidenciar fatos que vão de encontro a predominância de um suposto padrão 

familiar nos séculos de dominação da Coroa portuguesa. 

 Iniciaremos a abordagem sobre a família no período do Estado Novo (1937-1945) 

através dos registros de Simon Scharwtzman (1981) sobre o Estatuto da Família, que mesmo 

não sendo consolidado, denota o conservadorismo da época e a intenção de legitimar a 

intrusão do Estado na organização familiar. Ainda na era Vargas (1930-1945), trataremos a 

respeito das implicações da normatização feminina no operariado, precedendo a discussão do 

trabalho doméstico e trabalho remunerado desempenhado pelos sujeitos do domínio familiar. 

Logo após, discorreremos sobre o papel da mulher na família, e, por fim, traremos à 

luz as configurações contemporâneas, destacando as famílias monoparentais femininas e seus 

desdobramentos frente às expressões da questão social. 
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1.1. Marcos históricos na organização da família brasileira 

1.1.1. Famílias do Brasil-colônia 

Gilberto Freyre é responsável por um dos registros mais reproduzidos sobre a família 

brasileira no período colonial. Em sua obra literária Casa Grande & Senzala (2006), o autor 

descreve a realidade da alta classe nordestina, residente das áreas de lavoura canavieira, bem 

como aponta Samara (2002). 

Freyre (2006) retrata a família como um organismo sob autoridade patriarcal, onde 

seus demais membros poderiam estar ligados por meio de laços consanguíneos ou não. Desta 

forma, além da família legitimada por meio da união matrimonial (homem, mulher e seus 

possíveis descendentes), o núcleo também poderia ser composto por parentes, empregados, 

escravos, agregados, e demais indivíduos subordinados à figura do patriarca residindo em sua 

propriedade.  

Nas uniões legítimas, o papel dos sexos estava bem definido, por 

costumes e tradições apoiados nas leis. O poder de decisão formal 

pertencia ao marido, como protetor e provedor da mulher e dos filhos, 

cabendo à esposa o governo da casa e a assistência moral à família 

(SAMARA, 2002, p. 2). 

O conjunto familiar descrito por Freyre (2006) é interpretado por Samara (2004) como 

uma estrutura dupla composta de um núcleo legítimo central com suas ramificações 

subsidiárias, parte de um núcleo coadjuvante. Sobre esta segunda seção constituída por 

parcelas da camada periférica (Samara, 2004), a autora desenvolve da seguinte forma: 

[...] era menos delineada, pois a absorção de membros subsidiários 

(parentes, filhos ilegítimos ou de criação, afilhados, amigo, serviçais, 

agregados e escravos) é que tornava esse modelo complexo, já que 

uma mesma unidade domiciliar agrupava componentes de várias 

origens. [...] por razões econômicas, políticas ou laços de compadrio, 

estavam vizinhos (pequenos sitiantes, lavradores e roceiros) e os 

trabalhadores livres e migrantes. [...] a vinculação a esses 

agrupamentos permitia uma maior participação política, social e 

econômica na ordem paternalista (SAMARA, 2004, p. 13, 14). 

O autor evidencia a contribuição da família de estrutura patriarcal na construção da 

identidade sócio histórica nacional, sobretudo através da sua participação em funções 

políticas, sociais e econômicas do país. 

A família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma 

companhia de comércio é, desde o século XVI o grande fator colonizador no 

Brasil, a unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, 

compra escravos, bois, ferramentas, a força social que se desdobra em 



20 

 

 

Política, constituindo-se na aristocracia colonial mais poderosa da América 

(FREYRE, 2006, p. 81). 

 Destaca-se na era de Brasil-colônia a participação da família colonial no regime 

político oligárquico, que supunha a restrição de poder a uma pequena parcela de pessoas 

pertencentes a um determinado grupo social em comum. No contexto exposto, o nepotismo 

sobressai como a mais marcante estratégia para garantir a concentração de dominação política 

e econômica no poder de membros de uma mesma “linhagem”. 

A prática do nepotismo vem sendo conservada no cenário político brasileiro até os 

dias atuais. Além dela, pode-se comprovar a influência dos dogmas patriarcais no âmbito 

jurídico, por exemplo, através da legitimação da dominação masculina no núcleo domiciliar, 

bem como denota o Código Civil de 1916/ CC 16, citado anteriormente. O documento 

mencionado, apesar de invalidado pelo Novo Código Civil, que vigora atualmente, perdurou 

exorbitantemente até o ano de 2003, permitindo assim que os traços patriarcais se tornassem 

incisivos no ideário popular até o presente momento. 

Perante o exposto, no entanto, é preciso frisar que Gilberto Freyre (2006) narra fatos 

de uma circunstância isolada, e, portanto, é seguro afirmar que o autor não traz em seus 

registros o modelo familiar dominante da época. Autoras como Dias (1995), Prado (2013) e 

Samara (2002) refutam em suas produções a ideia de que a família colonial patriarcal de 

Freyre foi algum dia hegemônica, trazendo evidências da multiplicidade das composições 

familiares ao longo da história. Nesse sentido, Prado (2013) expõe brevemente da seguinte 

forma: 

Para uma família patriarcal extensa subsistir era necessário que 

possuísse patrimônio. E este não era o caso da grande maioria da 

população, em sociedades nas quais aas desigualdades sociais eram 

flagrantes e nas quais a maioria das pessoas só podia contar com sua 

força de trabalho para garantir a própria sobrevivência (PRADO, 

2013, p. 76). 

Samara (2002) elucida as transformações da família como consequência da 

necessidade de adaptação à dinâmica sócio econômica da época. Diferente do que é 

apresentado em Casa Grande & Senzala (2006), onde a família é moldada como uma 

instituição direcionada para a garantia de domínio social, político e econômico, a referida 

autora aborda a temática norteada pelas famílias das massas populares e suas estratégias de 

transfiguração a favor da subsistência coletiva. 
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Entre os períodos econômicos mencionados por Samara (2002) em seu artigo, 

destacam-se o período de economia mineradora, sucedida durante o século XVIII, e a 

economia cafeeira, no século XIX, enquanto o Brasil ainda era Colônia de Portugal.    

Samara (2002) aponta por volta da década de 1690 a transição da economia açucareira 

para a economia de mineração, migrando em direção ao Sul, e, consequentemente, 

provocando o surgimento de um “novo polo de colonização” diversificado e multicultural no 

país. 

A autora destaca que o advento de uma sociedade crescente e heterogênea dificultava 

tanto para a Igreja como para a Coroa portuguesa a missão de controlar e impor seus padrões 

coloniais à população. Ainda, pontua que, no referido período, não eram incomuns as famílias 

monoparentais femininas, por exemplo. Da mesma forma, também era comum a expropriação 

da mão de obra feminina, sobretudo das mulheres pobres, nos postos de trabalho 

remanescentes em decorrência da migração masculina ou pela ausência da mão de obra 

escravizada. 

[...] é importante ressaltar que as hierarquias próprias das sociedades 

escravistas e inerentes aos grupos dominantes, na maioria das vezes 

eram inatingíveis para as outras categorias sociais, o que gerava uma 

multiplicidade de modelos familiares e de comportamentos 

(SAMARA, 2002, p. 3).  

Posteriormente, Samara (2002) discorre acerca das metamorfoses advindas da 

ascensão da economia cafeeira no século XIX. No referido período ganha forma um exército 

industrial de reserva constituído por mão de obra local e estrangeira, em decorrência do 

crescimento populacional, proveniente do incentivo da elite cafeeira paulista à imigração para 

a realização de trabalho no campo. 

 Ainda, a autora enfatiza a utilização da mão de obra das mulheres jovens, solteiras e 

periféricas na realização de atividades da indústria fabril. Enquanto isso, as casadas estariam 

envolvidas na realização de trabalho assalariado combinado às atividades do lar, para que 

assim fosse possível contribuir com a renda familiar sem distanciar-se da condição de mãe e 

dona de casa que lhes fora imposta.  

A autora afirma que: 

[...] especialmente no meio urbano, os papéis informais, embora não 

oficialmente reconhecidos e pouco valorizados, integravam a vida 

cotidiana, servindo também para desmistificar, no sistema patriarcal 

brasileiro, o papel reservado aos sexos e à rígida divisão de tarefas e 

incumbências (SAMARA, 2002, p. 3). 
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Nesse sentido, constata-se que fatos trazidos por Samara (2002) apoiam a negação da 

existência de um padrão familiar hegemônico e homogêneo similar ao descrito por Freyre, 

como erroneamente afirmam diversos autores em diferentes produções teóricas sobre a 

família brasileira em tempos de Colônia.   

A utilização equivocada da família estudada pelo autor como referência de um padrão 

do período colonial contribui para o apagamento histórico dos diversos arranjos familiares das 

grandes massas populares, que sempre estiveram presentes na construção do país. 

 A invisibilização destes grupos no decorrer dos séculos está por trás da falsa 

impressão de que composições familiares consideradas atípicas são necessariamente 

consequência de um fenômeno contemporâneo. É inegável, todavia, que nos dias atuais, estes 

arranjos estejam ganhando evidência nos mais diversos meios. Isto se deve à contínua 

trajetória de lutas e conquistas no campo dos direitos sociais, relacionadas a legitimação dos 

núcleos familiares em seus diversos feitios, bem como a busca por igualdade entre os mesmos 

perante a sociedade. Dentre os êxitos jurídicos atrelados diretamente ao âmbito da família, 

pode-se mencionar a legalização do divórcio, no ano de 1977, o reconhecimento das uniões 

homoafetivas, em 2013 e a oficialização dos diversos arranjos familiares para além do 

nuclear, tais como as famílias plurais, multiparentais, monoparentais, homoparentais, 

aparentais, entre tantas outras. 

Por outro lado, é preciso salientar que para além da supressão histórica, transcorre a 

incitação ao estranhamento, e, consequentemente, a estigmatização social sofrida por 

conjuntos familiares “atípicos”. Tratar o fenômeno como elemento espontâneo da 

contemporaneidade abre brechas para a disseminação da falácia da família estruturada versus 

família desestruturada, pautada superficialmente na disposição de seus esquemas.  

Em decorrência do exposto, constatam-se diversas hostilidades por parte de indivíduos 

que compactuam com uma higienização patriarcal-burguesa nos lares brasileiros: tratam-se de 

pré-julgamentos discriminatórios, moralistas, homofóbicos, machistas, recriminatórios, 

imprecisos e equivocados, fundamentados em uma realidade que jamais representou a 

maioria, e quiçá nem sequer os indivíduos que propagam preconceitos do tipo. 

 Embora a função social da família cristã-burguesa tenha caído em desuso no século 

XXI, a sua idealização ainda persiste entranhada na mecanicidade da vida cotidiana. Carvalho 

(2002) afirma que “a família vive num dado contexto que pode ser fortalecedor ou esfalecedor 

de suas possibilidades e potencialidades” , portanto, para romper com a alienação provocada 
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pelas interpretações equivocadas sobre a família dos registros de Freyre (2006), é fundamental 

a utilização de artifícios embasados historicamente a fim de promover a desmistificação da 

hegemonia tradicional burguesa nos lares brasileiros. Desta forma, retomaremos ao tópico no 

terceiro e último capítulo desta monografia com o propósito de fomentar o debate sobre a 

historicidade das variações familiares emergentes, sobretudo as de liderança feminina, no 

cenário contemporâneo. 

 

1.1.2 Era Vargas: Estatuto da Família e desenvolvimento da indústria nacional 

No período do Estado Novo, propagava-se a idealização reduzida de família, 

proveniente da união matrimonial entre homem e mulher, com o objetivo de produzir e criar 

descendentes que dessem continuidade ao segmento. Esta concepção de família nuclear esteve 

engendrada no Estatuto da Família da década de 30, que foi formulado por Gustavo 

Capanema, contudo, apesar de aprovado por Getúlio Vargas, não foi promulgado. 

Sob forte influência da Igreja em decorrência de sua aliança junto ao Estado, o Projeto 

transmitia uma mensagem de cunho autoritário, conservador e moralizante. Para 

Schwartzman (1981, p. 72) o Estatuto da Família, "a pretexto de dar proteção à família 

brasileira, teria tido profundas consequências em relação à política de previdência social, ao 

papel da mulher na sociedade à educação e até, eventualmente em relação à política 

populacional do país".  

O Plano alegava que a família era "a maior base das políticas demográficas" e fonte 

das forças morais, necessárias ao desenvolvimento Para alcançar esse objetivo, Simon 

Schwartzman (1981) destaca que a propaganda do Estado se sustentaria no casamento como 

uma união indissolúvel, onde a divisão de responsabilidades fosse inerente ao gênero: as 

mulheres, desde a infância seriam educadas para restringirem-se ao âmbito do lar, sendo mães 

e donas de casa, enquanto os homens eram orientados ao papel de provedor e chefe no núcleo 

familiar.  

O Estatuto da Família também conotava uma percepção de maternidade compulsória, 

ou seja, ser mãe não se trataria de uma escolha. Ao invés disso, naturalizava a ideia de que 

desde seu nascimento a mulher já estava predestinada à maternidade, sugerindo que estaria 

intrínseco à condição biológica feminina. 
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 Nesse sentido, Schwartzman (1981) revela que "O problema da denatalidade", 

documento auxiliar para a elaboração do Estatuto, de autoria do Padre Leonel Franca, 

afirmava que a queda no índice de natalidade levaria a nação a um "suicídio social".  Sendo 

de interesse do Plano o crescimento populacional, métodos contraceptivos, aborto, e 

quaisquer veiculações midiáticas contrárias à imposição de família nuclear e favoráveis ao 

controle da natalidade e a prática de planejamento familiar eram considerados condenáveis. 

Conjuntamente na era Vargas (1930-1945), tem destaque o incentivo ao 

desenvolvimento do setor da indústria nacional, objetivando transitar do modelo econômico 

agroexportador para o modelo de economia industrial. 

Elevar o lucro com o mínimo de gastos para a ampliação da produção seria crucial 

para a concretização do projeto, logo, a exploração da força de trabalho feminina seria 

interessante para o capitalismo, visto a desvalorização da mesma em decorrência da ideia de 

inferioridade da figura feminina em relação ao homem, difundida na época. 

A inserção da mulher no operariado brasileiro implicou mudanças nos papeis 

familiares, já que agora, a família nuclear passa a contar não somente com um, mas dois 

provedores. Por outro lado, a mulher passa a ser sobrecarregada com uma jornada dupla de 

trabalho: o não remunerado, no espaço do domicílio, e o remunerado, fora dele. Dessa forma, 

observa-se a busca de emprego em locais que ofereçam condições para o equilíbrio entre vida 

doméstica e profissional. Nesse sentido: 

No interior das famílias, as tarefas domésticas ainda são realizadas, 

majoritariamente, pelas mulheres. Isto explica que, muitas delas procuram 

trabalhar em atividades que exijam horários mais flexíveis, em locais que 

ofereçam algum recurso para atendimento de filhos menores, ou em outras 

circunstâncias que possibilitem maior compatibilização entre a vida 

doméstica e a profissional. Em muitos casos, as mulheres acabam optando 

pelo trabalho domiciliar ou em tempo parcial (SANTOS, 2008, p. 122). 

Diante do exposto, denota-se que o capitalismo se apropria das atividades socialmente 

femininas incorporando-as no mercado de trabalho. Desse modo, simultaneamente reforça os 

estereótipos femininos ao passo que se apropria da força de trabalho barateada. Todavia, este 

assunto será retomado no próximo capítulo, que abordará os papéis desempenhados pela 

mulher na família, bem como na esfera profissional. 
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CAPÍTULO II. O PAPEL DA MULHER NA FAMÍLIA 

Durante os primórdios da humanidade, mais precisamente no período Neolítico, 

considera-se a existência do sistema matriarcal regendo a família da era primitiva. De acordo 

com Prado (2013), as mulheres eram responsáveis pelas principais atividades do âmbito 

doméstico, imprescindíveis para a sobrevivência naquela era: elas criavam animais, 

cultivavam o alimento, desenvolviam e dominavam conhecimentos e técnicas sobre o 

desenvolvimento dos vegetais, sobre o preparo e conservação de alimentos. Além disso, 

foram inventoras da cerâmica e da tecelagem, que indubitavelmente favoreceram a vida do 

humano primitivo e seguem presentes na vida do homem moderno.  

Prado (2013), afirma que durante a era primitiva, o valor dado às atividades 

desempenhadas pelas mulheres conferia-lhes autoridade dentro da comunidade familiar. Esta, 

por sua vez, caracterizava-se como fruto do comunismo primitivo, anterior à existência da 

propriedade privada. Assim, homens, mulheres e seus filhos coexistiam em um espaço 

comum, contribuindo para a subsistência coletiva. 

A autora salienta, a discrepância entre matriarcado e o patriarcado no seio das relações 

familiares: o segundo traduz-se pela soberania masculina dentro do lar, em decorrência de sua 

condição biológica, concedendo-lhe poder sobre a vida dos filhos e da esposa. Já o sistema 

matriarcal é caracterizado por Prado (2013) pelo culto à figura feminina, inicialmente pela 

capacidade do seu corpo de gerar vida e de ser fonte de sua nutrição, bem como o 

enaltecimento de suas contribuições para a manutenção da espécie humana. 

As normas que vigoravam no interior da sociedade matriarcal estavam pautadas na 

matrilinearidade, isto é, o indivíduo seria reconhecido exclusivamente por sua linhagem 

materna. Por conseguinte, os filhos seriam herdeiros apenas das posses da mãe, enquanto as 

do pai seriam repartidas entre seus familiares maternos, tais como irmãos, sobrinhos, dentre 

outros. Friedrich Engels (2018) expressa da seguinte forma: 

Com base no direito materno, isto é, enquanto a descendência só se contava 

pela linha feminina e segundo a primitiva lei de herança imperante na gens, 

os membros dessa mesma gens herdavam no início, do seu parente falecido. 

Seus bens deveriam ficar, pois, dentro da gens. Por causa da pouca 

importância, esses bens passavam, na prática, desde os tempos mais remotos, 

aos parentes gentílicos mais próximos, isto é, aos consanguíneos por linha 

materna. Entretanto, os filhos de um homem falecido não pertenciam à gens 

daquele, mas à de sua mãe; a princípio, herdavam da mãe, como os demais 

consanguíneos desta. Depois, provavelmente, foram seus primeiros herdeiros, 

mas não podiam sê-lo do seu pai, porque não pertenciam à gens dele, na qual 

deveriam ficar os seus bens. Desse modo, pela morte do proprietário de 

rebanhos, estes passavam, em primeiro lugar, para os seus irmãos e irmãs e 
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os filhos destes ou descendentes das irmãs de sua mãe. Os próprios filhos não 

tinham direito à herança (ENGELS, 2018, p. 67). 

Engels (2018) aponta que este aspecto em particular foi determinante para a dissolução 

do matriarcado. Segundo o autor, as heranças dos progenitores seriam seus instrumentos de 

trabalho e as aquisições que dele provinham: da mulher, herdavam-se os instrumentos 

domésticos, enquanto do homem eram herdados os apetrechos de caça, o gado e até mesmo 

escravos. Nestes casos, as posses do homem teriam maior valor, já que o rebanho, além de ser 

abundante fonte de recursos também compreendia valor de troca, e os indivíduos escravizados 

representavam força de trabalho. Logo, a figura masculina passa a ter relevância maior do que 

a mulher no grupo familiar, uma vez que os ganhos de seu trabalho em vida contribuiriam 

para o aumento e concentração de riquezas de sua ordem familiar. Deste ponto, pode-se 

perceber que o comunismo primitivo característico do matriarcado é desmantelado pelo 

desenvolvimento da propriedade privada, elemento peculiar do capitalismo. 

A transição para o patriarcado se dá pela necessidade reconhecimento dos filhos como 

herdeiros dos bens de seu pai para agregar valor econômico à sua própria gens, contudo ela se 

materializa através da abolição da filiação feminina, do direito hereditário matrilinear e pela 

transfiguração da mulher, dos filhos, e da morada em propriedade particular do homem. 

No período do comunismo primitivo os relacionamentos grupais resultavam na 

incerteza da paternidade dos filhos, dessa forma, com o surgimento da propriedade privada, a 

autenticidade dos herdeiros passa a ser comprovada mediante ao controle da sexualidade 

feminina através da introdução dos relacionamentos monogâmicos legitimados pelo 

casamento. 

Prado (2013) afirma que a perda do caráter comunitário do gerenciamento familiar 

resulta no desenvolvimento de uma relação servil da mulher para com o homem, que, embora 

nem sempre explícita, ainda perdura no ideário popular contemporâneo. Para a autora, “a 

família individual moderna fundamenta-se na escravidão doméstica ou dissimulada da 

mulher” (PRADO, 2013, p. 64). Sua afirmação segue o raciocínio de Engels (2018): 

O homem apoderou-se também da direção da casa; a mulher viu-se 

degradada, convertida em seguidora, em escrava da luxúria do homem, em 

simples instrumento de reprodução. Essa baixa condição da mulher, 

manifestada sobretudo entre os gregos dos tempos heroicos e, ainda mais, 

entre os dos tempos clássicos, tem sido gradualmente retocada, dissimulada e, 

em certos lugares, até revestida de formas de maior suavidade, mas de 

maneira alguma suprimida (ENGELS, 2018, p. 69) 
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É preciso salientar que as relações de servidão das quais os referidos autores falam, 

quando trazidas para uma análise de escala societária não se resumem somente à exploração 

sexual e doméstica da figura feminina. 

Silveira e Costa (2012) expressam da seguinte forma: 

As relações entre os sexos, em nossa compreensão, tanto no espaço privado 

do lar, quanto no espaço público das relações civis, são caracterizadas por 

uma relação hierárquica de poder. Nessa hierarquia a desigualdade e a 

exclusão das mulheres manifestam-se e são explicadas com base nas 

diferenças físicas sexuais e biológicas. A construção sociocultural da 

identidade feminina e a definição de seus papeis como figura passiva e 

submissa cria o espaço propício para o exercício da opressão masculina 

(SILVEIRA & COSTA, 2012, p.2). 

 Com o passar do tempo, os regimentos do patriarcado fundiram-se ao cotidiano e 

assumiram um caráter volátil em suas expressões, de modo a impor que as interações 

humanas em seus mais variados contextos de tempo e espaço operem sempre em torno das 

vontades masculinas. Em outras palavras, o sistema encontra formas de fundir-se nas relações 

sociais em diversos estágios da história, de modo a propagar os preceitos do patriarcado no 

cotidiano. 

 

2.1 Papéis sociais femininos 

Carvalho e Netto (2007) mencionam que o cotidiano e a cotidianidade são inerentes a 

todas as esferas de reprodução da vida do ser humano, e o porquê de as relações 

fundamentadas nas incongruências do patriarcado serem reproduzidas por tão longo tempo 

está diretamente relacionado à compreensão dessa dinâmica social. 

A vida cotidiana é heterogênea e também hierárquica. Isto é, a vida cotidiana 

é caracterizada por um conjunto de ações e relações heterogêneas que contêm 

em seu bojo uma certa hierarquia [...]. Esta se altera seja em função das 

particularidades e interesses de uma dada época histórica, seja em função das 

particularidades e interesses de cada indivíduo e nas diferentes etapas de sua 

vida (CARVALHO & NETTO, 2007, p.25). 

O cotidiano traduz-se na reprodução inconsciente e continuada de comportamentos aos 

quais somos condicionados a partir do momento em que existimos em um determinado 

contexto. Em muitos casos, ele pode ser apropriado como instrumento de opressão social, 

através da introdução dissimulada de hábitos oportunos na vida diária, de modo que estes 

favoreçam interesses próprios de certos grupos, usualmente pertencentes aos níveis mais altos 

da hierarquia social.  
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Isto posto, é evidente o caráter manipulatório do cotidiano que alegam Carvalho e 

Netto (2007). Através da mecanização compulsória de determinadas ações, o indivíduo é 

moldado conforme as especificidades necessárias às circunstâncias que o compreendem. 

Dessa forma, o sujeito é adestrado para naturalizar o que é pré-estabelecido como certo, ao 

passo que se vê alheio àquilo que extrapola a imediaticidade rotineira. Quando há a ausência 

de estímulos para romper com o senso comum, identifica-se o estranhamento de condutas que 

se diferem dos padrões vigentes em uma sociedade, o que pode induzir a pré-julgamentos e 

não aceitação ao que é novo. 

No enquadramento capitalista das relações sociais, o aspecto hierárquico da vida 

cotidiana manifesta-se mediante alianças entre as instituições sociais dominantes, com o 

propósito de estabelecer normas favoráveis ao controle político, social e econômico no poder 

de seletos grupos. À face do exposto, compreende-se como referência mais notória as 

determinações dos papeis de gênero na sociedade propagadas através da projeção de um 

modelo familiar tradicional. 

Nas uniões legítimas, a divisão de incumbências entre os sexos, pelo menos 

na aparência, colocava o poder de decisão formal nas mãos do homem como 

provedor da mulher e dos filhos, por costumes e tradições apoiados nas leis 

[...]. A incumbência básica da mulher residia no bom desempenho do 

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

(SAMARA, 2004, p. 58, 59). 

As diretrizes estabelecidas acerca de um padrão familiar revelam o caráter patriarcal e 

a laicidade dúbia do Estado. O modelo familiar tradicional foi criado “para privilegiar um 

homem como dono de escravos, esposa e filhos” (SEMÍRAMIS, 2011) e parte do pressuposto 

religioso cristão de que família é resultante da união matrimonial indissolúvel entre um 

homem e uma mulher, com o principal objetivo de produzir e criar seus descendentes. 

Assim, Samara (2004), destaca as raízes do pátrio poder na sociedade patriarcal, 

trazendo características de sua fundamentação: 

Assim como os romanos, no Brasil o poder paterno era a pedra angular da 

família e emanava do matrimônio. Por isso, a exemplo também da sociedade 

portuguesa, havia distinções quanto ao sexo na parte referente às relações 

jurídicas. A autoridade do chefe de família (detentor do pátrio poder) sobre a 

mulher, os filhos e demais dependentes aparece como legítima na literatura e 

nos documentos, desde o período colonial [...]. As funções de provedor e 

protetor garantiam a dominação masculina em um tipo de sociedade onde o 

poder de decisão estava nas mãos dos homens. Ao filho que estivesse sob a 

tutela do pai, dizia-se “filho aparentado” ou “sob pátrio poder” [...]. Dessa 

forma, a divisão de poderes no casamento concedia ao pai a autoridade 

legítima que era também extensiva à mãe na falta do mesmo, ou a outras 

pessoas especialmente designadas para preencher o seu lugar e 

consequentemente o pátrio poder nessas situações (SAMARA, 2004, p. 59). 
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 A idealização do modelo familiar nuclear patriarcal do qual Samara (2004) se refere 

foi reproduzida compulsoriamente no decorrer da história. Em seu interior, seus membros 

estão sujeitos a uma organização hierárquica onde os demais componentes estão subordinados 

à figura patriarcal. A este, por sua vez, é atribuído o papel de provedor, enquanto a mulher, 

mãe da família, fica responsável por todo o restante relacionado à administração da família e 

do domicílio.  

Saffioti (1987) alega que a infiltração dos preceitos patriarcais na vida cotidiana 

compreende a naturalização dos processos socioculturais desfavoráveis às mulheres, assim 

sendo uma forma de desconsideração ao caráter histórico do movimento das relações sociais. 

Segundo a autora, este “é o caminho mais curto para legitimar a ‘superioridade’ dos homens, 

assim como a dos brancos, a dos heterossexuais, a dos ricos” (1987, p. 11). 

Reiterando a afirmação no início deste tópico, já no momento do nascimento homens e 

mulheres estão condicionados às expectativas do cotidiano. Ainda na infância, os aspectos da 

criação de meninos e meninas já implicam a perspectiva de seus lugares na sociedade, desde 

os mínimos detalhes às dimensões mais gerais: as vestimentas, as brincadeiras introduzidas, 

os modos, as repreensões, as tendências comportamentais, entre outras incontáveis 

referências. Saffioti (1987) destaca que a identificação dos indivíduos como homens ou 

mulheres provém de construções sociais, instituídas, em um primeiro momento, através da 

educação. 

  No patriarcado a vida em sua integridade é programada para impor às mulheres a 

maternidade e a vida doméstica, ao passo que as demandas masculinas pressupõem 

capacidade de provisão financeira e chefia familiar.  Nesse mesmo sentido, Osterne e Silveira 

(2012) apontam: 

Apesar de cada indivíduo já nascer com um sexo definido, entendemos que a 

desigualdade estabelecida nas relações de gênero é construída através da 

elaboração cultural dos papéis sociais impostos a homens e mulheres. Tais 

papéis são transmitidos por meio do processo de socialização dos indivíduos. 

A sociedade atribui às mulheres, desde crianças, comportamentos dóceis, 

delicados e passivos. Em contrapartida, os homens são educados para tomar 

iniciativa, extravasando sua agressividade no cotidiano. À mulher cabem os 

sentimentos, as emoções e a sensibilidade, enquanto o homem compete a 

razão, a altivez e a superioridade (OSTERNE E SILVEIRA, 2012, p. 103). 

É evidente que tanto os indivíduos do sexo masculino como do feminino estão 

suscetíveis aos efeitos negativos das pressões sociais no que diz respeito ao cumprimento dos 

papeis de gênero, contudo as imensuráveis desigualdades inerentes à distribuição de suas 
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respectivas atribuições forjam um solo excepcionalmente prejudicado para as mulheres, 

dentro e fora do matrimônio.  

As expectativas acerca da mulher estão voltadas para uma conduta submissa, passiva e 

complacente. Na perspectiva jurídica do casamento a mulher foi por muitos anos tratada como 

membro auxiliar, e mesmo que exercesse participação mais ativa na educação dos filhos e na 

administração familiar, a autoridade era conferida maioritariamente ao marido. De fato, não 

foram somente as legislações que impuseram a posição inferiorizada da mulher. Na realidade, 

estas também derivam de construções sociais, contudo a legalização de determinados 

paradigmas contribui para a ratificação do processo que distingue socialmente homens e 

mulheres. 

A inferioridade feminina jamais fora comprovada por métodos científicos. Saffioti 

(1987) faz a menção de diversas atividades tipicamente masculinas que obtiveram sucesso 

igual ou superior quando desempenhadas por mulheres. A autora traz o exemplo de cenários 

onde as mulheres ocupam os postos de trabalho dos homens os quando estes estão em 

combate. Em solo nacional, mesmo as atividades masculinizadas, incluindo os trabalhos 

braçais, sempre fizeram parte da realidade das mulheres pobres, como foi citado no primeiro 

capítulo desta monografia e como será retomado no seguinte tópico. Heleieth Saffioti (1987) 

ainda aponta os êxitos da participação feminina em combates bélicos, como na Nicarágua em 

1979, constatando os elevados índices de mulheres ostentando altas patentes. Com estes 

exemplos desmistificam-se os argumentos de que o tratamento subalterno dado à mulher se 

justifica pelos atributos físicos e biológicos que supostamente conferem maior força e 

resistência física ao homem. 

Ao constatar o que o corpo feminino é biologicamente capaz de fazer, conclui-se que a 

força física tem caráter subjetivo, tornando-se, portanto, um argumento inválido para supor a 

inferioridade da mulher. 

 

2.2. Trabalho doméstico como apropriação capitalista da força de trabalho 

Freitas, Braga e Barros (2010) sinalizam que ainda nas produções atuais é 

corriqueira a associação da crescente presença feminina nos postos de trabalho à sua 

emancipação. Contudo, as autoras apontam a necessidade de situar que esta forma de 

análise não condiz com uma realidade universal, mas sim das camadas médias, uma vez 
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que as mulheres, sobretudo as pobres, sempre estiveram inseridas no sistema de 

exploração capitalista de sua força de trabalho nos espaços públicos e privados. 

A mão de obra feminina no contexto de apropriação capitalista, embora seja 

indispensável para o funcionamento do sistema, recebe o tratamento de um recurso 

secundário. Os registros de Samara (2002) explicitados no Capítulo I apontam que as 

mudanças ocorridas no plano socioeconômico nacional, datadas após o fim da escravatura, 

incidiram na incorporação da mulher no mercado como estratégia do capitalismo para a 

aquisição de mão de obra barateada, para suprir as vagas remanescentes tanto em 

decorrência dos fluxos migratórios, como pela ausência da mão de obra escravizada. Isto 

posto, compreende-se que o sistema apreende como vantagem a necessidade de 

subsistência das mulheres pobres para inseri-las no mercado de trabalho sob condições 

precarizadas, oferecendo remunerações desproporcionais à sua exploração e menores que 

as dos homens. Nesse sentido, Saffioti (1987) destaca sobre a inferiorização do trabalho 

feminino: 

Ela é marcante no campo econômico. Deixamos de lado as ocupações 

oferecidas pelo sistema capitalista, [...] a presença da mulher é relativamente 

muito maior que a masculina nas atividades não estruturadas segundo o 

modelo capitalista, no segmento comumente conhecido como mercado 

informal de trabalho (SAFFIOTI, 1987, p. 48) 

Isto revela uma característica acrônica da exploração capitalista da mão de obra 

feminina, visto que a problemática da discrepância salarial entre homens e mulheres ainda 

perdura nas relações de trabalho dos dias atuais e fomenta os mais diversos debates sobre 

o papel da mulher na reprodução do capital.  

 O gráfico abaixo, com base em dados da PNAD/IBGE do ano de 2017 revela a 

disparidade de rendimento médio mensal real entre homens e mulheres de todas as áreas 

de trabalho no Brasil: 

TABELA 1: DISPARIDADE DO RENDIMENTO SALARIAL MÉDIO ENTRE 

HOMENS E MULHERES NO BRASIL 

 Rendimento     

salarial médio 

Homens 

Mulheres 

Total 

2410 

1868 

4278 
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Fonte: Adaptado de IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua 2017. 

 

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE coletados 

pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio Contínua- PNAD, do ano de 2016 

revelam uma significativa participação das mulheres nas áreas de educação, saúde, 

serviços sociais e serviços domésticos, enquanto a presença masculina é mais evidente nas 

atividades da agropecuária, no setor industrial, construção, comércio e reparação, 

administração pública, entre outros, bem como mostra o gráfico a seguir: 

TABELA 2: DIVISÃO SEXUAL NOS POSTOS DE TRABALHO 

Atividades Homens Mulheres Total 

Agropecuária 7181 1838 9019 

Indústria 7508 3916 11468 

Construção 7173 243 7416 

Comércio e reparação 10039 7367 17406 

Administração 

pública 

3032 2104 5136 

Educação, saúde e 

serviços sociais 

2516 8001 10516 

Serviços domésticos 488 5742 6230 

Demais serviços 13726 9869 23595 

Atividades mal 

definidas 

4 2 6 

Fonte: Adaptado de IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016. 

 

Dentre as atividades empenhadas por mulheres, observa-se uma incorporação mais 

numerosa naquelas que remetem aos papeis sociais femininos. Em outras palavras, a mulher 

passa a ocupar os serviços onde possam desempenhar atividades iguais ou semelhantes àquilo 

que já lhes é socialmente imposto, como os serviços domésticos, o magistério, entre outros. 

 Hirata et al. (2012) destacam que a regulamentação do trabalho doméstico remunerado 

enquanto profissão ocorre em 1972, com a promulgação da Lei do Emprego Doméstico (Lei 

nº 5859/1972). Contudo, expressam que nos conformes da Constituição Federal as 

empregadas domésticas não gozam plenamente de todas as garantias asseguradas às demais 
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profissões, enquanto as que lhes foram concedidas resultam do emprenho do Sindicato das 

Empregadas Domésticas, do movimento feminista, e pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher - CNDM, em razão da ampliação do acesso das empregadas domésticas aos direitos 

trabalhistas (HIRATA et al., 2012). 

Os dados explicitam não somente a divisão sexual do trabalho nos espaços públicos, como 

também induzem a reflexão do que Hirata et al. (2012) traduzem como “polarização do 

trabalho feminino” (p. 110), quando verifica-se que os principais consumidores dos serviços 

naturalizados femininos, especialmente os que implicam no cuidado com o lar e a educação 

dos filhos, na realidade, são mulheres das camadas sociais médias e altas. Sendo assim, os 

autores evidenciam: 

O acesso de mulheres de classe média e alta ao serviço realizado pelas 

trabalhadoras domésticas é, provavelmente, um dos fatores determinantes do 

crescente afluxo e permanência de mulheres de classe média e alta em 

empregos com carreira, melhor remuneração, e prestígio social verificado 

nas últimas décadas. Por outro lado, tal regime de cuidados baseado na 

comodificação do trabalho não pago, por meio da sua delegação as 

trabalhadoras domésticas vêm promovendo a polarização do trabalho 

feminino, cuja base é ocupada pelas trabalhadoras domésticas (HIRATA et 

al., 2012, p. 110). 

 

Deduz-se então, que ao passo que as mulheres das classes mais abastadas avançam no 

mercado de trabalho, a “transferência dos afazeres domésticos” (HIRATA et al., 2012, p.) é 

evidenciada em similar proporção. É notado pelos autores que tais desigualdades no âmbito 

profissional são atenuadas, por fatores como o acesso à educação, por exemplo, visto que o 

grau de instrução individual potencializa ou dificulta a ascensão no mercado de trabalho. No 

caso das mulheres pobres inseridas neste processo, o tempo de trabalho doméstico empenhado 

tanto em sua jornada econômica, bem na não econômica, caracteriza uma dupla jornada que, 

por si só, ou agravada de outros fatores sociais e econômicos, pode atravancar as 

possibilidades de obter níveis de escolaridades mais elevados. Os autores, então, afirmam que: 

[...] o processo de integração das mulheres ao mercado de trabalho vem 

ocorrendo de maneira muito desigual, e sugerir que, provavelmente, os 

diferentes acessos aos cuidados podem contribuir para o quadro das 

desigualdades presentes. De fato, a crescente inserção das mulheres no 

mercado de trabalho não ocorre de forma uniforme em todos os estratos de 

renda [...] (idem, p. 107). 

 

A respeito do recurso de transferência das incumbências domésticas e familiares, é 

preciso atentar que este também vem sendo adaptado à rotina das camadas mais baixas do 

proletariado feminino. Braga e Barros (2010, p. 5) utilizam da expressão “circulação de 

crianças” para denominar este processo quando envolve o cuidado e a educação dos filhos. 
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Entretanto, é preciso frisar que, nestes casos, tal artifício tende a assemelhar-se com uma 

extensão da própria família, uma vez que no contexto sociocultural das famílias pobres, as 

chamadas redes de solidariedade (HIRATA, et al., 2012) sustentam-se nos vínculos 

sanguíneos e afetivos entre parentes, amigos e vizinhos a quem se pode confiar as 

responsabilidades do lar, sem que haja a obrigatoriedade de remuneração, diferente de como 

ocorre com a profissão doméstica. 

Desse modo, é preciso explicitar que a normatização da mulher nos contextos públicos 

não é parâmetro suficiente para afirmar que houve transformações amplas nas relações de 

gênero (FREITAS, BRAGA e BARROS, 2010), especialmente na esfera familiar, uma vez 

que seus desígnios no mundo do trabalho ainda tendem a reafirmar direta e indiretamente os 

estereótipos de gênero. 

Claudio S. Dedecca (2004), em sua obra "Tempo, trabalho e gênero", trabalha com a 

segregação sexista de atividades referentes a manutenção do núcleo familiar e explicita a 

forma como o capitalismo controla a utilização do tempo livre, ou não econômico das 

mulheres, que geralmente é utilizado para a realização de atividades da administração do lar.  

Dedecca (2004) aponta que a PNAD/IBGE realizada no ano de 2001, com a finalidade 

de levantar dados sobre a realização de serviços domésticos e o tempo destinado para o 

desempenho destas atividades, indicou que 42% dos homens realizava afazeres domésticos 

em seu tempo não econômico, contra 90% das mulheres. Nesse sentido, para o autor:  

[...] enquanto se observa que parte preponderante das mulheres realiza 

trabalho em afazeres domésticos, menos da metade dos homens destina seu 

tempo para essa forma de atividade. Sem dúvida, essa diferenciação já sugere 

uma menor responsabilidade do homem na organização familiar, cabendo 

relativamente mais às mulheres este tipo de ônus social. A mulher tende, 

portanto, a conhecer melhor a organização da família (DEDECCA, 2004, p. 

23). 

Para os homens, subentende-se a necessidade de uma aversão a tudo aquilo que é 

imposto como tarefa feminina, e, como esta é desde os primórdios uma prática legitimada na 

sociedade, para eles não soa injusto, mas como uma forma de manter a sua imponência dentro 

do espaço do lar. Belo e Novais (2016) apontam este comportamento masculino como forma 

de “evitar identificação com a passividade” que sempre é associada à figura feminina e 

destacam que tais estereótipos de gênero contribuem diretamente para a desresponsabilização 

masculina do âmbito do lar, tanto no cuidado com os filhos como nas atribuições domésticas.  

Observa-se então que a recusa pelo rompimento do condicionamento aos papeis de 

gênero na esfera doméstica prende a mulher em uma sobrecarga de responsabilidades 
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No mesmo sentido, Silveira e Costa (2012) destacam que: 

 A despeito dos avanços femininos na conquista dos espaços públicos, e de 

uma divisão mais igualitária no espaço doméstico, a mulher ainda é a 

principal responsável pelos cuidados com o lar e com a criação dos filhos. A 

ideologia patriarcal continua bastante enraizada no imaginário coletivo. Por 

isso, muitos homens têm dificuldade de assimilar funções no âmbito familiar 

que culturalmente são destinados às mulheres. Ao mesmo tempo, as mesmas 

encontram empecilhos na conquista do espaço no âmbito público (SILVEIRA 

e COSTA, 2012, p. 2). 

A incorporação do trabalho doméstico não remunerado às responsabilidades 

essencialmente femininas ao mercado de trabalho surge, não somente, como forma do 

capitalismo lucrar com a mão de obra feminina, mas também como forma de apropriar do 

tempo livre da mulher para mantê-la como escrava do sistema. A jornada múltipla de trabalho 

das mulheres é um dos principais fatores que as impedem de alcançar melhores condições 

sociais, visto que o tempo despendido nas jornadas de trabalho remunerado e não remunerado, 

juntamente ao que é destinado ao percurso, torna difícil que mulheres que são trabalhadoras e 

mães de família consigam se dedicar à qualificação profissional por meio da educação. Sendo 

assim, o sistema torna as trabalhadoras pobres dependentes de suas artimanhas. 
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CAPÍTULO III: OS NOVOS PAPEIS FEMININOS NA CONTEMPORANEIDADE 

Tratar dos papeis femininos nos espaços públicos e privados na contemporaneidade, 

sem que se faça menção do contexto histórico de lutas das mulheres, inevitavelmente colabora 

para que estas apareçam como agentes coadjuvantes no processo de construção da identidade 

sócio histórica nacional.  

Nesse sentido, denota-se, claramente, que a dinâmica familiar que aborda o 

protagonismo feminino nos estágios intermediários de nossa história, apresentada por Maria 

Odila Dias (1995) em “Quotidiano e Poder”, não atingiu o mesmo alcance que a família 

nuclear patriarcal que se conhece através de Gilberto Freyre (2006) em “Casa-Grande & 

Senzala”. Apesar disso, o conteúdo que a obra da autora sustenta é fundamental para a 

compreensão de que muitos dos papeis sociais contemporâneos desempenhados pelas 

mulheres não se tratam necessariamente de novas determinações.  

Diferente do que alega o senso comum, a presença da mulher nos espaços sócio 

ocupacionais predominantemente masculinos, ainda que em contextos isolados, ainda que 

minimamente, se trata, de algo que sempre existiu (FREITAS, BRAGA e BARROS, 2010). 

As transformações ocorridas dentro do que tange aos papeis sociais das mulheres na 

contemporaneidade, resultam de um percurso marcado por símbolos de resistência feminina 

em uma sociedade absorvida pelo machismo. Sendo assim, torna-se mais adequado afirmar 

que o que se observa é a gradual ampliação e naturalização da presença feminina em diversas 

funções, nas múltiplas esferas de reprodução social, ao invés de discorrer sobre a atual 

multiplicidade de ocupações femininas como um súbito fenômeno do século XX. 

Quer seja em nome da própria subsistência, ou pela rebeldia necessária à luta pela 

igualdade entre os gêneros, desde os primórdios do patriarcado, muitas mulheres não puderam 

ou não quiseram se moldar conforme os parâmetros sociais impostos em sua época. Contudo, 

estas partes da história ainda não recebem a visibilidade necessária, por isso, se faz necessário 

trazer a abordagem que contribui para a legitimação dos esforços femininos que resultam na 

continuação do alargamento dos direitos das mulheres, como se tem visto hoje. 

Reavivando atos de rompimento com os paradigmas acerca das normas de gênero, 

Sarti (2004) observa que a efervescência política das mobilizações feministas a partir da 

década de 1970 foi impulsionada pelas transformações advindas do processo de modernização 

do Estado, na década anterior, que trouxeram “mudanças efetivas na situação da mulher no 
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Brasil” (p. 37) e proporcionaram indagações em torno dos estereótipos de gênero que 

vigoravam na época. Segundo a autora: 

Embora o feminismo comporte uma pluralidade de manifestações, ressaltar a 

particularidade da articulação da experiência feminista brasileira com o 

momento histórico e político no qual se desenvolveu é uma das formas de 

pensar o legado desse movimento social, que marcou uma época, diferenciou 

gerações de mulheres e modificou formas de pensar e viver. Causou impacto 

tanto no plano das instituições sociais e políticas, como nos costumes e 

hábitos cotidianos, ao ampliar definitivamente o espaço de atuação pública 

da mulher, com repercussões em toda a sociedade brasileira (SARTI, 2004, 

p. 36). 

 

A caminhada em rumo a igualdade entre os gêneros já dura décadas, e os êxitos do 

percurso são evidentes: hoje observa-se um contingente ampliado de mulheres conquistando 

independência financeira, ocupando cargos de chefia, participando ativamente na política, 

assumindo controle sobre seu próprio corpo e liderando suas próprias famílias. Por outro lado, 

é preciso frisar que o acesso aos direitos conquistados não transcorre de modo imediato, nem 

uniforme. Observa-se que o caminho para a emancipação feminina ainda é longo, 

principalmente quando os olhos se voltam para os entraves das vivências das mulheres 

periféricas. Deste modo, para avançar na discussão, o enfoque do presente capítulo estará 

direcionado para as particularidades dos papéis de gênero no cotidiano familiar das mulheres 

das camadas populares, sendo norteado pelos apontamentos de Maria Odila Dias (1995), 

assim como pelos registros de experiências no campo de Estágio Supervisionado. 
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3.1. Chefia familiar feminina  

Algumas das determinações femininas que têm se insurgido como novos fenômenos 

no meio contemporâneo já faziam parte da rotina de mulheres pobres, e, desde o tempo de 

Brasil-colônia, caracterizam-se como estratégias seculares de sobrevivência. Enquanto os 

capítulos I e II abordaram os aspectos da presença feminina no mercado de trabalho, este 

terceiro e último tem como estudo central a liderança feminina na esfera familiar. 

Dias (1995) traz uma abordagem vasta e detalhada do cotidiano de mulheres pobres no 

contexto da urbanização de São Paulo, no século XIX – período concomitante a existência 

família nuclear, de ordem patriarcal e extensa de Freyre (2006) cuja dominância já fora 

desvendada. Maria Odila Dias (1995) menciona, que, trazer à luz a reconstrução histórica das 

determinações sociais de “grupos marginalizados do poder, e às vezes do próprio processo 

produtivo” (p. 15) pode ser fortalecedor no transcurso de lutas contra preconceitos, normas e 

estigmas sociais. 

A autora discorre que durante o processo de urbanização de São Paulo nota-se um 

aumento no número de mulheres pobres, escravas e forras na cidade. Geralmente eram sós, 

chefes da própria família, subsistindo de forma autônoma, principalmente através do 

artesanato caseiro, da prestação de serviços domésticos e do comércio ambulante.  

As mulheres pobres da cidade concentravam-se, no seu vaivém, em locais 

mais movimentados, ondem podiam oferecer aos estudantes e forasteiros os 

seus serviços de lavadeiras, cozinheiras e melhor podiam tratar pequenas 

operações de comércio miúdo ou expedientes de ocasião (vender cera, 

enfeitar as ruas para uma procissão, fazer sabão...) [...] Esse vaivém marcava 

a dura luta de sobrevivência de uma maioria de mulheres sós chefes de 

família (DIAS, 1995, p. 24 e 25). 

Alguns aspectos salientados pela autora parecem ter se mantido inertes na vida de 

mulheres em similar situação socioeconômica. O que se nota de discordante são os níveis de 

analfabetismo, que evidenciam um decréscimo nos dias atuais. Segundo a autora, na época, “a 

palavra falada era instrumento essencial do seu trato de sobreviver das mulheres analfabetas” 

(DIAS, 1995, p. 20) Ao contrário do que ocorria no exposto, o acesso à educação1, apesar de 

não universalizado em prática, já atinge boa parte das pessoas, quando comparados os níveis 

da época anterior. Ainda, denotam-se os inúmeros meios que permitem estabelecer e propagar 

 

1O acesso à educação é um direito conferido pela Constituição Federal de 1988. Em seu Capítulo III, “Da 

Educação, da Cultura, e do Desporto”, o artigo 205 assegura: “A educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
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comunicação, devido os avanços tecnológicos da presente era. Contudo a questão de como se 

materializa o trabalho feminino ainda é bastante similar. Se antes o analfabetismo, agrupado a 

outras condições, era fator agravante que atravancava sua ascensão econômica e social, hoje, 

predomina a baixa escolaridade, como parte do conjunto de elementos que concedem à 

mulher um arranjo limitado de oportunidades no mundo do trabalho, restando, então, a 

incorporação da  força de trabalho doméstica e a de atividades informais no mercado, pela 

ausência de qualificação como modo mais imediato de garantir a subsistência. 

Os transtornos provocados pelos preceitos moralistas e preconceituosos instaurados na 

vida cotidiana, do mesmo modo, perduram no cenário atual. Dias (1995) revela: 

Na época da Independência, sabia-se que quase 40% dos moradores da 

cidade eram mulheres, sós, chefes de família, e muitas delas concubinas e 

mães solteiras. Aos poucos, de forma preconceituosa e canhestra, os 

contemporâneos foram tomando consciência da sua presença [...]. O 

fenômeno de mulheres solteiras, chefes de família, é vasto e intricadamente 

enredado na estrutura da sociedade colonial. Parece fenômeno peculiar à 

urbanização como um todo nas colônias do Brasil [...]. Múltiplas causas e 

fatores contribuíam para mantê-lo vivo em São Paulo (DIAS, 1995, p. 30). 

Verifica-se que o fato de as mulheres sós e chefes de família representarem quase 

metade da população não as eximia das hostilidades sustentadas nos costumes da época. 

Maria Odila (1995) indica que as referidas mulheres viviam em um verdadeiro exílio social. 

Segundo a autora, só passaram a ser notadas pelas autoridades nas últimas décadas do século 

XVIII. Por viverem às margens da sociedade, estavam alheias aos processos políticos. Não se 

encaixavam nos padrões vigentes, que impunham um verdadeiro encarceramento feminino no 

matrimônio e na esfera doméstica, pautados em normas e valores ideológicos, que, segundo a 

autora, eram irreais para as famílias pobres. Por isso, eram menosprezadas pela burguesia e 

seus simpatizantes. 

Parte dos preconceitos que as desclassificavam socialmente provinha de 

valores machistas, misóginos, entranhados no sistema escravista e moldados 

no menosprezo do trabalho e de qualquer ofício de subsistência. Além 

destes, também as afetavam os preconceitos advindos da organização da 

família e do sistema de herança das classes dominantes, que as relegavam 

como excedentes sociais, mães solteiras, concubinas, parte integrante do 

próprio sistema de dominação (DIAS, 1995, p. 16). 

Mais adiante, a autora retoma descrevendo o tratamento vexatório e ultrajante que 

recebiam as mulheres solteiras e chefes de família: 

Mais de oitenta por cento declaravam viver do seu próprio trabalho, e 

muitas, sem escravos, diziam não ter meios decentes de sobrevivência. O seu 

modo efetivo de sobreviver na cidade ficou precariamente documentado em 

fontes oficiais como os recenseamentos, registros de licenças da Câmara 

Municipal ou os inúmeros processos e devassas em que se viam envolvidas. 
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Escrevia-se mais sobre maus costumes do que propriamente sobre a 

organização de sobrevivência das mulheres pobres [...]. As mulheres 

paulistas figuravam ainda nas devassas de costumes da Igreja, nas listas de 

desobriga da Páscoa e nas visitas dos bispos, onde eram acusadas de viver 

em concubinato, ou denunciadas como feiticeiras e alcoviteiras. Os 

processos judiciais, em que apareciam, em vez de dados concretos como 

nomes, ocupação, idade estão sobrecarregados de juízos de valor e de 

referências genéricas: “mulher vagabunda”, “desordeira”, “turbulenta”, 

“depravada”, “de má fama”, “cometeu ruindades”, “foi falsa”, ”prendeu-se 

por acusação de ser amancebada” (DIAS, 1995, p. 35). 

Constata-se, dessa forma, que o reconhecimento tardio da existência da população 

feminina solteira e chefe de família pelas autoridades, não trouxe benefício sequer para a vida 

das indivíduas. Em prática, os ofícios serviam como instrumentos de dominação do 

comportamento feminino. Através da propagação dos estereótipos que não deveriam ser 

seguidos, reforçavam no cotidiano a ideia de que para ser minimamente respeitada, a mulher 

deveria refletir a imagem de uma figura imaculada, virtuosa, contida, devota ao marido e aos 

serviços do lar. 

Dias (1995) ainda propõe uma investigação que constate o porquê acerca da 

multiplicação das famílias de liderança feminina no século passado. A autora revela o 

constante deslocamento da população masculina em decorrência dos recrutamentos militares 

para os conflitos bélicos na região do Prata, ou em busca de emprego, bem como as 

desigualdades inerentes ao matrimônio, tanto na divisão sexual das determinações familiares 

como no intervalo entre as idades dos cônjuges – que, segundo a autora, variavam entre 10 e 

20 anos, e, consequentemente acometiam no aumento do número de viúvas – seriam 

elementos condicionantes ao crescimento da monoparentalidade feminina na referida época. 

Observa-se nos dias atuais que o fenômeno da monoparentalidade feminina ainda é 

crescente na realidade das famílias pobres. As razões, contudo, sofreram alterações, 

entretanto, observa-se que a culpabilização da mulher por sua condição ainda é vigente, uma 

vez que os preceitos machistas e conservadores do patriarcado, ainda que em inferiores 

quantidades, seguem impregnadas no cotidiano. Sendo assim, no tópico adiante, será 

abordado a respeito da maternidade solo no contexto da política de Assistência Social. 

 

3.2 Monoparentalidade: desafios e potencialidades sob a ótica do Serviço Social 

A experiência na disciplina de Estágio Supervisionado, ocorrida no Centro de 

Referência em Assistência Social João Nascimento, entre os anos de 2016 a 2018 permitiu 
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grande aproximação com a realidade das famílias monoparentais femininas de Tamoios, 2º 

distrito de Cabo Frio, dentro do âmbito da Política de Assistência Social. 

A disciplina de Supervisão Acadêmica em Serviço Social, que ocorre em consonância 

ao Estágio Supervisionado propôs, como parte do programa, a elaboração do relatório de 

Perfil do Usuário, com o objetivo de identificar quem eram os principais usuários dos serviços 

oferecidos pelos equipamentos onde estagiavam os alunos. 

A pesquisa de identificação do perfil dos usuários do CRAS João Nascimento se deu 

através de método qualiquantitativo, baseando-se em dados coletados dos formulários dos 

atendimentos realizados entre os meses de maio a julho de 2017. Também foram aproveitados 

para elaboração da crítica os registros do diário de campo durante o processo de observação 

da prática profissional. 

Durante os atendimentos sociais, observava-se que a frequência de mulheres no 

equipamento era muito maior que a dos homens. Os formulários então comprovaram: de 94 

fichas analisadas, em 72 a titularidade era feminina, em contrapartida, em apenas 22 um 

homem constava como titular. 

Também era notável o relato de que muitas mulheres eram mães e muitas vezes 

realizavam jornadas duplas, inseridas nos postos mais informais do mercado de trabalho. 

Contudo, somente as mulheres que não contavam com a presença de um cônjuge ou 

companheiro do sexo masculino se pronunciavam chefes da família, sendo estas, líderes de 

famílias monoparentais2.  

Verificou-se também, que os motivos para que tais mulheres que realizavam a 

administração familiar sozinhas eram bastante parecidos. Enquanto hoje se observa que 

muitas mulheres lideram famílias monoparentais por escolha própria, no caso das usuárias dos 

serviços socioassistenciais, constatou-se que a parentalidade solo era consequência do 

abandono afetivo e financeiro do cônjuge, que por sua vez, também estaria negligenciando 

não somente a ex-companheira, mas também os próprios filhos. 

 

2A família monoparental ou unilinear desvincula-se da ideia de um casal relacionado com seus filhos, pois estes 

vivem apenas com um dos seus genitores, em razão de viuvez, separação judicial, divórcio, adoção unilateral, 

não reconhecimento de sua filiação pelo outro genitor, produção independente, etc. (DINIZ, 2002, p. 11). 
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Nota-se então a questão estrutural por detrás do que motiva o perfil dos usuários do 

CRAS ser majoritariamente feminino. Bem como foi observado anteriormente, denota-se que 

a chefia familiar feminina é observada como um fenômeno anômalo (SANTOS, 2008) até 

mesmo para as mulheres. Está intrínseco no cotidiano que é papel do homem ocupar a posição 

de autoridade máxima no ambiente familiar, ainda que este tenha pouco ou nenhum 

envolvimento com a sua organização ou com o cuidado com os filhos. Santos (2008) destaca: 

Pode-se afirmar que o termo "chefia familiar" é constituído a partir da 

negação de um padrão considerado dominante, a chefia masculina, sendo a 

denominação chefia familiar feminina empregada quando o homem adulto 

não está presente, como se a família chefiada por mulheres fosse uma 

anomalia, já que não se faz esta distinção quando o homem está presente. 

Além desse aspecto, o critério definidor de chefia também é problemático, 

podendo ser definido a partir da autoridade sobre o núcleo familiar ou como 

poder advindo de sua manutenção (SANTOS, 2008, p. 4). 

A naturalização de elementos como a desresponsabilização masculina, e a reprodução 

compulsória das responsabilidades parentais e domésticas associadas à figura da mulher, são 

fatores que incumbem na legitimação do estranhamento à chefia familiar feminina quando há 

a presença de um homem. 

Quanto às mulheres que exercem a maternidade solo, percebe-se a normatização dos 

preconceitos sofridos, quase sempre relacionados a culpabilização da sua situação de pobreza 

ou por supostas falhas na educação dos filhos. Por outro lado, pouco parece incomodar a 

sociedade o pai negligente, que na vida dos filhos não representa mais que um mero 

reprodutor. 

A utilização do termo “chefe de família” sem que seja situado o contexto familiar de 

onde a mulher reside também colabora para a ratificação do processo de inferiorização 

feminina. O referido termo está associado ao aspecto econômico, ou seja, o membro que mais 

contribui economicamente com o orçamento familiar é quem recebe o título, ainda que esta 

seja sua única função na família. Enquanto isso, a mulher que exerce sua jornada de trabalho 

doméstico, juntamente das responsabilidades de cuidado e educação dos filhos, por vezes 

acompanhadas de trabalho econômico e até mesmo jornadas de estudo é compreendida como 

colaboradora. Durante os atendimentos no CRAS, perguntava-se a usuária se era chefe de 

família, entretanto, seria mais adequado que o questionamento se desse de forma mais clara, 

indagando se o indivíduo é o principal contribuinte das finanças familiares. 

Observa-se, no entanto que no mercado de trabalho, é comum que homens recebam 

salários mais altos que as mulheres, contudo isto não serve como parâmetro para justificar que 
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homens têm cargas de trabalho mais intensas que mulheres. Também é imprescindível 

lembrar que nas jornadas de trabalho remunerado, o empregador estabelece horários para 

início e término, e o trabalho se dá por meio de funções determinadas. Por outro lado, o 

trabalho doméstico e a maternidade são constantes, portanto, conclui-se que é incoerente que 

a mulher seja considerada como mera colaboradora na esfera da família. 

No cenário das políticas públicas, nota-se que as mulheres são os sujeitos 

predominantes da intervenção. Uma publicação editada pela ONU Mulheres Brasil e pelos 

Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome–MDS e Ministério das Mulheres, 

da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos – MMIRDH no ano de 2016 

trouxe dados que comprovam o protagonismo da mulher nas políticas públicas. Entretanto, há 

uma crítica a ser feita: alguns programas sociais, como os de transferência de renda, por 

exemplo priorizam a titularidade em nome da mulher, com a intenção de promover sua 

emancipação econômica. Porém, considerando que os serviços socioassistenciais estão 

atrelados à manutenção do núcleo familiar, na prática, a perspectiva emancipatória das 

políticas públicas acaba responsabilizando a mulher na busca pelo acesso aos direitos sociais. 

[...] As políticas vêm continuamente reafirmando os papéis de gênero, 

contribuindo pouco para a transformação destes. O advento de muitas dessas 

políticas efetivamente vem ao encontro dos desejos de muitas mulheres. 

Porém, não podemos deixar de enunciar como esse fato recoloca a 

responsabilidade por esses cuidados nas mãos das mulheres- 

desresponsabilizando os homens (SUAREZ e LIBARDONI, 2007). 

Em 14 de maio de 2017, o portal eletrônico de notícias da Globo, o G1, publicou uma 

reportagem onde constavam informações de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística- IBGE, a respeito dos núcleos familiares monoparentais. O estudo, que analisou 

dados levantados entre os anos de 2005 e 2015, concluiu que no período de 10 anos, as 

famílias monoparentais femininas ultrapassaram a marca de 1 milhão em todo o Brasil. Em 

reportagem ao G1, Cristiane Soares, pesquisadora da Coordenação de População e 

Indicadores Sociais do IBGE, apontou que os dados expostos são reflexo da dinâmica social e 

do perfil demográfico do país nos últimos anos. 

Retomando ao âmbito da política de Assistência Social, observa-se que as famílias 

monoparentais femininas são especialmente vulneráveis às expressões da questão social, em 

decorrência de estarem sustentando sozinhas uma situação que não foi planejada. Tal fato não 

se vincula à uma questão de incapacidade ou vitimização dessas mulheres, mas sim ao 

contexto conjuntural, que segue sofrendo efeitos de uma recente crise econômica e que ainda 



44 

 

 

estabelece seus princípios no patriarcalismo, a despeito das imposições do Novo Código Civil 

(2002).  

Nesse sentido, Santos (2008) destaca: 

A chefia familiar feminina não pode ser considerada um indicador de maior 

pobreza para as mulheres, mas sim como fator de maior vulnerabilidade. 

Embora se constate uma maior incidência de chefia familiar feminina nos 

domicílios pobres, o fenômeno vem crescendo também nas camadas médias 

e altas. Lares chefiados por mulheres são muito heterogêneos e não podem 

receber a mesma categorização com relação à pobreza. No entanto, não se 

deve desconsiderar esta tendência nos estudos sobre pobreza e políticas 

sociais, pois este corte analítico pode colaborar para ressaltar a desigualdade 

de gênero e a pobreza diferenciada entre homens e mulheres (SANTOS, 

2008, p. 5). 

Já, Carvalho (1998), aborda as principais razões que culminam nos altos índices de 

pobreza das famílias monoparentais femininas. São eles: baixa participação dos pais no 

sustento dos filhos, a baixa remuneração do trabalho feminino, a descriminação contra a 

mulher chefe de família e as restrições de tempo e mobilidade. 

Sabe-se que, não somente no distrito de Tamoios, mas em todo o cenário nacional, o 

mercado de trabalho encontra-se abalado. Temos visto a flexibilização dos direitos 

trabalhistas, vínculos de trabalho fragilizados, contratações temporárias, além de inúmeras 

exigências de experiência, disponibilidade e qualificação para que se concorra às 

pouquíssimas vagas ofertadas. Para as mulheres, especialmente as mulheres pobres que criam 

seus filhos sozinhas o desemprego tem sido parte de sua realidade, já que a maioria não 

dispõe de tempo ou recursos financeiros para se adequar aos requisitos. Dessa forma, a 

pobreza materializa-se na figura de uma mãe solteira e pobre, corporificando o conceito de 

feminização da pobreza3 

 

3 O conceito ‘feminização da pobreza’ foi introduzido por Diane Pearce em 1978 (Buvinic e 

Gupta,1994:24), em artigo publicado na Urban and Social Change Review, cujo título principal é Feminização 

da pobreza, seguido pelo subtítulo mulher, trabalho e assistência social. Seu pressuposto era o de que “a pobreza 

está rapidamente se tornando um problema feminino” (1978:28). Ela associa este processo de empobrecimento 

das mulheres ao aumento na proporção de famílias pobres chefiadas por mulher. Para ela, essas famílias são 

aquelas onde há apenas um adulto do sexo feminino e nenhum adulto do sexo masculino. Embora reconheça que, 

obviamente, há mulheres pobres porque vivem em famílias chefiadas por homens que são pobres, ela vai 

concentrar sua análise nas mulheres “que são pobres porque são mulheres” (1978:28). O que significa que ela 

investiga quais são as conseqüências econômicas e sociais de ser mulher (sem o apoio de um marido) e que 

acabam por conduzir à pobreza (NOVELLINO, 2004, p.3). 
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O Brasil é um país que já ultrapassa os 5,5 milhões4 de filhos sem o nome do pai no 

registro de nascimento. Da mesma forma, diante da experiência do Estágio Supervisionado, 

observa-se que há um grande número de mulheres que, apesar de contarem com a presença de 

um parceiro contribuindo economicamente para o orçamento doméstico, vivenciam a 

experiência monoparental através da unilateralidade das responsabilidades familiares no 

espaço do lar. A área de abrangência das mulheres mães solteiras, usuárias dos serviços 

socioassistenciais do CRAS João Nascimento representa apenas uma pequena parcela de 

mulheres que têm o seu caminho atravancado por homens que, certamente, nem sequer 

conhecem metade dos obstáculos que estas mulheres precisam vencer, unicamente para 

garantir a própria sobrevivência e a de seus filhos. Tudo isso, por conta de uma sociedade 

enraizada no machismo. 

 É evidente que o assunto não alcança a devida visibilidade nos meios de 

comunicação, e o motivo está claro, visto que foi abordado ao longo deste material. Nos dias 

atuais, não há mais espaço para o apagamento histórico das mulheres. Assim, ressalta-se a 

importância de produzir materiais que discutam assuntos de gênero, com enfoque na mulher 

mãe de família e pobre.  

O caminho para uma sociedade livre e igualitária ainda é muito longo, porém, cada 

pequeno esforço para romper com os paradigmas que interferem negativamente a existência 

de outros indivíduos, sempre será uma contribuição válida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Com base em informações do Censo Escolar de 2011, veiculadas pelo portal eletrônico de notícias do 

Conselho Nacional de Justiça. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No histórico de opressões ao sexo feminino, sabe-se que capitalismo e patriarcado 

caminham lado a lado. Observa-se que o marco que legitima a inferiorização feminina se dá 

com o surgimento da propriedade privada, que por sua vez, é concomitante ao 

desmantelamento do comunismo primitivo que vigorava no matriarcado, que se acredita ter 

ocorrido na era neolítica. 

Por conseguinte, os efeitos são expressos através da delimitação sexual dos papéis 

sociais, utilizando-se da família enquanto estrutura fundamental da sociedade, para propagar 

padrões alicerçados em convenções bíblicas. Assim, conferira-se ao homem branco, dono de 

posses e também à Igreja, controle político, social e econômico. A dominação, entretanto, 

ocorreria de forma dissimulada, por meio de sua transmissão na vida cotidiana. Dessa forma, 

desde o nascimento os indivíduos seriam socializados para agir em concordância aos critérios 

previamente estabelecidos. Sendo assim, difundia-se o matrimônio, a maternidade e o 

confinamento doméstico como inerentes à condição feminina, enquanto homens seriam 

educados para ocupar a esfera pública e exercerem autoridade dentro do lar.  

O suposto exemplo de modelo familiar prevalecente dos primórdios da construção 

sócio histórica do Brasil, mais disseminado nas produções e reproduções literárias, faz 

referência ao padrão familiar de ordem patriarcal e extensa, do qual Gilberto Freyre (2006) 

fala em Casa-Grande & Senzala. De fato, esta configuração familiar existiu, bem como teve 

seu devido prestígio, porém, nota-se a importância de situar seu contexto social, de modo a 

proporcionar visibilidade às configurações familiares das camadas médias e baixas da 

sociedade, assim como as que foram explicitadas a partir dos registros de Eni Samara (2002) e 

Maria Odila Dias (1995), que evidenciam o rompimento feminino com os papéis de gênero 

como estratégia de sobrevivência. 

É notável que, ao longo dos anos, o caráter histórico e econômico por detrás dos 

preceitos que sentenciam a mulher como uma figura subalterna na esfera social é abafado. 

Junto ao exposto, percebe-se o apagamento histórico das diversas funções consideradas 

masculinas, que, quando desempenhadas por mulheres, obtiveram êxitos iguais ou superiores 

do que quando desempenhadas por homens, bem como fala Saffioti (1987).  

Não mencionar a trajetória das mulheres das camadas populares, tanto nos espaços 

públicos e privados, é, indubitavelmente, um agravante para a reprodução da imagem 

feminina como uma figura coadjuvante na sociedade. Deste modo, se dá a necessidade de 
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trazer para o debate contemporâneo a historicidade dos fenômenos que erroneamente têm sido 

abordados como relativamente novos, tais como a presença feminina nos postos de trabalho, 

nas escolas, universidades e na chefia familiar. 

É inquestionável, no entanto, que no cenário recente, o contingente de mulheres 

ocupando estes cargos é incomparavelmente mais amplo, visto que nos dias atuais, o 

rompimento com os padrões de gênero não está mais necessariamente atrelado à subsistência, 

mas também à liberdade de escolha da própria mulher, em muitos casos. 

Observa-se, no entanto, que as raízes do machismo em nossa sociedade são mais 

profundas do que se mostram. Muitos dos critérios acerca da condição biológica e da conduta 

feminina ainda são largamente propagados no ideário popular. Ainda há quem diga que a 

mulher deve ser submissa. Deste modo, o arcaísmo é evidente na fala audaciosa de quem ousa 

determinar o que uma mulher deve ou não fazer. 

Apesar dos avanços no campo dos direitos sociais observa-se que o acesso não é 

imediato, nem mesmo universalizado, pois não basta que a lei conceda garantias, mas não 

ofereça meios para acessá-las. Como exemplo, destacam-se as mulheres que vendem a sua 

força de trabalho no mercado informal e as trabalhadoras domésticas, que convertem as 

atividades para as quais foram socializadas em trabalho remunerado. Associa-se o grande 

número de mulheres pobres exercendo e permanecendo nestas atividades, porque dentre 

outros motivos, destaca-se o fato de suas múltiplas jornadas não permitirem que sobre tempo 

suficiente para dedicar-se à educação e à profissionalização. Esta também configura a 

peculiaridade do capitalismo frente a apropriação da força de trabalho feminina, 

simultaneamente lucrando com a expropriação de mão de obra barata, na mesma medida em 

que reforça os papéis sociais femininos e as mantém presas neste ciclo. 

 Persistem ainda inúmeros preconceitos proferidos, sobretudo contra as mulheres 

pobres, sós e mães de família, que são atingidas por julgamentos de cunho moralizante, 

dotados de juízo de valor e culpabilizador acerca da sua condição social. Por outro lado, nota-

se que a sociedade oportunamente se esquece que a filiação biológica deriva tanto de uma 

mãe como de um pai, e, por conta da legitimação da desresponsabilização masculina com a 

criação dos filhos. 

Nenhuma mulher deve ser desmerecida, desrespeitada ou humilhada por estar na 

condição de mãe pobre e solteira ou em qualquer outra, seja por escolha própria ou não. Da 

mesma forma, não se deve romantizar o ônus superado por muitas mulheres que sozinhas 
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conseguiram ascender socialmente, de modo a ter condições de garantir mais que o mínimo de 

dignidade para si própria e sua família. Se espera que em um futuro próximo, mulheres não 

precisem carregar histórias de superação. Almeja-se que conquistem o pleno acesso aos 

direitos sociais, que vivam em igualdade e sejam livres para viverem da forma como 

quiserem. Assim, especialmente no âmbito da Política de Assistência Social observa-se o 

esforço através de Programas e Políticas Sociais que ofereçam alternativas de inserção da 

mulher no mercado de trabalho, e também dos programas de transferência de renda, como o 

Programa Bolsa Família, que prioriza a titularidade feminina. Este último, apesar de seu viés 

duplo, que tende a reforçar papéis de gênero através da associação da figura feminina com a 

manutenção familiar – não pode ser descartado, visto que para muitas famílias, é a única fonte 

de renda para colaborar com o sustento familiar. 

Em nosso cenário atual, de retrocessos, desigualdade e de desmantelamento dos 

direitos, o desejo de aproximação com um estado de bem-estar social parece um tanto 

utópico. Contudo, o Serviço Social surge como um dos principais agentes de resistência, 

visando a ampliação do acesso à cidadania e aos direitos sociais, voltando-se principalmente 

para os grupos marginalizados, como as mulheres pobres, que exercem a maternidade solo e 

são chefes de família. 

A mulher nunca esteve ausente da história, tampouco deve ser considerada como uma 

mera coadjuvante, ao passo que contribuiu e ainda contribuiu integralmente para o 

desenvolvimento do país. Por fim, conclui-se que o presente trabalho representa um pequeno 

esforço para trazer à luz a historicidade por trás do processo de transfiguração dos papéis 

sociais femininos e contribuiu para o rompimento com a desigualdade entre os gêneros. 
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