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À minha mãe, exemplo VIVO (7 anos após 

sobreviver à um câncer, a Síndrome de 

Sjogren, bronquiectasias, infecção gravíssima 

na córnea, levando a cegueira temporária) de  

mulher, esposa, mãe e avó , meu amor você é 

meu norte. À meu pai minha fonte de 

inspiração no que significa  SER HUMANO, 

minha felicidade, meu apoio, minha força e  

meu tudo.  
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― Por que os homens bebem vinho e as 

mulheres água? Por que um sexo é tão 

próspero e o outro tão pobre? Qual o efeito da 

pobreza na ficção? Quais  são as condições 

necessárias para a criação de trabalhos de arte? 

– mil perguntas apareceram ao mesmo tempo . 

Mas precisamos de respostas, não de 

perguntas; e uma resposta só poderia ser 

obtida através da consulta aos estudiosos e não 

preconceituosos, que se colocaram acima das 

conflitos da língua e da confusão do corpo e 

publicam os resultados de seu raciocínio e suas 

pesquisas nos livros ― 

 Woolf, 1965:27. 
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RESUMO 

 

 

A pesquisa foi focada no chefe de família feminino, do Município de Aracaju e seus impactos 

no núcleo familiar nuclear. Considerando que, os papéis dos homens são em geral, muito mais 

valorizados e recompensados que os papéis das mulheres: em quase todas as culturas, as 

mulheres carregam a responsabilidade de cuidar das crianças e do trabalho doméstico, 

enquanto os homens tradicionalmente nascem com a responsabilidade de sustentar a família. 

No entanto, encontramos mudanças nesse cenário, e principalmente no Nordeste, onde através 

de pesquisas quantitativas, já se constatou que são maioria como arrimo de família, portanto, 

observamos a construção de identidades sociais das mulheres chefes de família e o desenrolar 

dos aspectos adaptativos, o mecanismo existente entre a dominação e o poder, no núcleo 

familiar. Os impactos na família, se houve mudança na relação social por elas serem chefes de 

família.  

Trata-se de pesquisa qualitativa que parte da construção de um marco teórico, analisando 

dados de fontes bibliográficas e a partir de entrevistas com mulheres chefes de família,  

observar as formas de articulações nas famílias nucleares, como lidam com o poder decisório, 

com o poder financeiro, com a fragilidade, com a dominação e as influências dos modelos 

tradicionais.  Analisando as relações familiares entre a mulher, os filhos e o cônjuge, 

buscando as questões relevantes para a elucidação da temática, desmistificando a dicotomia 

entre a mãe/esposa e  mulher/ chefe de família no ambiente residencial. 

 

PALAVRAS-CHAVE: mulher chefe de família, poder, conjugalidade, família nuclear   
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ABSTRACT 

 

The research was focada in the feminine head of family, the City of Aracaju and its impacts in 

the nuclear familiar nucleus. Considering that, the papers of the men are in general, not valued 

and rewarded that the papers of the women in almost all the cultures. The women generally 

load the responsibility to take care of of the children and the domestic work, while the men 

traditionally are born with the responsibility to support the family. However, we find changes 

in this mainly north-eastern scene and, where through quantitative research, already one 

evidenced that they are majority as family support, therefore, we observe the construction of 

social identities of the women family heads and uncurling of the adaptativos aspects, the 

existing mechanism between domination and power, in the familiar nucleus. The impacts in 

the family if had change in the social relation for them to be family heads.  One is about 

qualitative research that has left of the construction of a theoretical landmark, analyzing given 

of bibliographical sources and from interviews with women family heads, power to observe 

the forms of joints in the nuclear families, as they deal with the power to decide power, the 

financial power, the fragility, the domination and the influences of the traditional models.  

Analyzing the familiar relations between the woman, the children and the spouse, searching 

the excellent questions for the briefing of the thematic one, demystifying the dichotomy 

between the mother/wife and woman head of family in the residential environment.   

 

WORD-KEY: woman head of family, power, conjugalidade, nuclear family 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
"O pesquisador é contemporâneo de seu objeto e divide com os que fazem a 
história, seus atores, as mesmas categorias e referências. (...) a história de 
tempo presente constitui um lugar privilegiado para uma reflexão sobre as 
modalidades e os mecanismos de incorporação do social pelos indivíduos de 
uma mesma formação social" (Ferreira, 1996, p.18-19). 

 

 É indubitável que a sociedade brasileira, no transcorrer do tempo vivencie 

diversas e intensas mudanças em diferentes aspectos sociais. Essa pesquisa visa abordar as 

mudanças ocorridas na família, resultante da participação feminina e seu conseqüente 

destaque na área pública, propiciando surgimento de domicílios chefiados por mulheres. 

Observaremos o transcorrer do processo de construção de identidades sociais das mulheres 

chefes de família da classe média ou alta, no município de Aracaju, nas articulações entre a 

dominação e o poder, no núcleo familiar. 

Na obra de Bourdieu, A Dominação Masculina encontramos a apresentação de 

uma relação entre a dominação de gênero e as trocas simbólicas (1998).  É, no corpo, que se 

encontram as inscrições das buscas pelo poder, posto que é nele que as inscrições do capital 

cultural são primeiramente emitidas  aos  homens e mulheres como identificação.  Segundo 

seu pensamento o sexo é que define se somos dominadores ou dominados. O lugar da 

materialização da dominação acaba sendo o corpo, e o capital simbólico, nas representações 

sociais, geralmente associam ao masculino a virilidade, o ser forte, protetor ao passo que à 

mulher é relacionada à fragilidade; a incapacidade é vista apenas como reprodutora, ou seja,  

inferiorizada. 

Já na visão de Michelle Perrot, pode existir uma relação de poder efetuada pelas 

mulheres, ou seja, o homem não detém a dominação absoluta e inquestionável.  Perrot analisa 

o local onde se revela o palco da dominação, desfazendo os limites entre o privado e o 

público, pois na opinião do autor se fizermos um apanhado histórico, será visualizado que, no 

transcorrer dos fatos históricos, nem sempre houve essa dicotomia. Bourdieu também 

relaciona os agentes como específicos (a mulher e o homem) e as Instituições (Igrejas, 

Escolas , Estado e Família). 
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O crescimento da participação feminina nas áreas de trabalho, educação, política e 

econômica foram determinantes para as mudanças acometidas na área privada. Nas últimas 

décadas, vários pesquisadores têm revelado interesses sobre as questões sobre a mulher na 

profissionalização, maternidade, participação política, na Igreja e em outras instituições, 

analisando a influência que têm exercido na sociedade em virtude de sua atuação efetiva no 

transcorrer do tempo. Autores  brasileiros têm-se destacado nos estudos dos processos sociais 

femininos, bem como vários autores na Europa, Estados Unidos, África, revelando que a 

necessidade de entendimentos sobre a participação feminina nas relações familiares ocorre e 

desperta interesse globalmente. No Brasil, podemos apontar autores como Landres (1967) e 

de Pendrell (1968), sobre as mulheres chefes de família na cidade de Salvador. Em outros 

países, pode-se citar Freilich ( 1961); Hammel (1961); Kay ( 1963); Kaye ( 1966); Gonzales, 

N.L.S. ( 1969); Stack ( 1974); Tanner ( 1974); Woortmann ( 1975; 1987); Neves ( 1985) e 

Scott ( 1988), todos esses estudos foram efetuados com famílias de classe social baixa e 

monoparentais. Sobre o paradigma da dominação masculina e a busca da realização conjugal 

podemos citar autores como Iréne Théry ( 1998); Martine Segalen (2006) e Anthony Giddens 

( 1993). 

As mulheres chefes de família monoparentais, co-relacionadas à pauperização 

devido a separação, ou ausência de cônjuge foram objeto de várias pesquisas acadêmicas e 

alvos de políticas públicas, segundo a pesquisadora Yumi Garcia dos Santos( 2008, p.2), em 

sua tese de doutorado ― Mulheres chefes de família entre a autonomia e a dependência: um 

estudo comparativo entre Brasil, França e Japão‖, a comparação entre países mostrou que no 

Japão a autonomia se mostra menos evidente que no Brasil e sobre a França as chefes se 

encontram fronteiriças entre a dependência e a autonomia e deixa claro em seu relato sobre a 

pesquisa de campo que ― a especificidade da cada sociedade revela as diferenças do processo 

de construção de uma identidade social‖. 

Está sendo consubstanciado um poder feminino, antes nunca experimentado no 

seio familiar brasileiro, fruto de uma revolução cultural que mudou o conceito de papéis 

masculinos e femininos, advindos de outra realidade sobre o contexto familiar, onde foram 

conservadas as mesmas características que se encontrava desde sua constituição moderna. O 

objeto da pesquisa é a chefia feminina no núcleo familiar de forma elementar que é o tipo 

mais encontrado em nosso meio social, cuja unidade é formada por cônjuges (marido e 
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esposa) e seus filhos, que vivem juntos em uma união reconhecida pelos outros membros de 

sua sociedade e almejam conservar a princípio essa estrutura. 

A inserção do gênero como categoria de análise norteadora desse trabalho de 

pesquisa instiga um "despir-se" de resquícios naturalizantes construídos historicamente sobre 

o que é ser homem e o que é ser mulher e apontar os reflexos no núcleo familiar. Sabe-se que, 

na prática, a instituição família mudou muito seu o conceito, bem como sua formação, 

possibilitando uma análise acerca dos papéis dos sujeitos e da constituição da subjetividade, 

enfatizando a importância do caráter relacional pressuposto no próprio conceito, bem como 

dos seus impactos sociais e afetivos.  

A escolha do estudo com mulheres chefes de família pertencentes à classe 

financeira média alta se deu pela quase ausência de estudos sociológicos desse objeto, 

encontramos em nossa pesquisa bibliográfica uma série de discussões sobre o dinamismo das 

relações sociais de gênero com a ausência do provedor masculino, associando a feminização 

da pobreza pela ausência da presença masculina no núcleo familiar. 

A pesquisa foi desenvolvida qualitativamente almejando observar a dinâmica de 

funcionamento do dia-a-dia da vivência dessas mulheres. Temos a humilde certeza que quatro 

entrevistas não esgotam a discussão, porém serve como recorte representativo do mecanismo 

desenvolvido por essas mulheres no núcleo familiar. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Estamos vivendo em um século de inúmeras transformações, dentre elas podemos 

elencar a relação da instituição familiar. Essas mudanças dizem respeito especificamente a 

uma migração da área pública para a área privada, onde surgem novos conhecimentos e novos 

conceitos. A família convencionalmente considerada célula ―mater‖ da sociedade, base sob a 

qual foram estabelecidos diversos estudos, hoje se encontra em mudança estrutural. A saída 

dessa mulher para o campo de trabalho repercutiu em nova conjuntura familiar e com toda 

essa mudança surgem novos impactos e reflexos para cônjuges e filhos. 

Há um conceito sobre família, como sendo à base da estrutura social, onde se 

originam as relações primárias de relações dos seres humanos, sendo assim as mudanças 

nessa estrutura surgem como reflexo para toda uma sociedade. Sabe-se que a sociedade 

condiciona as relações de uma maneira geral, logo também se encontra nesse contexto as 

relações sociais familiares, o que encontramos é que o tipo de família é condicionado pela 

estrutura social e é indubitável que as mudanças inseridas na família terão repercussão sobre a 

vida em sociedade.  

Investir e solucionar a desigualdade de gênero tornou-se uma preocupação da 

sociedade e dos pesquisadores das áreas de Ciências Humanas e Sociais. Muitas perspectivas 

teóricas foram postuladas para explicar o duradouro domínio dos homens sobre as mulheres – 

nos campos da economia, da política, da família e em tantos outros. Estudaremos as principais 

abordagens que explicam a natureza da desigualdade de gênero na sociedade e as 

desigualdades de gênero em ambientes e instituições específicos. 

A partir desses estudos, ousaremos analisar porque então, no Nordeste, lugar da 

Federação reconhecido por seu referencial de patriarcalismo, tem maioria de sua família 

chefiada por mulheres, situação já confirmada em pesquisas quantitativas da Fundação Carlos 

Chagas , IBGE, entre outras. 

A forma organizacional das chefias femininas não é privilégio ou invenção da 

modernidade, mas tem se mostrado como um fenômeno crescente na contemporaneidade. E 

dados estatísticos nos mostram que esse fenômeno está acontecendo com maior intensidade 

no Nordeste, instigante, posto que, é aqui, no Nordeste, que encontramos mais enraizado 

historicamente e culturalmente a figura do ―machismo‖. 
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Ideias pautadas na família tradicional estão sendo convidadas a serem revistas, 

atividades domésticas desempenhadas por mulheres dão lugar à nova roupagem de 

compartilhamento das tarefas domiciliares, ou até do desempenho unicamente masculino 

desses papéis. Estamos diante de uma alteração no processo histórico da condição feminina. 

Segundo o IBGE apresentando dado do SIS ( Síntese de Indicadores Sociais) de 

2009, as mulheres apesar de terem mais escolaridade,  ganham menos em todas as posições na 

ocupação. 

A escolaridade média das mulheres foi superior a dos homens, podendo contribuir 

para um  ingresso mais tardio no  mercado de trabalho em relação aos homens. Segundo o 

levantamento do IBGE em 2008, na área urbana, a média de escolaridade das mulheres 

ocupadas foi de 9,2 anos de estudos, enquanto dos homens foi de 8,2. Na área rural, a média 

de anos de estudo, apesar de estar em patamares mais baixos, também é favorável às mulheres 

(de 5,2 e 4,4 anos de estudos). Entre as pessoas com 12 ou mais anos de estudo (nível superior 

completo ou incompleto), a desigualdade entre homens e mulheres foi ainda maior. Foi 

concluído que em 2008, no Brasil, de cada 100 pessoas com 12 anos ou mais de estudo, 56,7 

eram mulheres e 43,3 eram homens. A diferença foi encontrada em todos os estados 

brasileiros, destacando-se os estados do Maranhão, Piauí, Sergipe, Pernambuco, Tocantins e 

Mato Grosso do Sul com as maiores diferenças, especialmente, no Maranhão chegando a 

diferença a 62,7 mulheres e 37,3 homens em cada 100. Logo mesmo com  maior escolaridade, 

a proporção de mulheres dirigentes (4,4%) ainda é inferior à proporção dos homens (5,9%). 

No Sul, Sudeste e Centro Oeste, as diferenças são acentuadas entre homens e mulheres em 

contraposição ao Norte e Nordeste. 

Enquanto 15,8% das mulheres ocupadas eram trabalhadoras domésticas, com 

carteira ou sem carteira, apenas 0,8% dos homens ocupados ocupavam esta categoria. A 

proporção de mulheres trabalhadoras na produção para próprio consumo e construção para o 

próprio uso é de 6,4%, enquanto dos homens é de 3,2% . 

Foi certificado que em todas as posições na ocupação, o rendimento médio dos 

homens é maior que das mulheres. A maior diferença de rendimento médio é na posição de 

empregador, onde os homens auferem, em média, R$ 3.161, enquanto as mulheres apenas R$ 

2.497, ou seja R$ 664 a mais para os homens, que corresponde a dizer que as mulheres 

empregadoras recebem 22% a menos que os homens. A menor diferença entre os rendimentos 
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de homens e mulheres é na posição de empregado sem carteira assinada, resultado das 

condições precários dos trabalhadores empregados sem carteira 

Segundo a pesquisa quando analisada as atividades economicas desenvolvidas, 

observando as alocações pelo gênero , em janeiro de 2008, das mulheres ocupadas 16,5% 

estavam nos Serviços Domésticos ; 22,0% na Administração Pública, Educação, Defesa, 

Segurança, Saúde ; 13,3% nos Serviços prestados à Empresa ; 13,1% na Indústria ; 0,6% na 

Construção , 17,4% no Comércio e 17,0% em Outros Serviços e Outras Atividades . Sobre os 

homens ocupados é predominante a participação na industria, 20,0%, e diferentemente das 

mulheres, eles têm um maior percentual de ocupação na construção, 12,0% e presença 

reduzida nos Serviços Domésticos , 0,7%.  

Com a vinda das mulheres para o mercado de trabalho e seu constante 

crescimento profissional, encontramos uma mudança no desenvolvimento da economia na 

família, dando lugar à prosperidade no crescimento de estabelecimentos familiares chefiados 

por mulheres. 

Basendando-se nos estudos do censo do IBGE (2000), aqui no Brasil, as famílias 

chefiadas por mulheres representam 24,9% dos domicílios brasileiros. Encontra-se no 

nordeste a região brasileira que apresenta a maior proporção de domicílios chefiados por 

mulheres, com 25,9%, seguida de 25,6%. na região sudeste . O fenômeno de chefias 

femininas estão estatisticamente crescendoem todo país , emerge como um fenômeno 

tipicamente urbano, onde a maioria é do tipo monoparental, podendo se desenhar um perfil 

dessas mulheres cuja idade cronológica é de mais jovens, negras, separadas, com baixo grau 

de escolaridade e baixo poder aquisitivo.(Berquó, 2001). Outros estudos relacionados ao tema 

feitos por Castro, 1990, 1982 e Goldani, 1994 apontam uma grande concentração da chefia 

feminina nas camadas pobres, levando a uma conclusão que a condição de pobreza, e às vezes 

de miséria, encaminham as mulheres ao mercado de trabalho responsabilizando-as a assumir 

sozinhas os domicilios ou em outras ocasiões a compartilharem a manutenção da casa com o 

companheiro. A chefia feminina de domicílios, antes sugerida como fator represente de áreas 

de baixo status socioeconômico, talvez esteja sendo revestida de novas roupagens. 

Esse fenômeno antes era isolado e encontrado quantitativamente em maior 

número em famílias onde as mulheres assumiam a casa por não haver a figura masculina, 

contudo tal situação, vem dando lugar ao crescimento de estabelecimentos sob a forma de 



17 

 

 

 
 

 
 

famílias nucleares, está assim confirmado a significância despertada para esse estudo pelas 

mudanças ocorridas não só na instituição familiar, bem como em toda sociedade em geral, 

tendo consciência da pluralidade e da diversidade encontradas nas condições da chefia 

feminina, se observarmos as relações de gênero que foram conservadas, modificadas ou 

remodeladas. Instiga-se observar a postura femnina nas famílias onde existe a figura do 

marido, mas é a esposa que exerce a chefia  ― administrando‖ as responsabilidades e a 

diversidade dos papéis, detendo o poder econômico e decisório.  

O peso da tradição encobre e dificulta a observação do poder decisório no núcleo 

familiar, visto estarmos diante de uma questão de prover familiar, atribuição tida como 

definidora da figura masculina entre o próprio nucleo feminino, apesar de exercerem a 

liderança financeira como provedoras elas não assumem essas condição publicamente, 

evitando assim constranger o parceiro pela inversão de papéis. Segundo Bourdieu em sua obra 

―A dominação masculina‖, existe uma eficiência nas estruturas de dominações que 

naturalizam as construções culturais e históricas da superioridade masculina, tornando os 

prisioneiros sem sentirem e sem saber . Algumas mulheres mesmo como responsáveis 

economicamente e possuindo poder decisório não deixavam tudo ― tão evidente‖ ao 

companheiro para evitar constrangimento. 

Principalmente no campo decisório, a maioria afirmou  ser do casal a palavra final  

o que se vislumbra uma alternância das posições, um partilhamento do casal visando assim 

uma manutenção ― pacífica‖ e de ― respeito‖  do grupo familiar e negando o modelo 

tradicionalista de dependência de um dos cônjuges, onde ao homem cabia a provisão 

financeira e decisória. Na própria pesquisa sobre gênero, responsabilidade, chefia da casa e 

poder decisório, encontramos o peso da tradições dos valores machistas. 

Foram observadas algumas pesquisas sobre o Machismo e o Modelo de Maria 

(Marianismo), visando uma melhor compreensão do objeto de estudo, foi usada uma análise 

sobre os papéis de gênero condizentes com as interpretações tradicionais do Brasil como 

tendo uma cultura machista. Vários tentaram resumir o machismo da forma como ele aparece 

no mundo latino. No mundo hispânico, hemisfério ocidental, o machismo tem sido descrito 

como uma norma cultural englobando todas as características que são verdadeiramente 

"masculinas". Muitos descreveram o machismo como indiferença na família: distanciamento 

dos filhos, resistência às adversidades, assédio sexual, capacidade de beber muito, 
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agressividade contra outros homens, dominação em relação às mulheres. De La Cancela 

(1986) afirmou que o machismo é formado por um conjunto de condutas (construídas, 

aprendidas, e reforçadas culturalmente) que indica os papéis de gênero masculino na 

sociedade latina. Foucault (1978) diz que cada cultura tem discursos específicos de 

masculinidade, ideologias masculinas, através da fala, mídia, música literatura popular e lei. 

Observando o contexto brasileiro encontramos a hipermasculinidade mais 

valorizada do que em culturas com maior população indígena (Neuhouser, 1989). As relações 

sexuais entre os homens e mulheres brasileiros começaram dentro do contexto de uma 

sociedade colonial escravocrata, em uma relação de poder onde os homens brancos tinham 

autoridade absoluta sobre as mulheres negras (Gilberto Freyre, 1933; Burns, 1993; Levine, 

1989). 

O modelo de Maria, idolatra a mulher mártir que se auto-sacrifica, encontramos 

no contraponto o machismo. É a mulher submissa aos homens, boa mãe e esposa. Pescatello 

(1973) descreveu alguns traços encontrados na cultura brasileira como sendo um "ideal 

passivo feminino". A versão nacional do marianismo é pautada na descrição da castidade e da 

dedicação materna da Virgem Maria (Stevens, 1973) encontrada em outros países latinos, 

onde o marianismo é exemplo da feminilidade, passividade e auto-abnegação; o marianismo 

também recebe o título de "síndrome da mulher auto-sacrificada" (Lara-Cantú & Navarro-

Arias, 1987). Del Priore (1993) Esta construção tem respaldo nos tempos coloniais, quando a 

sexualidade da mulher era circunscrita pela escravidão. Estas forças sociais forma 

contribuintes para o processo de domesticação da mulher, ao longo do tempo, visando torná-la 

responsável pela casa, a família, o casamento e a procriação, na figura da "santa-mãezinha". A 

imagem desta "santinha" está ligada à pureza da Virgem Maria— "provedora, piedosa, 

dedicada e assexuada". 

Para alguns tanto no machismo quanto no marianismo, estão propagados 

estereótipos negativos da sexualidade latina. Foi assim redefinido o machismo vinculando- o 

aos aspectos mais nobres do "cavalheirismo", tais como educação nobre e auto-estima. Foram 

esquecidos os aspectos negativos do machismo, como a covardia, abuso de autoridade, falta 

de vergonha e embriaguez, e substituiu por idéias como orgulho, dignidade e obstinação. 
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Baca Zinn (1982) escritor mexicano, afirma que a noção tradicional do machismo 

mexicano é um mito estereotipado, as estatísticas mostram que as decisões nos lares 

mexicanos são mais igualitárias do que nos lares dos americanos brancos. 

No Brasil, homens jovens e pobres, consideraram um aspeto chave de ser homem 

"pôr-se ativo sexualmente", e associaram "sustentar-se a si mesmo e a sua família" como uma 

parte importante de ser homem (Barker & Loewenstein, 1997). 

Nos estudos de Miele (1992) foram concluídas que os estereótipos tradicionais de 

fragilidade, morbidez e fraqueza das mulheres brasileiras são imagens recentes, posto que em 

tempos anteriores as mulheres apresentavam posições de liderança. Exemplificou com um 

estudo desenvolvido em 1994 quando investigou como as mulheres se tornaram líderes de 

sindicatos de trabalhadores na Paraíba. Foi questionado se era um preenchimento do hino 

adotado pelo estado, que proclama: "Paraíba feminina, mulher forte sim senhor". Por esta 

noção, as mulheres da Paraíba são definidas como mulheres fortes e masculinas. Usou análise 

comparativa de líderes em outras regiões, concluindo que a força das mulheres da Paraíba não 

pode ser considerada causa do índice proporcionalmente alto de líderes sindicais, optando 

pela proposição de que os papéis destas mulheres como mães, cuidadosas e professoras (em 

um campo onde poucos homens lêem e escrevem bem), ajudaram-nas a obter poder. As 

mulheres poderiam estar ocupando posições de liderança seguindo fundamentação em velhas 

imagens estereotipadas das mulheres, no entanto são nessas imagens de mãe e professora que 

as mulheres são providas de poder e os homens cedem a liderança das tomadas de decisões 

dos aspectos de criação e educação às mulheres. Ao transcorrer do tempo, o aprendiz tornou-

se um mestre e as mulheres acabaram com mais poder do que os homens provavelmente 

haviam proposto.  

Estudos sobre a manifestação ―exata‖ do machismo e do marianismo no Brasil 

não estão esgotadas seriam necessárias outras investigações. Alguns autores sugerem uma 

similaridade do machismo na maior parte do mundo estando à afirmação pautada em 

pesquisas. Vejamos alguns exemplos de pesquisas, elementos menos picantes, como duplo 

padrão sexual, pode ser visto nas universidades americanas, onde mulheres possuem múltiplos 

parceiros masculinos sendo chamadas de "sluts" (prostitutas), enquanto homens com 

múltiplas parceiras são chamados de "studs" (garanhões). Existe um trocadilho nas 

universidades americanas, dizem que os homens retornando de madrugada dos dormitórios 
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femininos estão caminhando na "walk of fame" (calçada da fama), enquanto as mulheres que 

retornam dos dormitórios masculinos estão caminhando na "walk of shame" (calçada da 

vergonha). 

Alguns autores como Arrazola e Rocha (1996), não trazem a discussão o termo 

machismo, falam sobre o espaço público e privado no Brasil. O espaço público é  tido como 

"tipicamente masculino" é "o espaço da produção social", educação, trabalho, política e 

literatura. E o lar é tradicionalmente o espaço feminino, "o espaço da produção e da 

sobrevivência doméstico-familiar". A cultura brasileira, assim como outras culturas ao redor 

do mundo, valida a esfera pública, social e econômica (masculina) e desvaloriza a esfera 

privada (feminina). A ausência total e desvalorização do poder, até mesmo no âmbito privado 

são discutíveis, senão vejamos a opinião de Neuhouser (1989) ao afirmar que o espaço 

doméstico não é desprovido de poder, bem pelo contrário, da casa emerge um contexto nos 

quais outros recursos estão disponíveis e podem ser usados. Como por exemplo, controle 

sobre aquisição, preparação e consumo de comida, controle sobre problemas domésticos 

diários e a educação e criação dos filhos. Que para alguns escritores serve de reflexão sobre 

aspectos do marianismo que dá poder às mulheres. O que sabemos mesmo é que em relação 

aos estudos e discussões sobre gênero os papéis estão mudando rapidamente talvez em virtude 

da industrialização e urbanização do Brasil. Hoje os casais jovens de classe média tendem a 

ser mais igualitários, abandonando a idéia de que as mulheres deveriam se subjugar aos 

homens (Miller, 1979). 

No contexto de pesquisas sobre chefia feminina, as famílias antes eram em sua 

maioria de renda baixa, observando algumas pesquisas sobre a temática, destacaremos Eni 

Mesquita Samara, em sua obra ―O que mudou na família brasileira‖. Aponta estudos que 

revelaram na primeira metade do século XIX, a maioria dos domicílios de baixa renda, eram 

geralmente, chefiados por mulheres, que contavam com o trabalho da família para a 

sobrevivência do fogo. Sendo assim, crianças, adultos, dependentes e agregados ajudavam na 

composição da renda familiar. As oportunidades mudavam freqüentemente, vendiam os 

excedentes da produção domiciliar para poder sobreviver. Nesses lares encontrava-se 

comumente a liderança feminina, organizando tarefas, gerenciando pequenos negócios e 

exercendo o controle da família, o que não era em absoluto costumeiro, posto que a regra era 

o modelo patriarcal (Dias, 1984; Samara, 1989). No entanto hoje, encontramos tais modelos 
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em desenvolvimento nas classes médias e altas, buscamos entender melhor a ocorrencia desse 

novo fenômeno, tendo como primeiro obstáculo que merece ser ressaltado, os poucos estudos 

sobre chefia feminina nessas classes. Nos casos analizados nessa dissertação, leva-nos a crer, 

ainda que, com cautela para afirmações imperativas  que um ponto comum e essencial para tal 

emancipação e desenvolvimento das mulheres na chefia familiar foi a educação profissional. 
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3 PROBLEMÁTICA 

 

A pesquisa foi motivada pelo ímpeto de conhecer e analisar sujeitos e as práticas 

socias inseridas e às vezes ocultas no âmbito público e privado, descortinando as relações de 

poder como um ponto essencial dos trabalhos.  

Esses vínculos de poder ganharam  nova roupagem ou várias faces, no cerne da 

família. Pertinente e relevante a afirmação: 

 

―motivada pelos testemunhos e pelas reflexões de tantas estudiosas e 
estudiosos, acredito que o processo de construção dos estudos feministas e 
seus desafios atuais são hoje, como foram antes, desafios 
epistemológicos(...) esses desafios referem-se a modos de conhecer, 
implicam discutir quem pode conhecer, que áreas ou domínios da vida 
podem ser objeto de conhecimento, que tipo de perguntas podem ser feitas. 
Para responder a esses desafios, parece necessário que mantenhamos vivas a 
capacidade de ousar e de transgredir, utilizando criativa e criticamente as 
teorizações feministas, bem como acolhendo o questionamento de outros 
campos de estudos.‖ (LOURO, 2002, p. 11.) 

 

Finalizando o pensamento, explicita-se que os estudos feministas representam 

uma enorme virada para o pensamento ocidental, o caráter subversivo e inovador só poderão 

ser sustentados pelo debate e pelas alianças teóricas e políticas com outros campos de estudos 

crít icos e engajados.  

Logo um dos objetivos que norteiam esse trabalho é compreender as tramas e o 

perfil dessa mulher chefe que possui as decisões e o prover dessa família. Buscando entender 

a influência ou determinação das variáveis de classe, idade, religião, cultura e raça da chefia 

familiar antes considerada tradicionalmente masculina. 

Quanto à análise sobre o meu interesse pelo tema, ouso transcrever: 

 

―O interesse pelo tema que um cientista se propõe a pesquisar, muitas vezes, 
parte da curiosidade do próprio pesquisador ou então de uma interrogação 
sobre um problema ou fenômeno. No entanto, a partir do momento que o 
objeto de pesquisa é escolhido pelo próprio pesquisador isso, de certa forma, 
desmistifica o caráter de neutralidade do pesquisador perante a sua pesquisa, 
já que na maioria das vezes, a escolha do objeto revela as preocupações 
científicas do pesquisador que seleciona os fatos a serem coletados, bem 
como o modo de recolhê-los. Mas de qualquer forma, nem sempre é fácil 
determinar aquilo que se pretende pesquisar, pois a investigação pressupõe 
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uma série de conhecimentos anteriores e uma metodologia adequada ao 
problema a ser investigado. Por mais ingênuo ou simples nas suas pretensões 
qualquer estudo objetivo da realidade social além de ser norteado por um 
arcabouço teórico, deverá informar a escolha do objeto pelo pesquisador e 
também todos os passos e resultados teóricos e práticos obtidos com a 
pesquisa‖ (BECKER, 1994, p.3).  

 

Encontramos no concernente a pesquisa quantitativa que na América Latina o 

percentual de domicílios chefiados por mulheres encontra-se entre 25% e 35% (Abramo, 

2000), na sociedade brasileira houve em três décadas uma triplicação de 10,7% para 24% 

entre os anos 1960 a 1996 (COUTO,2001).  

Na região nordeste a maior concentração desses modelos de famílias chefiadas por 

mulheres e esses números não param de crescer, são 25,9% (IBGE, 2002) o que desperta 

interesse por parte dos estudiosos das mais diversas áreas e por igual motivo despertou o meu 

interesse pessoal e social e é esse o meu objeto de estudo mulheres chefes de família na 

cidade de Aracaju. 

É instigante saber a condução desses domicílios chefiados por mulheres e qual a 

posição ocupada pelo cônjuge nessa relação, como se desenvolve essa convivência familiar. 
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 4 REFERENCIAIS TEÓRICOS  

 

Um dos conceitos trabalhados na pesquisa é o conceito de gênero. Gênero é um 

conceito socialmente criado, que atribui diferentes papéis e identidades sociais aos homens e 

às mulheres, mas as diferenças entre gêneros raramente são neutras – em quase toda 

sociedade, o gênero é uma forma significante de estratificação social.  

É um fator crucial na estruturação dos tipos de oportunidades e de chances de vida 

enfrentadas pelos indivíduos e por grupos, influenciando fortemente os papéis que eles 

desempenham dentro das instituições sócias desde os serviços domésticos até o Estado. 

Embora os papéis dos homens e mulheres variem de cultura para cultura, não há nenhuma 

instancia conhecida de uma sociedade em que as mulheres são mais poderosas que os homens. 

Os papéis dos homens são em geral, muito mais valorizados e recompensados que os papéis 

das mulheres: em quase todas as culturas, as mulheres carregam a responsabilidade de cuidar 

das crianças e do trabalho doméstico, enquanto os homens tradicionalmente nascem com a 

responsabilidade de sustentar a família. 

A divisão do trabalho entre os sexos levou o homem e a mulher a assumir 

posições diferenciadas e desiguais em termos de prestígio, poder e riqueza. R.W. Connell, em 

sua obra Gender and Power (1987) e Masculinities (1995), apresentou uma das mais 

completas descrições teóricas de gênero. Sua abordagem tem sido influente na sociologia 

porque ele integrou os conceitos de patriarcado e masculinidade em uma teoria abrangente das 

relações de gênero. Conforme Connell, as masculinidades são parte crítica da ordem dos 

Gêneros e não podem ser compreendidas separadas dessa ordem, nem das feminilidades que 

as acompanham. 

Connell (1987) está preocupado em como o poder social detido pelos homens cria 

e sustenta a desigualdade de gênero. Ele enfatiza que a evidência empírica sobre desigualdade 

de gênero não é simplesmente um ―amontoado desordenado de dados‖, mas revela a base de 

um ―domínio organizado da prática humana e das relações sociais‖, pelo qual as mulheres são 

mantidas em posições subordinadas aos homens. Nas sociedades capitalistas ocidentais, as 

relações de gênero ainda estão definidas pela força patriarcal. Do nível individual ao nível 

institucional, vários tipos de masculinidade e feminilidade estão ordenados em torno de uma 

premissa central: o domínio dos homens sobre as mulheres. 
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As relações de gênero são os produtos de interações sociais e práticas cotidianas. 

As ações e os comportamentos das pessoas comuns, em suas vidas pessoais, estão diretamente 

ligados às ordenações sociais coletivas dentro da sociedade. Essas ordenações irão se 

reproduzir ao longo da vida dos indivíduos e das gerações, entretanto estão passíveis as 

mudanças. 

Para Connel (1987) existem três aspectos da sociedade que interagem para formar 

uma ordem de gênero da sociedade – paradigmas de relações de poder entre masculinidades e 

feminilidades largamente difundidas da sociedade. No livro de Connel, trabalho, força e 

cathexis (relações pessoais/sexuais) são partes distintas, mas inter-relacionadas da sociedade 

que trabalham conjuntamente e se modificam umas em relação ás outras. Esses três domínios 

representam os lugares fundamentais em que as relações de gênero são constituídas e 

controladas.O trabalho refere-se a divisão sexual do trabalho tanto dentro de casa (como 

responsabilidades domesticas  e o cuidado dos filhos), como no mercado de trabalho (assuntos 

como segregação ocupacional e pagamento desigual). O poder opera através de relações 

sociais como a autoridade, a violência e a ideologia as instituições, no estado, na vida militar e 

domestica. A cathexis trata da dinâmica dentro das relações intimas, emocionais e pessoais, 

incluindo o casamento, a sexualidade e a educação infantil. 

As relações de gênero, enquanto desempenhadas nessas três áreas da sociedade, 

estruturam-se em um nível social dentro de uma peculiar ordem do gênero. Usa-se o termo 

regime gênero para referi-se ao jogo das relações de gênero em ambientes menores, como no 

caso de uma instituição especifica. Assim, uma família, uma vizinhança e um Estado possuem 

todos seus próprios regimes de gênero. Mairtín Macan Ghail conduziu um importante estudo 

sobre a formação de masculinidade em um regime de gênero determinado – a escola.   

A família, em geral, é considerada o fundamento básico e universal das 

sociedades, por se encontrar em todos os agrupamentos humanos, embora variem as estruturas 

e o funcionamento. Se a princípio a família foi um fenômeno biológico de conservação e 

produção, depois passou a ser um fenômeno social, sofrendo considerável evolução até 

regulamentar suas bases conjugais conforme as leis contratuais, normas religiosas e morais. 

A sociedade humana possui regras que abrangem as relações sexuais e 

apropriação de filhos, situando a criança em determinado grupo de descendência, entretanto 



26 

 

 

 
 

 
 

essas regras não são as mesmas em toda parte. O casamento é que estabelece os fundamentos 

legais da família, porém pode haver famílias sem casamento. 

Para Murdock (1949) a família é ―um grupo social caracterizado pela resistência 

comum, com cooperação econômica e reprodução‖.  Para Lucy Mair (1970. p. 96), ―ela 

consiste em um grupo doméstico no qual os pais e filhos vivem juntos‖. Beals e Hoijer (1969, 

p. 475) estabelecem família como ―um grupo social cujos membros estão unidos por laços de 

parentesco‖, ou ainda, ―um: grupo de parentes afins e seus descendentes que vivem juntos‖ 

(BEALS e HOIJER, 1971, p. 98). 

Os conceitos mostram inter-relações entre os pensamentos, no que se referem à 

família, mas como em toda regra, encontramos exceções, há famílias em que os cônjuges não 

moram juntos. Existem diferentes maneiras das sociedades se apresentarem, como se 

organizam ou estruturam seus grupos familiares, variáveis no tempo e no espaço. 

A família elementar é mais encontrada em nosso meio social, é uma unidade 

formada homem, esposa e filhos, que vivendo juntos em uma união reconhecida pelos outros 

membros de sua sociedade. E se os pais não são casados  a relação recebe o nome de 

concubinato, expressão utilizada no meio jurídico. As relações primárias de parentesco se 

originam na família que se constitui como a base da estrutura social e à medida que os filhos 

crescem e deixam o lar, o grupo familiar diminui e, pode vir a desaparecer com a morte dos 

pais. 

Do ponto de vista ocidental, a monogamia é o tipo difundido e as unidades 

polígamas podem nos parecer estranhas ou imorais, mas o fato é que podem florescer. Para 

HOEBEL e FROST (1981:205), a ―família natal-conjugal é limitada, tanto no número de 

membros como na sua duração‖. E restringem-se a um casal e aos filhos, sendo gerados ou 

adotados, e abrange, somente, duas gerações.  Talvez essa referência venha a ser modificada, 

ao passo que há um aumento da expectativa de vida, embora isso ainda não tenha sido captado 

pelas pesquisas. A família extensa (grande, múltipla) é uma unidade composta de duas ou 

mais famílias nucleares, ligadas por laços consangüíneos. 

Uma família extensa é uma estrutura consangüínea, posto que, alguns parentes 

consangüíneos estão ligados entre si por deveres e direitos mútuos. Pode abranger também 

nesse contexto, avós, tios, sobrinhos, afilhados etc. A família composta é conjuntamente 

formada por três ou mais cônjuges e seus filhos. 
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Em sociedades monogâmicas, pode existir um segundo casamento originando as 

relações do tipo madrastas, padrastos, enteados, com a presença de apenas dois cônjuges 

simultaneamente.  

A família composta são aquelas organizadas sob a forma de um núcleo de famílias 

separadas, mas ligadas pela sua relação com um pai comum. Encontradas em: a) sociedades 

poligâmicas, com duas ou três famílias conjugadas, tendo como centro um homem ou uma 

mulher e seus cônjuges; b) sociedade monogâmica, por meio de relações de adoção.  

A família conjugada-fraterna é uma unidade com dois ou mais irmãos e 

respectivas esposas e filhos. O laço de união é consangüíneo. A família fantasma consiste em 

uma unidade familiar composta por uma mulher casada e seus filhos e o fantasma, cujo 

marido não desempenha papel de pai, sendo apenas o genitor. E a função de pater passará a 

ser do irmão mais velho da mulher (o fantasma).  

Murdock (1949), estudou 192 sociedades e colheu como resultado de sua 

pesquisa: 47 famílias têm apenas a família nuclear, 53 famílias são polígamas, porém não 

extensas, e 92 possuem uma forma qualquer de família extensa. Os dados devem ser 

analisados com cautela, visto que a aprovação da poligamia e o prestígio daqueles que se acha 

em condições de ter mais de uma esposa nada significam. A maioria dos casamentos não são 

poligâmicos. Existe um número relativamente pequeno de homens que podem ter mais de 

uma esposa e, nas sociedades polígamas, a maior parte dos casamentos é de, de fato, 

monógama. 

Os estudiosos que analisaram  as ―diferenças naturais‖ discutem que a divisão do 

trabalho entre homens e mulheres possuem uma base biológica. Os homens e as mulheres 

desempenham tarefas para quais estão biologicamente mais bem adaptados. Nesse panorama 

é pratico e conveniente que as mulheres se concentrassem em responsabilidades domésticas e 

familiares e os homens trabalhem fora de casa. A divisão sexual do trabalho está presente em 

todas as culturas, porém, isso não é resultado de uma ―programação‖ biológica, é apenas uma 

das formações da sociedade. 

PARSONS (1956), um pensador de orientação funcionalista, preocupou-se com a 

função da família nas sociedades industriais (Parsons e Bales, 1956), bastante interessado na 

socialização das crianças e acreditava que as famílias estáveis e apoiadoras são a chave para 

uma socialização bem-sucedida. Na visão dele, a família opera mais eficientemente com a 
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divisão sexual do trabalho bem-estabelecida, em que as mulheres agem em funções 

expressivas, fornecendo cuidado e segurança às crianças e oferecendo-lhes suporte emocional. 

Os homens em contra partida devem desempenhar funções instrumentais, ser o 

provedor da família. A tensa natureza dessa função e as tendências expressivas e maternais 

das mulheres deveriam estar também habituadas a confortar os homens. 

BOWLBY (1953) argumentou que a mãe é fundamental para a primeira 

socialização as crianças e se a mãe estiver ausente, ou se a criança for separada da mãe ainda 

pequena – um estágio referido como privação materna a criança corre grande risco de ser 

socializada inadequadamente. Talvez isso possa trazer sérias dificuldades sociais psicológicas 

futuramente, gerando tendências anti-sociais e psicopatas. O pesquisador afirmou que o bem-

estar e a saúde mental emergem de uma relação íntima, pessoal e contínua com a mãe. Ele 

realmente admitiu que a ausência da mãe pudesse ser suprida por uma ―mãe substituta‖, mas 

sugeriu que essa substituta devia ser também uma mulher – deixando pouca dúvida sobre a 

visão de que a função materna é um papel distintivamente feminino.  

Para reforçar a compreensão do meu objeto se faz necessário entender o 

patriarcado. E segundo Sylvia Walby, a idéia de patriarcado foi crucial para muitas 

interpretações feministas da desigualdade de gênero e foi usada como ferramenta analítica em 

uma tentativa de explicar as mudanças e a diversidade na diferença do gênero. O sistema não 

é uniforme e imutável, não se pode afirmar que houve opressão para toda a história, a 

pesquisadora Walby é uma teórica que acredita que o conceito de patriarcado é essencial para 

qualquer análise de desigualdade de gênero, entretanto também concorda que existem muitas 

críticas a se apontar. Em Theorizing Patriarchy (1990), Walby apresenta uma forma de 

entender o patriarcado que é mais flexível que seus predecessores e assim abre espaço a 

mudança no tempo histórico e a consideração das diferenças étnicas e de classe. 

WALBY (1990, p. 20), o patriarcado é ―um sistema de estruturas e praticas 

sociais em que os homens dominam, oprimem e exploram as mulheres‖. O patriarcado e o 

capitalismo são sistemas distintos acabam interagindo de formas diferentes, harmoniosamente 

por vez e outras tensamente, de acordo com o momento histórico. O capitalismo se beneficiou 

do patriarcado através da divisão sexual do trabalho, entretanto em outras épocas, o 

capitalismo e o patriarcado estiveram em conflito um como outro. Por exemplo, em tempos de 
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guerra, quando as mulheres entraram no mercado de trabalho em grande número, os interesses 

do capitalismo e do patriarcado não foram alinhados. 

Distinguem-se duas formas diferentes de patriarcado: o patriarcado onde 

encontramos as mulheres dentro do núcleo familiar nas mãos de um patriarca específico, 

sendo uma estratégia excludente, posto que, as mulheres são privadas de tomar parte da vida 

pública; já o patriarcado público, é mais coletivo na forma e as mulheres são envolvidas em 

domínios públicos, como a política e o mercado de trabalho, porém continuam segregadas da 

herança, do poder e do status.  

WALBY (1990) afirma que, pelo menos na Grã-Bretanha, houve uma mudança 

no patriarcado – de grau, assim como de forma – desde a era vitoriana até a atualidade. 

Observa que a diminuição da diferença de ganhos e os avanços na educação feminina 

demonstram uma mudança uma mudança no grau do patriarcado, mas não sinaliza sua 

derrota. Vejamos que a opressão á mulher concentrava-se principalmente no lar e agora 

segundo o autor  se espalhou e encontra-se  na sociedade como um todo. Apontando para uma 

segregação e subordinação em outras áreas do domínio público, prevê o autor. O patriarcado 

mudou sua forma de um domínio privado para um domínio publico.  
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5 A METODOLOGIA 

 

5.1 Organização da Pesquisa 

  

Acreditamos que para obtenção de bons resultados em uma pesquisa é necessário 

uma boa organização e clara pontuação dos momentos que ela deve passar, ou seja, buscar 

uma sistematização do trabalho, relevando o comprometimento com objeto e observando o 

que é socialmente ético. 

A escolha do tema foi pensando em um problema que me dispertasse o  interesse, 

apesar de que não me afeta diretamente, posto que apesar de mulher não me ― encaixaria‖ 

como chefe de família. No entanto a feminização da chefia familiar, no Nordeste foi algo 

instigante para mim, posto que fui criada em uma família tradicionalmente machista e 

visualizo ao meu  redor, mulheres de classe média ou alta, muito bem  posicionadas na 

sociedade aracajuana ( convém ressaltar muito observadora da vida alheia) assumirem-se 

financeiramente, e exercendo o poder de tomada de decisões no núcleo familiar. Levou-me a 

refletir se academicamente esse fenômeno vêm sendo discutido. Lancei-me em descobrir se a 

inquietação era particular ou se academicamente já existiam tais discussões. 

Após buscas nas pesquisas bibliográfias constatei que haviam vários livros que 

analisavam o gênero, o patriarcalismo, o núcleo familiar, sexualidade, mulher, relações de 

poder, chefia feminina. As leituras serviram para nortear todo o embasamento teórico, 

formando as conceituações, contudo, foi encontrado muito pouco, ou quase nada em relação 

aos estudos da chefia feminina na classe média, ao contrário da classe baixa que encontramos 

diversas pequisas acadêmicas. 

A pesquisa uilizada para coleta de dados foi a qualitativa, onde nos facilitou saber 

onde encontraríamos tais mulheres que exerciam aparentemente a chefia familiar, foi 

empregado a ouvida do depoimento pessoal, técnica empregada nos estudos das histórias de 

vidas. Foram escolhidas para entrevistas quatro mulheres que possuem destaque profissional 

na sociedade aracajuana. Após concluída a fase das  entrevistas, cujo roteiro foi previamente 

organizado, passaram a ser  transcritas.  
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Segundo Bernard  Lahire, em sua obra Retratos Sociológicos, 2004, p.20, 
encontramos que ― o horizonte regulador deste trabalho foi o de avaliar a 
rentabilidade científica de todo um léxico conceitual disposicional, por meio 
de uma pesquisa concebida para atualizar e interpretar as variações 
contextuais dos comportamentos e atitudes de indivíduos singulares ( 
variações intra-individuais)‖.  
 

Foram então somadas a pesquisa bibliográfica, já previamente selecionadas e o 

último momento da pesquisa foi o da análise dos dados mantendo uma relação entre o 

discurso oral das entrevistadas e a discussão teórica. 

Esse trabalho não tem a pretensão de esgotar a temática , no entanto as entrevistas 

com essas quatro mulheres nos permitiu uma compreensão das relações sociais que envolvem 

a mulher, família e a chefia. 

 

5.2 História de Vida 

 

Para a coleta de dados fez-se um estudo de caso com amostra intencional, 

qualitativa, na cidade de Aracaju, com seleção de casos paradigmáticos, notórios, em que a 

mulher de classe média exerce a chefia familiar. Todas as mulheres entrevistadas são de 

classe média ou média-alta, possuem destaque notório profissionalmente, isso em uma cidade 

como a de Aracaju de apenas 544.039 habitantes se faz perfeitamente observável, as mulheres 

entrevistas também  aparentemente exercem a chefia familiar, gozando de poder econômico e 

decisório.  

O método que é utilizado em uma pesquisa é essencial para o sucesso dela. Não 

há como falar em ciência sem observação do método. O método está sempre em 

desenvolvimento no transcorrer da pesquisa, sendo de fato construído na prática , não deve ser 

visto como um gesso que prede o pesquisador, mas como uma orientação de base que se faz 

necessária por garantir a consistência e validade. Para GATTI ( 1998, p.10) ― não é apenas 

uma questão de rotinas e etapas, de receitas, mas de vivência, com pertinência e consistência 

em termos de perspectivas e metas‖. 

 

―O uso da metodologia da Historia Oral representa uma das formas de 
pesquisa qualificadas para a obtenção e ampliação de conhecimentos. 
Polêmicas e limites podem ser apontados a propósito das diferentes 
metodologias de pesquisa e subsistem para além do seu uso, uma vez que 
implicam desvendar os fins da investigação. A procura dos significados da 
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vida cotidiana é auxiliada de maneira significativa através de história de 
vida. As características éticas acompanham esta investigação, uma vez que, 
ao se dar a conhecer através da narrativa ao pesquisador, o outro desvela seu 
universo íntimo. A riqueza da pesquisa com esta metodologia está na ênfase 
e importância atribuída ao sujeito da história, construtor de seu destino, entre 
possibilidades e limites. Reconstruir histórias, situações, acontecimentos, 
subsidiado pela voz do outro, deve tornar o pesquisador responsável e 
comprometido com o valor de seu trabalho e a difusão dos seus resultados 
para a comunidade‖. (CASSAB e RUSCHEINSKY, 2004, p.7)  

 

A princípio pode-se duvidar da relevância da História de vida como metodologia 

implementada em uma pesquisa acadêmica. No entanto a Escola de Chicago foi a que trouxe 

maior desenvolvimento para correntes teóricas como a fenomenologia e a etnometodologia. 

Igualmente, fez uso de pesquisas quantitativas, contribuindo para o desenvolvimento das 

pesquisas qualitativas na Sociologia. Introduziu o uso de documentos pessoais, exploração de 

diversas fontes documentárias e o desenvolvimento do trabalho de campo nas cidades urbanas 

para fins de pesquisa científica. 

A História Oral foi introduzida no contexto acadêmico, a partir de 1920 com a 

Escola de Chicago, como forma de pesquisar. Contudo, naquele momento especificamente, a 

sorte não estava do seu lado e nas décadas seguintes foi proscrita dos meios de pesquisa, 

preterida por formas quantitativas de trabalho (Chizzotti, 1991, p.8 ). 

Com a modernidade devemos cuidar para que as histórias não se desvalorizem 

pela fluidez e transitorieade acreditamos na relevância do método posto que foi possível 

deixar os sujeitos falarem livremente sobre elas mesmas em relação ao núcleo familiar, porém 

conservando com cuidado para que não houvesse a perda de controle do roteiro previamente 

proposto. Apotamos como um dos pontos  mais dificultosos  das entrevistas a prática não 

crítica, com distanciamento, procurando isenção, o se despir de emotividade para  não 

comprometer a pesquisa com base em censo comum.  

Ao estudar a técnica da história de vida deparei-me com o termo depoimento 

pessoal que alguns  pesquisadores fazem diferenciação, embora esclareçam que a linha que 

separa o entendimento conceitual é bem tênue , quase impercepitível. Na história de vida as 

entrevistas são em maior quantidade, deve haver pouca interferência de fala por parte do 

pesquisador e a mesma tem avanços e recuos como caráter diferenciador do depoimento, já no 

depoimento pessoal a colheita de dados pode se esgotar em só encontro, ou seja em um 
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número menor de entrevistas e deve ter um controle do relato por parte do pesquisador sempre 

direcionando a entrevista, focalizando o estudo do problema específico. 

A entrevista se deu com modelos semi-estruturados, foram transcritas as falas 

enunciadas durante as entrevistas para em sequência se fazer a análise do conteúdo. 

   

5.3  A Constituição da Entrevista 

 

As entrevistas foram semi-estruturadas, tentando seguir um roteiro de  perguntas 

semi-elaboradas, evitando assim a perda do foco nos relatos. Buscou-se a objetividade  

almejando assim, que a pesquisa não fosse maculada com nossas emoções ou suposições. 

Transcrevemos as falas obtidas na entrevista para depois de analisar o conteúdo,  pontuar as 

falas relevantes com adição das interpretações sociológicas, baseada na bibliografia 

selecionada e lida previamente. 

A amostra foi extraída na seleção de quatro mulheres : três casadas e uma viúva 

todas com papel relevante no espaço público. 

Foram catalogadas as histórias de vida , primando pela observação do mecanismo 

dos relacionamentos e na construção de identidades socias. A primeira entrevistada foi: ― A 

EMPRESÁRIA‖, tem 28 anos é empresária, consultora e também professora universitária, foi 

a entrevista mais longa sendo fracionada em duas sessões de 240 minutos e 30 segundos a 

primeira e cerca de 180 minutos e 25 segundos a outra. A nossa segunda entrevistada ― A 

REVOLUCIONÁRIA‖ , possui 45 anos é uma profissionais liberal ( advogada e professora 

universitária), sua entrevita teve 360 minutos e 58 segundos de duração, ao final relatou que 

desempenhou funções no mercado profissional que são tipicamente masculinos a exemplo de 

ter exercido cargo de  única gerente, no Brasil, de uma multinacional , empresa que trabalha 

com concretagem. A nossa terceira entrevistada ― A TERAPEUTA‖ durou 120 minutos e 20 

segundos, ela é graduada em fisioterapia e possui um centro de terapias. Por fim a última 

entrevista com a quarta chefe de família― A EDUCADORA‖ com 60 anos de idade, 

professora universitária aposentada, atualmente viúva, com quatro filhos, sua entrevista durou 

cerca de 180 minutos  e 44 segundos.  
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A intenção com as entrevistas é tentar encontrar, se é que existe de fato, a ruptura 

no sistema de modelo familiar tradicional patriarcal em crise e os novos padrões que estejam 

por ventura surgindo.  

Vislumbramos observar o mecanismo de desenvoltura das mulheres nos arranjos 

familiares e seus os processos adaptativos, o processo de construção de identidades sociais 

dessas mulheres chefes de família da classe média ou alta, no município de Aracaju, as 

articulações entre a dominação, o poder, a influência e a fragilidade, no âmbito familiar. 

Compreendemos que estamos diante de algo complexo, constituído, não de homogeneidade, 

mas de um vasto universo de diferentes gerações, diversidade de núcleos sociais, credos, 

raças, pois cada domicílio entende-se ser singular e apresenta suas peculiaridades dentro da 

organização familiar. 

Convém ressaltar que o nosso estudo não se baseia apenas na provisão econômica, 

mas também e, sobretudo no poder decisório, onde se estabelece e desenrola, caso ocorram os 

conflitos de autoridade na família, ao passo que estamos lidando com mulheres que convivem 

e ―desenrolam‖ esse poderio com a presença masculina no lar. Intenciona-se obsevar se esses 

novos arranjos familiares estão conservados ou se nos deparamos com um surgimento de um 

velho modelo remodelado, ou até mesmo se estamos lidando com uma inversão de papéis.  

Para isso é importante saber quais são as condições dessa chefia operacionalizada 

por mulheres, suas dificuldades, suas responsabilidades, suas emoções, suas fragilidades. 

Como elas vivenciam o poder, a dominação, a influência do cônjuge e as próprias 

fragilidades. 

 Queremos discutir de que forma está sendo assumido o relacionamento conjugal 

entre esses casais. Se existe padrão dominante, os padrões são diversos. E que padrões são 

esses?  

O modelo patriarcal está sendo questionado por elas e até onde? 

Entrevistamos mulheres chefes do núcleo familiar para buscando uma visão dessa 

convivência na família, observando o ―peso‖ da tradição e se essa influência acaba  

dificultando e ou talvez ― mascarando‖ os verdadeiros papéis desenvolvidos e as decisões.  

 

―Identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os 
indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento‖  
(LAKATOS, 1996, p.79). 
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A pretensão é ir durante o desenvolvimento do discurso, colhendo informação 

explícita ou intrínseca a respeito dos núcleos familiares pesquisados. Para se obter uma 

narrativa natural muitas vezes não é interessante fazer uma pergunta direta, mas sim fazer 

com que o pesquisado relembre parte de sua vida. Para tanto o pesquisador pode muito bem ir 

suscitando a memória do pesquisado (BOURDIEU, 1999). 

Tentaremos nos despir das rotulações sobre as relações de gênero. Comungo com 

o sociólogo Scott (1991), ao afirmar que as relações de gênero são fundamentalmente relações 

de poder, muitas vezes a concordância, resignação e obediência são estratégias desenvolvidas 

com fulcro na correlação de forças diferenciadas. Só conseguiremos atingir os objetivos da 

pesquisa ouvindo atentamente os depoimentos das  chefes de família. 

 

―A riqueza inesgotável do depoimento, como fonte não apenas informativa, 
mas, sobretudo, como instrumento de compreensão mais ampla e 
globalizante do significado da ação humana de suas relações com a 
sociedade organizada, com as redes de sociabilidade, com o poder e o 
contrapoder existentes, e com os processos macroculturais que constituem o 
ambiente dentro do qual se movem os atores e os personagens deste grande 
drama ininterrupto – sempre mal-decifrado-que é a História Humana‖ 
(Albertini, 1990, p. 8). 
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6 RETRATOS SOCIOLÓGICOS 

 

6.1 Primeira Entrevistada: 

 

A EMPRESÁRIA 

―Fui criada que nem índio, solta na rua‖ 
―No fundo do poço tem uma mola e quando eu voltar, não me segurem‖ 
―Ou eu sou um ser muito evoluído, ou a minha ficha ainda não caiu‖. 
―Existe uma modernidade dentro dele e um tradicional dentro de mim, a 
gente não se encontrou por acaso o nosso desafio é integrar‖. 

 

A nossa terceira entrevista foi com uma empresária da classe alta, da sociedade 

aracajuana, tem 31 anos, formada em Administração em 2004, cursou três anos de Direito, 

porém não se bacharelou, casou-se em 1998  de maneira informal indo morar com seu marido, 

possui um filho. 

Começa-se a entrevista decorrendo sobre a vida pública, explica que teve uma 

infância um tanto quanto ―diferenciada‖ dos padrões tradicionais sergipano, para ―meninas‖ 

de classe mais alta. Começando a trabalhar com 10 anos, posto que o pai sempre foi 

comerciante e os criou para o trabalho. Possuíam três lojas grandes no centro de Aracaju. 

Afirmou que seu sinônimo é trabalho, fruto do convívio paterno, no entanto 

ressalta, como para convencer a si mesma (grifo nosso), “que nada era de uma forma 

”pesada”, ele queria nos passar lição de vida” nessa frase observamos a aceitação e proteção 

do modelo paterno e a  ligação emocional com o mesmo. 

Pergunto a nossa EMPRESÁRIA se ela teve uma infância feliz e como foi sua 

criação em família: sobre infância critica que não gostava de ir para a loja do pai, pois como a 

maioria das crianças de classe alta, buscava diversão e afazeres culturais, no entanto ela 

afirma ter vivenciado uma infância atípica para os padrões: ―eu não ia feliz, queria brincar, ir 

pra praia, mais meu pai obrigava... e eu sempre fui uma criança tinhosa e respondona, eu 

dizia a ele : -- Eu vou para sua loja, mas eu vou porque eu gosto, não vou porque você está 

mandando. Eu nessa idade brincava mais do que trabalhava”. 

Continua seu relato dizendo que tudo a encantava, no centro de Aracaju, gostava 

do contato com o público, diz que foi criada rodando o mercado Tales Ferraz, mercado 

municipal de Aracaju, calçadão da João Pessoa (centro comercial de Aracaju). 
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“Os camelôs sempre me encantavam...”, “a gente estudava normal e trabalhava 

nas férias, todas férias a partir de 10 anos de idade, éramos obrigados a ir para loja”. 

Houve o estímulo, pelo pai, desde os 12 anos de idade a falar no microfone, a 

empresa trabalhava com colégio e fazia muitos eventos para os mesmos e como o pai não 

gostava de falar em público os incentivava a fazê-lo por ele, passando a obrigá-los a falar em 

todos os eventos comerciais das lojas, a família era composta pelos pais e três irmãos (duas 

meninas, ela a caçula e um menino) 

―Ele sempre mandava eu redigir textos e artigos, para na hora ir lá na frente 

falar...foi meu primeiro contato com microfone, com falar em público. Eu tenho habilidade, 

mas ele incentivou desse cedo” 

“Eu fazia tudo na loja se precisasse alguém no caixa eu ia, se precisasse varrer a 

loja, eu fazia, brincando e fazendo”. 

Aos doze anos começou a trabalhar efetivamente, usando farda e cumprindo 

horário. 

“Na época tinha Cinelândia, que era praia e eu lembro de vezes que eu chorava 

querendo ir e não podia... aí, começamos eu e meus irmãos a pelo menos na hora do almoço 

ir a praia, de calça jeans e camisa da loja, mesmo”. 

No começo havia uma contradição de sentimentos em relação à obrigatoriedade 

das responsabilidades, pois é veemente que a infância da nossa entrevistada foi atípica a 

meninas de classe alta, do município de Aracaju. Na década de 80/90, em Aracaju as crianças 

principalmente do sexo feminino eram criadas freqüentando atividades como academias de 

ballet, aulas de inglês, desenvolvia-se o interesse por moda, estava em alta a boneca Barbie, 

principalmente as importadas e por ser uma cidade ―pacata‖ em crescimento, era comum os 

jovens terem carro cedo, ir para praia, lazer mais difundido, na época. Todavia em absoluto 

jovens adolescentes e principalmente mulheres, e muito menos as pertinentes a classe alta, já 

se encontravam engajadas com atividades laborativas.  

Podemos até encontrar esse padrão desenvolvido em classes baixas, devido à 

necessidade de mantença, as crianças por necessidade vão logo cedo para o mercado de 

trabalho. No entanto na classe alta a qual pertencia a nossa entrevistada, era bastante 

incomum, as mulheres locais faziam mais o gênero ―dondocas‖ da sociedade aracajuana.  
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“No fundo, no fundo, eu achava o máximo, pois de alguma forma eu pensava, a 

gente já trabalha e de outro a gente sofria muito. Esse achar o máximo era refúgio para 

achar tudo aquilo interessante, tenho em mim essa característica se está tendo que fazer 

alguma coisa, obrigada ou que no momento é necessário fazer aquilo eu sempre vou buscar o 

lado bom disso. E na época eu me dizia vou começar a trabalhar e vou aprender. Fui 

crescendo e passei por todas as áreas da loja, estagiei em todos os setores da loja, 

contabilidade, comercial, recursos humanos, propaganda, financeiro... e aos 15 anos já 

ficava responsável pelos recursos humanos”. 

Sobre o motivo de ter optado pelo curso de Direito, pois estava desde criança 

engajada com a Administração, explica que fez Direito por que pensava não saber ―o dia de 

amanhã‖ e se não desse certo como comerciante, poderia fazer um concurso público. Porém a 

verdade não tardou a emergir e emenda a explicação.  O pai nessa época a influenciou 

dizendo que se o irmão já fazia Administração, a irmã Contabilidade e a nossa entrevistada 

como era ―muito faladeira, na casa‖ devia estudar Direito, visto que era o que faltava na 

família. E afirma que fez na época só para agradá-lo. 

A ligação com o pai, citado a todo o momento na conversa, nos leva a perceber a 

enorme e determinante influência em sua personalidade, até esse momento da conversa, já 

com 1 hora e meia, não havia ainda citado a figura materna, que há uma identificação maior 

com a figura paterna do que com a materna, a admiração de filha pelo empresário que 

construiu um império tendo estudado, apenas até a quarta séria. 

As análises sobre o núcleo familiar vêm nos descortinando uma infinidade de 

modelos, de características, de valores e práticas, percebemos que a discussão está muito 

aquém de ser esgotada, não devemos imaginar a família como um padrão único e fixo, talvez 

o pensamento dessa instituição como algo infalível, perfeito e único, tenha ocasionado 

interpretações errôneas e preconceituosas, posto que o assunto que estamos transcorrendo é 

muito mais complexo e diferenciado. Todavia é indubitável que estamos diante de um 

processo de mudanças, do estilo dante ― estabelecido‖ como padrão patriarcalista. 

Aos 16 anos, a entrevistada foi morar na Inglaterra, em Bringtown, passou um 

ano, foi estudar inglês e logo emerge mais aflorada a independência em sua personalidade, 

sobre essa época que aponta como a mais importante da vida, diz que conheceu várias 
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pessoas, mas, sobretudo se conheceu. Quando perguntada sobre o financiamento da viagem, 

disse que: 

“Queria ir morar nos Estados Unidos, porque tinha um namorado meu, que tinha 

mudado pra lá, mas meu pai me disse se você for para os Estados Unidos, só deixo um mês 

você morando lá, se for para Inglaterra a gente negocia... já existia o eu emocional, mas eu 

sempre fui muito racional. Fui e cheguei na Inglaterra sem falar nada de inglês...só o básico‖ 

Quando voltou da Inglaterra retornou aos trabalhos na empresa paterna, entretanto 

rompe com ele na loja e quer montar o próprio negócio.  

Então, aos 18 anos lhes foi entregue a gerência de uma loja no shopping de 

Aracaju.  

―Eu estava me identificando muito com Recursos Humanos, meu estilo de 

liderança e minha filosofia, totalmente diferente e já não me encaixava mais para trabalhar 

com meu pai”.  

Na época, meados dos anos 80, trabalhar com Recursos Humanos, laborar com 

pessoas não era valorizado pelos empresários aracajuanos, investir em motivação, liderança, 

qualidade, satisfação entre outras linhas de pensamentos administrativos focados, no ser 

humano na empresa e não no aspecto físico da mesma. 

Fato que levou nossa entrevistada a romper profissionalmente com os ideais 

paternos.  

“Não existia naquela época a cultura de valorizar pessoas... só as grandes 

empresas do Sul, reconheciam e até hoje, isso ainda está em construção”. 

“Lá em casa tinha essa coisa assim, a mais velha é a séria e a responsável, 

segundo pai e segunda mãe e quem vem depois tem que ser ensinado por que não sabe muita 

coisa, e minha voz eu como caçula não era ouvida, eu nunca fui muito ouvida”. 

Dificultando–a de por em prática suas idéias já que estás, diferenciavam do 

patriarca completamente. “Eu era a líder servidora e ele mais o chefe mandão”. 

Sobre o aspecto financeiro, no âmbito familiar, curiosamente não tinha o mesmo 

discurso de ―independência‖, posto que apesar de começar a trabalhar muito cedo, nada 

recebia em paga pelo labor e para tudo dependia exclusivamente do pai, morava e era mantida 

pelo mesmo. Afirma até que houve um prejuízo nesse sentido por que não foi lhes foi passado 
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como lidar com o financeiro, o que na opinião da nossa entrevistada era fundamental para 

―sucessores‖. 

Sobre a liberdade financeira afirmou: 

 

―[...] era uma educação financeira muito rígida a gente nunca foi criado com 

muito, meu pai sempre estava construindo alguma coisa eu dizia: - Meu pai quero uma 

Barbie, e ele respondia - Minha filha uma Barbie são três sacos de cimento... eu pedia outra 

coisa e ela dizia - Isso é um caminhão de brita... Tudo era muito regrado‖. 

Afirma que os relatos acima foram determinantes para o rompimento, posto que 

geraram a necessidade do crescimento pessoal.  

“Se eu tivesse sido criada com cartão de crédito na mão e muito dinheiro pra 

gastar eu não ia querer o “meu”, como nunca me deu e era tudo regradíssimo eu sempre tive 

essa necessidade”. 

É comum entre mulheres de classe media e alta se destacarem nos estudos, existe 

um afastamento da restrição doméstica e uma busca pela carreira pública e satisfação pessoal 

profissional, tendo acessos irrestritos as atividades remuneradas, e a desenvoltura financeira. 

Com 18 anos assumia uma empresa com total liberdade, do recrutamento ao 

financeiro, pode assim imprimir tudo que acreditava. E em tão pouca idade já era chefe de 

uma empresa, tendo sob suas decisões homens e mulheres. E a área da loja por trabalhar com 

esportes era um universo muito masculino. Na criação afirma nunca ter havido distinção entre 

funcionários homens e mulheres. 

Perguntada como era a mulher como empresária em relação ao ambiente 

preponderantemente masculino no meio de uma loja de produtos esportivos. Ouviu-se uma 

resposta onde estão apontadas características que na visão da entrevistada a caracterizam 

como macho, no entanto se observamos são apenas características e essa relação com o 

machismo são puramente culturais.  

“Eu acho que sou muito macho, por fora você me vê como feminina, vaidosa, mas 

sou muito determinada, sempre soube impor respeito, não é porque eu era mulher que podia 

chegar muito perto de mim, sempre tive muita força para o trabalho... se botar um caminhão 

para eu descarregar na minha frente eu descarrego agora”.  
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Pelas afirmações supracitadas não poderia uma mulher ter traços de determinismo, 

força, respeito? Isso são características exclusivamente masculinas? A história cultural da 

sociedade consolidou haver distinção nas formas de agir homem/mulher. Como se a 

determinação, a força e o respeito fossem características somente masculinas.  Foi 

incorporado culturalmente pelo habitus masculino ( BORDIEU). Isso não é dado natural , mas 

sim cultural. 

Buscar a compreensão do  Habitus é  de fundamental importância para estudar 

como a prática da dominação vai adquirindo um caráter natural, que  remete ao divino. Como 

o capital simbólico, o uso conhecimento obtido, foi  incorporado, quase postural (Bourdieu, 

2002) no agente,  é a objetividade ganhando espaço nas práticas subjetivas. Sobre o habitus  

deve se observar  as noções que por ventura antecedem  a ação, e as ações devem ser 

observadas juntamente com as práticas dos agentes no interior do campo social.  

Explica que a referencia como empresária sempre foi o pai, então no começo 

imitava – o inconsciente e depois aos poucos foi buscando a própria forma. Continua dizendo 

que nunca teve paciência para o que ela intitula ―frescuras femininas‖, como ir ao cinema, 

almoçar com as amigas, fazer compras, salão, entre outras. 

“Tinha um modo de vida mais masculino, não existia espaço para chá, não tinha 

tempo, imagina que perda de tempo ir tomar chá e eu tendo que trabalhar, tempo só para o 

trabalho, trabalho, trabalho... Você não sabe o dia de amanhã. Quem muito dorme pouco 

aprende... A gente lá em casa foi criado para repetir a história dele e ele era o homem, chefe 

da casa e eu mesmo menina tinha que fazer as coisas que minha amigas não faziam”. 

Afirma que veio de uma família tradicional patriarcal, tinha todas as 

características do marido que sustenta e mantém o patrimônio e da mãe submissa. Chama 

atenção ao fato que a mãe tinha crises depressivas, e convivia com isso desde os oitos anos de 

idade, obrigado-a não ter tido uma infância ―de ser cuidada‖, que não teve carinho materno, 

mas ao contrário ela que cuidava da mãe.  

―A força era meu pai e minha mãe era aquela frágil, até em casa a gente não 

tinha o papel de criança cuidada pela mãe, a gente é que cuidava de minha mãe... com 14 

anos já dirigia porque levava minha mãe nos lugares e também era ” motorista “da loja, 

dirigia Kombi com 15 anos‖. 
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Emerge do discurso da entrevistada em várias afirmações a repetição do padrão 

paterno, está constantemente reproduzindo o modelo masculino, o modelo que foi construído 

culturalmente, no imaginário social. Contudo quando questionada acredita que não faz essa 

repetição e alega que pelos problemas de saúde enfrentados pela mãe, ―lado triste de toda 

minha história‖, buscou na psicologia (como autodidata) e na religião espírita o entendimento 

para seus questionamentos pessoais e acredita que isso a deixou mais sensível e a libertou do 

modelo masculino. Acreditando que imprime essa dualidade com muita sabedoria na 

liderança da empresa.  

―Minha mãe era tão frágil, que nem doente ela conseguia, apesar de médica, 

evitar que meu pai não nos levasse a pro trabalho, lembro de ir trabalhar queimando de 

febre, e ele dizendo: - Levante e vamos deixe de manha... E eu até hoje tenho uma dificuldade 

enorme de lidar com a doença, para mim doença é manha”. 

Associada à fragilidade da doença da mãe e a fortaleza ao pai, tornando 

dificultosa sua relação com as fragilidades humanas, com as limitações e hoje reproduz no 

filho essa dificuldade, quando a criança está doente leva-o a escola, dizendo que não há nada 

é ―manha‖.  

“A influência do meu pai foi muito grande e até hoje é muito grande, mas hoje 

faço uma triagem do que quero e que não quero dos meu pais”. 

Sabemos que a realidade é plural e apesar da veemente afirmação da nossa 

entrevistada de que não repete padrão, a junção dos relatos nos oferece uma outra reflexão , se 

analisarmos as  razões dos antigos e novos discursos sociais, encontraremos uma tentativa de 

adequamento ao desejo feminino pessoal.  

Começando os relatos sobre a vida privada, diz que conheceu o marido, com 18 

anos começaram a namorar e com dois meses de namoro engravidou e logo quis casar. 

“Para mim nunca existiu problema em casar com homem rico ou pobre, eu ia me 

sustentar, eu vou fazer meu patrimônio... eu que quero fazer meu milhão... Mas hoje eu sinto 

falta na nossa família é que a gente sempre foi muito trabalho e pouco família... e foi isso que 

encontrei no meu esposo, acredito que engravidei nova para criar raízes... penso que se hoje 

eu não tivesse marido e filho já estava no Japão”. 

Sobre a vida privada diz que casou porque engravidou, mesmo com dois meses de 

namoro a família tradicional a obrigou a casar, pois afirma que foi criada para isso. Não 
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existia na época um amor forte, mas já existia o carinho. Sofreu grande crise de consciência 

quando optou por morar junto e não por casar, analisando a reação da sociedade aracajuana. E 

o principal dilema de como ficaria sua vida pública, posto que acabara de voltar da Inglaterra 

e acabava de assumir uma loja no shopping, não cabia (na sua concepção) um filho. 

“A força da tradição, enraizada nos processos de socialização e sedimentada no 

tempo, como constituinte do modelo clássico de família, ainda se faz presente no contexto 

familiar, principalmente, no que se refere à autoridade masculina e a desigualdade na 

divisão sexual do trabalho aparecendo imbricados às novas práticas e valores presentes nos 

arranjos familiares, às vezes de forma frágil, outras vezes de forma acentuada, formando 

muito mais um quadro de permanências e mudanças que convivem a um só tempo e geram 

práticas ambivalentes do que, propriamente, a formação de arranjos inteiramente novos, 

despidos de quaisquer valores tradicionais e gerando, supostamente, práticas de rupturas”.  

(MENDES, 2002 b, 2004). 

As novas práticas, ás vezes geram conflitos de consciência, não podemos afirmar 

que modelo é esse de novas representações e novos arranjos. Não se livra de antigos valores 

para criar outras práticas condizentes ao que teoriza no discurso da entrevista. 

Existe uma ambigüidade na intenção de estar junto e ao mesmo tempo não se 

pretende estabelecer relações duradouras, esse dilema é um dos grandes motivos da 

ambivalência característica bastante encontrada nos relacionamentos atuais. Isso ocorre 

principalmente pela instabilidade existente na modernidade líquida, dita como uma época de 

incertezas e inseguranças do risco que pode ser ter  um novo relacionamento, porque não se 

tem garantias concretas  diante do qual previsões e mecanismos de controle não se aplicam. 

Bauman, em seus estudos sobre os líquidos relacionamentos modernos, aponta para uma 

ordem social calculadas em riscos socialmente produzidos.  

"Os tempos modernos encontraram os sólidos pré–modernos em estado avançado 

de desintegração; e um dos motivos mais fortes por trás da urgência em derretê–los era o 

desejo, por uma vez, de descobrir ou inventar sólidos de solidez duradoura, solidez em que se 

pudesse confiar e que tornaria o mundo previsível e, portanto, administrável" (BAUMAN, 

2001, p. 10).  
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Desmarcou o casamento já com convites sendo entregues vestido pronto e optou 

por ―morar junto‖, na sua concepção casamento é quando você entra na Igreja com véu. 

Quando foi morar com o marido, disse que aceitou para fugir do pai. A idéia era romper com 

o simbolismo que está presente na instituição formal do casamento. 

“Meu pai me torturava, sua vida acabou agora você vai, ser mãe, dona de casa, 

não vai poder estudar, vai ter que trabalhar, será perdido tudo que você construiu até 

agora”. 

A árdua tarefa da mulher moderna tem sido conseguir conciliar, a vida pública e 

privada. Existe na mulher, na fase adulta ao pensar em casamento, mesmo em se falando de 

mulheres modernas, uma expectativa de que sua vida na área pública vai estar finalizada e vai 

haver espaço apenas para os afazeres domésticos. Como se tivessem em um momento de 

opção, sem escolha. Isso foi reforçado durante anos pelos padrões machistas, em que a mulher 

quando casa tem que cuidar do marido e dos filhos.  

Quando optou por não casar, mas por conviver, foi morar no apartamento do 

esposo, contudo em relação à parte financeira, ficou pré-estabelecido, pela entrevistada, que 

dividiria todas as contas, não permitiria ser mantida, fazendo questão de pagar sempre a 

metade, dividindo as despesas.  

E anima-se logo em ressaltar que no seu âmbito familiar, sempre houve uma 

inversão dos papéis, ela o homem e ele a mulher. 

―A gente inverteu os papéis, eu sempre fui a chefe da casa e ele a mulher, eu era 

muito nova e ele não confiava para eu tomar conta do menino e ele já era quarentão, isso foi 

problema ...” 

“... Ele é meu apoio, meu porto seguro” 

“... Nunca permitiria que ele pagasse minhas contas, as coisas são minhas eu 

pago”. 

É indubitável que o carinho entre os cônjuges existe, mas no âmbito dessa família 

não se identifica, como relatado pela entrevistada, uma igualdade de divisão de papéis. A 

mesma quer nos levar a crer que ela é a única autoridade no domicílio sem compartilhamento 

de poder. Ambigüidade nos discursos. 

Quando se tornou mãe ficou sem ir ao trabalho dois meses, tempo citado como 

―recorde‖, logo voltando às atividades e explica que chorou de emoção. Diz que no começo 
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do casamento havia vários conflitos, entretanto aos poucos foram acertando as diferenças. 

Emerge de suas afirmações que a prioridade sempre foi o trabalho e não as tarefas domésticas, 

mas deixa claro que domina ambas. 

“Se o menino está doente dou um remédio e vou pra loja, se ele passar mal, me 

ligam”. 

“Sempre foi tudo trocado, ele é o romântico eu a prática”. 

Encontramos nem sempre impera a harmonia como quer nos levar a acreditar a 

nossa entrevistada, o conflito é um ponto recorrente nos relatos . 

“Ele veio de uma família tradicional e quer repetir o modelo dela, aí ocorrem os 

conflitos. Eu sou a mulher moderna e ele o marido tradicional, aí a gente precisa se 

encontrar”.  

Mostra que aí existe uma relação com o tradicional utilizada como parâmetro 

familiar, apesar do discurso ser de negação do tradicional, ela afirma não conseguir se 

transformar, como se fosse necessário para uma maternidade mais equilibrada, isso é relato 

como algo que a incomoda, ambigüidade. 

“Ele me ensinou muito essa coisa de família, se ele não fosse o pai do meu filho 

coitado dele era um índio também. Não consigo me transformar”.  

“Meu marido teve que me chamar muito a atenção, brigar comigo, chamar muita 

a atenção, para me lembrar que eu era a mãe, porque eu queria fazer o papel do chefe da 

casa mesmo”.  

Encontra-se um conflito pessoal da entrevistada, no que se refere ao modelo de  

maternidade por ela pré-definido como certo ou como aceito pela sociedade, e sofre por não 

conseguir elaborar um outro modelo, ou um ponto de equilíbrio. 

A nossa entrevistada entende que é a chefe de família quem dá todas as ordens e 

toma todas as decisões. Toda parte de estudo é com a entrevistada, reuniões escolares, toda 

programação cultural de lazer é com a mesma, mas percebo um desconforto nessa afirmação, 

como se apesar de deter o poder domiciliar e extra domiciliar, esses ainda lhe ocasionassem 

constrangimento. 

“O chefe de família para mim é o líder da casa, não aquele que é o provedor, tem 

haver com liderança, quem influencia na casa, desde quem escolhe o restaurante que vai, até 
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a conta aonde vai se aplicar um dinheiro é aquele que toma decisão. Eu sou a chefe de minha 

família”. 

“Sou muito mandona, meu marido diz que eu sou, meu filho também, mas sou 

uma mandona tão legal. Digo para meu marido que ela é o falso submisso”. 

“Ele quem pega o filho todos os dias no colégio se eu tiver agenda eu mesma vou 

e pego, se tem festa ou algo diferente no colégio, estou na primeira fila...”. 

“Meu tipo de mulher ainda assusta, até hoje. É muito difícil estar casado comigo, 

porque eu sou muito eu, primeiro eu... minhas coisas”. 

Essa individualidade exacerbada é nova no discurso das entrevistas, as chefes 

anteriores usavam mais o termo ―compartilhamento‖ de decisões.  

"O nível de autonomia e poder feminino são, ainda, analisados a partir da 

geração de recursos econômicos no contexto familiar. Alguns estudos mostram que o 

processo de autonomia feminina é, fortemente, influenciado pela possibilidade dessas 

mulheres gerarem seus próprios rendimentos e o sustento da família, mas não 

necessariamente acontece por esse motivo específico, tal processo emerge como uma 

conjugação das experiências internalizações e percepções dessas mulheres, também, em 

outras esferas, a exemplo da rede de parentesco e da esfera do trabalho” (CARVALHO, 

1998). 

Encontramos a repetição da dominação intelectual, a entrevistada possui várias 

especializações e o marido fez até o segundo grau, não tendo interesse pelo estudo. 

Atualmente está desempregado e fica responsável pelo transporte escolar do filho, 

supermercado, médico da criança, entre outras tarefas do lar que a entrevistada determina. 

Perguntado se incomoda o fato do marido, não ter interesse pelos estudos, ela 

responde que incomoda que ela adora ler e a mesma nunca o viu ler um livro, só revista e que 

não consegue manter um nível mais alto de conversa. 

“Muitas vezes eu quero estar tendo um nível de conversa e não consigo... Eu 

evoluí profissionalmente, evoluí intelectualmente e ele não... Nunca o vi lendo um livro, às 

vezes revista”. 

Tivemos oportunidade de conversar com o marido de nossa EMPRESÁRIA, 

passo agora a transcrever nossa conversa. 
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A priori começou nossa entrevista falando sobre um problema de saúde, que o 

acometeu por muitos anos de cefaléia crônica, precisando tomar remédio controlado levando a 

prejudicar sua vida pública, prejudicou sua capacidade laborativa. 

“No começo foi muito difícil perdi amigos e ainda minha esposa me chamava de 

aleijado... era cobrança para todos os lados...”. 

A entrevistada afirma que não é feliz tomando conta dos afazeres domésticos, vida 

privada e suas atividades não o complementam, nem o satisfaz. Conta está tentando montar 

um restaurante, retornar a vida pública, através de um ramo que lhe é familiar, o da 

gastronomia, posto que adora cozinhar e desse hobby pretende fazer uma profissão. 

“No meu caso é diferente, não existe quem pariu Mateus que balance eu é que 

crio sozinho meu filho...”. 

“Quando eu casei com minha esposa eu a peguei para criar, nossa diferença é de 

14 anos...”. 

Eu acho muito ruim essa situação porque é tudo nas minhas costas... Menino, 

casa, almoço, jantar, pão, a casa ela gira ela roda não fica parada...”. 

“A empregada acorda seis horas, faz a vitamina do menino, apronta a roupa, 

prepara o lanche e me chama para levá-lo na escola, volta para varrer... eu sou humano, 

para minha esposa empregado é empregado, eu tinha pena e queria ajudar... eu peguei para 

assumir agora não posso reclamar...”  

“[...] Ela é muito individualista, eu casei com uma pessoa muito individualista... 

minha mulher é visita lá em casa, não sabe o que falta, lá em casa, não faz nada, não existe 

divisão de tarefas [...]”. 

“Ela só chega muito cansada, o stress lá em cima e vai dormir por que tem que 

acordar cedo para trabalhar”. 

“[...] Hoje em dia está tudo muito diferente, não tenho nada de tradicional, já 

mudei muito [...]”. 

Percebemos nesse casal a inversão total de papéis, onde a esposa reproduz o 

modelo de família patriarcal, tradicional, sendo ela o ―homem‖ da relação. Não se vislumbra 

divisão de tarefas, nem compartilhamento de decisões. No entanto apesar de afirmar em 

citações que sente muita raiva das tarefas domésticas encontramos a aceitação do marido e até 



48 

 

 

 
 

 
 

o conformismo. Enquanto que a mulher apenas reproduz o modelo paterno de chefia 

domiciliar, devido ao ―apego‖ e convivência com o pai. 

“Ela não teve mãe e nunca fez o papel de mãe, até porque a mãe dela não teve 

participação nenhuma na criação dos filhos e quem teve participação foi só o pai... É justo 

que ela tenha aprendido só o perfil do pai que é trabalhar, trabalhar, trabalhar ...] Ela é o 

homem da casa e eu sou a mulher”. 

“Já tive mais conflito, não aceitava essa situação, mas hoje eu não sofro mais, me 

acostumei, na verdade a gente se complementa”. 

Percebemos que o tema é instigante e há muito a ser discutido e longe está de ser 

exaurido. Existem diferentes formas de formações familiares inclusive não sabemos se há o 

surgimento de novo modelo ou apenas a reprodução das velhas e tradicionais formas, apenas 

invertendo os papéis entre homens e mulheres. Vimos que no núcleo domiciliar das três 

entrevistadas até agora, existem pontos convergentes e divergentes.  

É mister continuar a pesquisa a fim de alcançar ao mínimo as formas e 

características diferenciadas dos modelos familiares chefiados por mulheres. 

 

6.2 Segunda entrevistada: 

 

A REVOLUCIONÁRIA 

 

“Nessa empresa cheguei ao cargo de gerência, era a única mulher gerente, no 

Brasil, de vinte filiais... eu era gerente geral, responsável pelo administrativo, pessoal e 

financeiro, comandava homens, com nível de educação restrito e baixa escolaridade, a 

maioria dos funcionários eram motoristas de betoneira (caminhão que transporta concreto), 

mas me respeitavam muito...” 

―Os homens me viam muito como a mulher bonita... e no meio de homens, 

engenheiros, meio muito machista, inclusive eu tive momentos de minha vida, que eu dizia, eu 

queria ser feia... para que olhassem meu lado profissional primeiro e não a beleza física...”. 

Nossa segunda entrevistada possui 43 anos e foi ativista política do partido 

comunista, quando ainda existia na clandestinidade, formada em Letras e Direito, hoje é 

professora do Estado, advoga, leciona e coordena um núcleo de pós-graduação, em uma 
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Instituição de renome, em Aracaju, casada duas vezes, atualmente mora com seu marido e três 

filhos, dois do primeiro casamento com 27 e 24 anos e um filho do segundo casamento de 6 

anos. Apresento-lhes relatando sua influência na vida pública, que a mesma diz que foi o 

início do que ela define como também início da vida privada efetivamente. 

Conheceu o marido aos 13 anos quando começou a namorar, foi seu primeiro 

namorado, por sua família limitar os encontros com o namorado, aos 16 procurou engravidar 

e assim conquistar sua ―liberdade‖, casou-se aos 17 anos grávida do primeiro filho, em 1982, 

ainda no período escolar, cursava o segundo grau, aos 19 anos já estava com dois filhos, foi 

quando resolver continuar os estudos. Ingressa na Universidade Federal de Sergipe, no curso 

de Letras e ao se formar, passa em um concurso público e se torna professora do Estado, era o 

ano de 1988. 

Por acreditar em sua capacidade e ser muito aplicada, no concernente a dedicação 

aos estudos, retorna aos bancos universitários em 1990, onde cursa a faculdade de Direito, 

nessa época recebe um convite para trabalhar em uma empresa particular multinacional, 

envolvida com um produto até então totalmente desconhecido de nossa entrevistada, concreto, 

ocuparia o cargo de executiva de atendimento.  

Foi um enorme desafio, pois era única mulher na empresa, vendendo concreto e 

discutindo preços com engenheiros, cuja atividade é predominantemente masculina. Posso 

fazer essa afirmação sobre a categoria de engenheiros civis, posto que leciono Direito, na 

Faculdade Pio Décimo, nas turmas de Engenharia Civil e Elétrica há sete anos e durante essa 

minha jornada, em uma média de 50 alunos por sala, no máximo quatro são mulheres, já 

ensinei em turma de Engenharia Civil com uma única aluna presente.Assim afirmo por 

conhecimento que em Aracaju, existe a predominância, beirando quase a totalidade de 

engenheiros do sexo masculino. 

Vejamos as afirmações em nossa entrevista:  

“Nessa empresa cheguei ao cargo de gerência, era a única mulher gerente, no 

Brasil, de vinte filiais... eu era gerente geral, responsável pelo administrativo, pessoal e 

financeiro, comandava homens, com nível de educação restrito e baixa escolaridade, a 

maioria dos funcionários eram motoristas de betoneira (caminhão que transporta concreto), 

mas me respeitavam muito...” 
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Podemos refletir sobre algumas afirmações estereotipadas de que quando o nível 

de escolaridade é mais baixo, maior seria a tendência ao machismo, logo a ênfase e o espanto 

de ser aceita e respeitada por motoristas. 

A entrevista diz ser fato que a mulher para ser aceita precisa se esforçar mais e 

apresentar resultados melhores, deixando, na mesma, a sensação que o fato de ser homem, 

simplesmente já lhe respalda a priori em ser um bom administrador.  

“Quando a gente reflete um pouco, por estar na mesma função que outros 

homens, existe uma expectativa diferente, não no aspecto financeiro, talvez possa até está 

ganhando a mesma coisa, eu sinto que tenho que batalhar mais... para receber o respeito 

profissional, quanto aos homens, só o fato de ser homem já existe uma aceitação e uma 

probabilidade maior de ser competente, existe um protecionismo”. 

Outro tema que nesta narrativa suscita reflexão é sobre o estereotipo da mulher-

objeto. Onde a mulher não é valorizada pelo conteúdo, pelo desenvolvimento educacional, 

pela merecida ascensão na carreira profissional, mas pelas formas físicas de seu corpo. 

“Os homens me viam muito como a mulher bonita... e no meio de homens, 

engenheiros, meio muito machista, inclusive eu tive momentos de minha vida, que eu dizia, eu 

queria ser feia... para que olhassem meu lado profissional primeiro e não a beleza física...”. 

Como essa frase, há outras que evidenciam o desconforto, na vida pública, 

constrangimento que inúmeras mulheres passam, em serem vistas como um objeto-sexual e 

não como profissional.  

“Do mesmo modo, há o caso das mulheres liberadas sexualmente, que assumem 

um estilo de vida diferente da tradicional mocinha casadoira ou da esposa fiel, mas que não 

encontram, em suas relações, aquela reciprocidade e aquele respeito dos companheiros, que 

provêm justamente da nova consciência, a consciência da mulher como ser humano integral, 

sujeito da história ao lado do homem. Faltando essa consciência, a libertação sexual da 

mulher transforma-se em nova exploração, requintando-se o seu uso como nulher-objeto, de 

prazer, recreação, de prestígio, de estímulo erótico. A propaganda que invade os meios de 

comunicação de massa dá-nos exemplos de sobra deste fenômeno”. (ALBORNOZ, 1975, p. 

59). 

Indagou-se em relação ao fator beleza não ajuda na carreira profissional, cito 

Vinícius de Moraes, poeta imortalizado e consagrado na literatura brasileira, em seu poema, 
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Receita de mulher: “as mulheres feias que me perdoem, mas beleza é fundamental‖, esse 

comentário é bastante encontrado e difundido no imaginário brasileiro “um num sei que de 

machismo‖. A entrevistada responde inquieta: 

“Ajudava-me como vendedora, abria portas, mas me prejudicava... Ser a única 

mulher na empresa, não me fazia sentir discriminada, apenas me incomodava o assédio...”. 

Sobre relatos como esses supramencionados, existem mulheres que em posição de 

chefia se brutalizam e se descuidam do aspecto estético, em uma tentativa de ficar invisível no 

aspecto feminino, pensando que assim conseguirá impor suas decisões. A entrevistada diz que 

buscava manter a feminilidade.  

“Tomava decisão e agia como devia agir e não me preocupava em agir como 

homem, só usava calças e botas porque ia muito nas obras... sempre mantive meu jeito 

feminino...”. 

Preciso ressaltar a opinião do cônjuge de nossa REVOLUCIONÁRIA sobre as 

mulheres no mercado de trabalho, as vozes masculinas, são de fundamental importância para 

entendermos se existe resistência masculina às mudanças sociais. 

“A mulher ir para o mercado de trabalho é mais uma realização pessoal e a 

chefia na vida pública é conseqüência dessa capacidade e talento... o homem não acordou 

muitas vezes para o fato de vislumbrar essa capacidade de igual para igual da mulher...”. 

A segunda entrevistada casou-se duas vezes, o primeiro casamento durou 16 anos, 

casou se aos 17 anos já grávida do primeiro filho, sobre isso coloca que: “primeiro 

casamento, não deu certo porque eu queria viver outras coisas na minha vida... buscava 

liberdade”. 

O atual marido estudou até o segundo grau e como o cônjuge de nossa primeira 

entrevistada, repetiu-se o descaso como os estudos, não houve interesse em continuar a 

jornada acadêmica. Ele tem 47 anos e é músico. Sobre a escolaridade do seu companheiro, ela 

afirma que a ausência do estudo, em nada criou distância, posto que ele lê muito, procurando 

se manter inteirado de diversos assuntos. 

A entrevistada afirma que no concernente, as relações na vida privada chefiada 

por uma mulher, afirma sob aspecto financeiro:  
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“Quem sustenta a família, sou eu, a família depende de mim... eu sustento marido 

e filhos, apesar de dois serem adultos, estão começando a vida profissional agora e ganham 

pouco... se tiver algum problema comigo não sei o que vai ser de minha família” 

Entende-se que o chefe como representação social, é o principal responsável pelo 

domicílio, mas não apenas sob o aspecto do prover, mas também no aspecto decisório, as 

funções de cuidados, coordenação em geral. 

O gênero norteia nosso estudo tão somente para fazer a distinção básica entre 

homens e mulheres, posto que as mudanças nas configurações familiares, o olhar sob os 

estereótipos culturais produzidos e reforçados ao longo de vários séculos, está em total 

alteração, apresentam novas expectativas e outros contornos. 

A entrevista segue falando de sua relação doméstica, ou sobre o comportamento 

no âmbito familiar: ―Sou muito mandona, nas decisões domésticas, isso também aparece, mas 

tenho mais habilidade...”. 

Outra temática interessante é sobre a função de formar nossos caracteres, sobre 

quem estabelece mais influencia sobre a formação do indivíduo: a escola, a sociedade ou a 

família, no entanto não se consegue obter conclusão que leve a afirmações taxativas sobre o 

assunto. 

Elisabeth Roudinesco, em sua obra, A Família em Desordem, apresenta-nos uma 

idéia de que a família por reverenciar a compaixão transformou-se em uma importante 

instituição que seria complementada pelo Estado, nação e pátria. Rosseau escreveu que  a 

família é a mais antiga de todas as sociedades e a única natural. Ela é apontada como primeiro 

modelo das sociedades políticas, onde se tem no chefe a imagem do pai, no povo a imagem 

dos filhos e todos nasceram iguais e livres, não aceitando se desfazerem de sua liberdade 

senão por necessidade pessoal. 

Sabe-se que os valores passados pelos nossos familiares acabam por influenciar 

nossas próprias decisões, nas nossas famílias, ou senão, nos leva a uma reflexão para evitar 

reprodução de padrões errados. Nossas entrevistadas até esse momento não vieram de famílias 

tradicionais. 

“Não vim de uma família tradicional, minha mãe, era mais dura, tomava todas as 

decisões, não só domésticas, talvez eu tenha sido desse ensinamento”. 
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Quando casou com 17 anos grávida, procurando sair das imposições da família, de 

não deixar, viajar com namorado, etc ... Pensou em liberdade, porém ao longo dos anos que 

ficou casada com o primeiro marido não a encontrou, saindo das ―garras‖ da família, mas já 

possuía uma visão moderna do casamento.  

“[...] sempre tive visão revolucionária, diferente, o casamento tem que ser de 

amizade, as coisas discutidas e não impostas[...]”. 

―Eu vejo nos casamentos de minha idade e mais jovens, um casamento de 

companheirismo (cooperação)... quando um toma as rédeas, acredito que isso tenha mais a 

ver com a personalidade que com o gênero...”. 

A paternidade foi por muitas décadas em algumas sociedades de ordem familiar 

econômico-burguesa, fundamentada em uma função autoritária, no entanto nesse transcorrer 

sofreu uma série de fragmentações e a imagem originária do pai dominador foi cedendo 

espaço para uma paternidade ética e ocasionou a um novo modelo da figura da paternidade.  

Por conseguinte o casamento mudou de natureza e o antigo pacto de família 

indissolúvel, estabelecido e sacramentado na presença divina, se torna um contrato de livre 

consentimento entre o homem e a mulher, garantido nessa nossa inspiração no amor, ou, na 

duração do amor. Nessa nova construção cultural o amor ganha espaço a frente das 

convenções e necessidades financeiras. 

Apesar do discurso sobre modernidade e revolução, a entrevistada enfrenta crise 

por exercer sozinha essa chefia. Apesar das conquistas sociais e da tentativa de construção de 

relações igualitárias, questões antigas como o homem ter o dever de manter a família, ainda se 

apresenta como um forte modelo a ser debatido. A luta que se apresenta na prática entre 

poder/dominação/influência e fragilidade. 

Emerge dessa entrevista as ambivalências devido à presença de um ‗forte 

imaginário social‘ pautado numa ordem simbólica em que se privilegia o princípio masculino 

ou dominação masculina para falar como Bourdieu. 

As ambivalências, contradições e conflitos que se dão ao nível pessoal e social é 

uma característica despontada das intensas e rápidas mutações no cerne da vida privada, as 

representações sociais da conjugalidade, fazem parte da vida a dois de épocas históricas de 

fenômeno social geradores de por vezes paradoxos, bem como em pontos de coerência, tudo 
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fruto do processo transformativo e cheio de variáveis. A busca pela adequação é própria da 

reorganização. 

“[...] as tarefas em minha casa estão desequilibradas... tive momentos de crise, 

de fazer análise por achar está sendo explorada, talvez por resquícios da visão machista da 

sociedade... em que homem tem que estar provendo apesar de saber que ambos tem que 

manter a família[...]”. 

“Meu marido é músico, portanto possui uma vida profissional instável... então 

tudo sou eu e eu[...]”. 

Vejamos a opinião de alguns escritores: 

 

 ―Quando um casal briga por causa de dinheiro, surge o problema da 
gratidão, num ou noutro. Cada um se sente encurralado em seu papel, ativo 
ou passivo, imposto pela tradição ou pelas circunstâncias, culpando-se 
mutuamente pelo peso de suas respectivas prisões, exigindo que o outro 
pague por isso, incluindo as crianças nesta prestação de contas, - via de 
regra- inconscientemente. De um lado o casal, de outro, o dinheiro. Ou 
optam por uma política de que‖ na nossa casa não há problemas‖ ou 
discutem constantemente sobre compras, promissórias, etc. Um esquema 
freqüente é o homem pretender controlar comportamental e cognitivamente a 
mulher graças ao ― seu‖ dinheiro, enquanto ela se vinga ― dilapidando‖ seus 
bens. Por outro lado, não faltam as mulheres econômicas, criadas de acordo 
com sua condição feminina, para economizar, as quais entregam aos maridos 
quase a totalidade do seu salário‖. ( Hans, 1991). 
―Podemos entender que a dependência econômica é multideterminada, 
criando uma posição de subordinação que restringe a mobilidade, o 
confronto de escolha, a assunção de responsabilidades e a confrontação com 
os resultados do próprio ―agir‖ ‖( Coria, 1996, pg.64) 

 

Questões financeiras entre cônjuges já foram discutidas até em sambas 

memoráveis que definiam o modelo da mulher, no início da década 40, e que encontram-se 

povoando o imaginário social brasileiro na famosa AMÉLIA: 

 

–―Nunca vi fazer tanta exigência 

Nem fazer o que você me faz 

Você não sabe o que é consciência  

Nem vê que eu sou um pobre rapaz  

Você só pensa em luxo e riqueza  

Tudo o que você vê, você quer  
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Ai, meu Deus, que saudade da Amélia  

Aquilo sim é que era mulher  

Às vezes passava fome ao meu lado  

E achava bonito não ter o que comer  

Quando me via contrariado  

Dizia:” Meu filho, o que se há de fazer!  

Amélia não tinha a menor vaidade  

Amélia é que era mulher de verdade. 

Ai que saudade da Amélia 

 ( Mário Lago 1941) 

 

A famosa Amélia de 1941 deu lugar a uma mulher que hoje, dá prioridade à 

carreira profissional, participa, contribuindo com os gastos da família e conquistando sua 

independência. Mesmo estando economicamente ativas e já bem estabelecidas no mercado de 

trabalho, existe muita confusão e mal-entendido entre os sexos na vida privada, quando o 

assunto é dinheiro. Logo o poder econômico ainda é utilizado no âmbito privado como forma 

de dominação. 

Nossa entrevistada também teve envolvimento com a política, porém afastou-se 

devido a algumas decepções. 

“Tinha atividade política, fiz parte do partido comunista do Brasil, quando ainda 

estava na clandestinidade, tinha aquela coisa de revolucionária, ser diferente, diferente dos 

nossos pais querer mais liberdade na criação dos filhos, ideologias... mais tarde vi que a 

prática, não corresponde a teoria e hoje me afastei...” 

Em relação à educação dos três filhos, a advogada afirma: “educação dos 

meninos, eu decido até porque eu pago, ele não interfere”. Observa-se mais uma vez o poder 

econômico sendo usado para exercer a dominação do poder, determinando posicionamentos. 

Perguntei sobre as reuniões escolares: “Eu dirijo a família, eu represento a família, mas como 

não tenho tempo, peço para meu marido ir.” 

Visualizamos que a nossa entrevistada, nesse ponto da pesquisa, sobre a educação 

dos filhos, usa o poder econômico para legitimar sua potência e virilidade, características 

geralmente em nossa cultura associadas à figura masculina e o homem nesse momento 
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aparece como alguém que depende diretamente das ordens determinadas pela mulher.  O 

assunto dinheiro gera para alguns casais, um real desconforto, como sendo um tabu e omite 

algumas reflexões apesar de estar sempre presente no nosso cotidiano não só na esfera 

pública, mas fundamentalmente no âmbito familiar. É preciso observar como os casais 

constroem e se relacionam com as finanças na conjugalidade, além da complexidade o 

assunto, como foi apontado nesse parágrafo, encontramos bloqueios e constrangimento no 

simples questionar sobre o assunto dinheiro. 

Sobre a divisão das atividades e decisões intra familiares, começando com o relato 

da nossa entrevistada, mas também apresentarei a opinião do cônjuge: ― Na responsabilidade 

moral, nós dois cuidamos...”, diz a entrevistada. 

A Responsabilidade que faz menção a entrevista, tem relação com a coerção 

social, para Durkheim é a força exercida que os fatos exercem sobre os indivíduos, 

ocasionando  uma conformação às regras da sociedade em que vivem independente das 

vontades e das escolhas, onde  se submete a um determinado tipo de formação familiar, 

encontramos  o uso da sanção para evitar que os indivíduos se rebelem . Com o transcorrer do 

tempo essa coerção deixa de ser sentida e cede lugar ao hábito, onde será mascarada a pressão 

sofrida e cederá  lugar a uma pseudo colaboração espontânea.  

Quando nossa entrevistada atribui o cuidar da responsabilidade moral dos filhos, 

podemos fazer uma relação com a pressão constante que sofre a criança como sendo a própria 

pressão do meio social , em uma busca de moldá-la  à imagem, sendo assim  os pais e os 

mestres são intermediários e representantes. 

O marido aponta que o grande desafio da mulher moderna é conciliar 

casa/trabalho, funcionários/maridos/filhos: “Acho que o grande desafio é se manter no cargo 

de chefia e manter um lar harmonioso, administrando o ciúme do prestígio na vida 

pública...”. 

Vejamos o desabafo emocionado de nossa revolucionária: “Não sou romântica, 

meu marido até reclama... estou meio apagada...”. A sensualidade e o libido, são apontados 

por nossa entrevistada como elemento em oposição a “ser chefe de família”.  

O prazer sexual e identidades sexuais são pontos de análises interessantes do 

relato de nossa entrevistada, na visão de Bauman: 
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“As íntimas conexões do sexo com o amor, a segurança, a permanência e a 

imortalidade via continuação da família não eram, afinal de contas, tão inúteis e 

constrangedoras como se imaginava, se sentia e se acusava que fossem” (BAUMAN, 2004, p. 

65).  

A separação que se faz entre o sexo e o compromisso, entre o ato sexual e o amor. 

A idéia de ―fusão total‖ a busca do todo para alguns sociólogos como Fromm é uma 

expectativa frustrada, posto para uns existe uma separação. Para Giddens o relacionamento 

puro é uma nova busca de estruturar a intimidade, o desejo sexual se liberta das exigências do 

casamento.  

Bauman ironiza: O compromisso com outra pessoa ou com outras pessoas, em 

particular o compromisso incondicional e certamente aquele do tipo ―até que a morte os 

separe‖, na alegria e na tristeza, na riqueza ou na pobreza, parece cada vez mais uma 

armadilha que se deve evitar a todo custo (BAUMAN, 2004, p. 111).  

Na sociedade pautada no patriarcalismo, encontramos uma proximidade com os 

tradicionais votos religiosos, onde se propagava , com fundamento até na lei o compromisso 

indissolúvel, com uma solidez e rigidez que tolhia o emocional, a espontaneidade. 

GIDDENS, propõe uma cisão entre a prática sexual e a reprodução, 

fundamentando esse pensamento na autonomia feminine e a ― sexualidade plástica‖ , gerando 

uma emancipação sexual e uma consequência mudança no emocional. ―Não é apenas a 

sexualidade que está em jogo aqui. A democratização da vida pessoal como um potencial 

estende-se de um modo fundamental às relações de amizade e, crucialmente, às relações entre 

pais, filhos e parentes‖ (GIDDENS, 1993, p. 200). 

―O contrato móvel é um instrumento constitucional que cria a base da discussão 

aberta por parte dos parceiros sobre a natureza do relacionamento, mas que também está 

aberto à negociação‖ (GIDDENS, 1993, p. 210). 

Os relatos de modernidade de democracia nos relacionamentos  sugere em  

momentos , nos  relatos da entrevistada como um paradoxo entre o flexível e fixo, entre ficar 

em casa e  ir trabalhar, como se na coexistência  das duas situações, fosse ainda necessário 

uma adequação de limites.   

“Sou funcionária do Estado, coordenadora, advogada e dou aula em 

Universidade, mas procuro arrumar meu horário, para ter um tempo em casa, sempre 
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almoço em casa... Apesar de minha vida profissional, eu sempre gostei muito de trabalhar, 

mas eu sou muito família... eu só estou trabalhando tanto assim como estou, por causa da 

situação financeira do meu marido, mas na medida em que ele possa assumir alguma coisa, 

eu vou reduzir, pois eu não quero ser isso, só profissional...”. 

“Eu sinto prazer em estar em casa e a coisa que eu mais gosto de ser na vida é 

mãe, depois profissional e terceiro esposa...Se eu não tivesse tido essa vida de batalhar, 

estudar, trabalhar, eu não daria a meus filhos essa vida que eu dei...Essa casa eu construí 

com o meu trabalho, só com o meu trabalho digno[...]”. 

Nesse último relato de nossa entrevistada o cansaço, a angústia e a cobrança dela 

consigo mesma por não estar mais presente nas atividades domésticas diárias, percebe-se que 

atualmente o lado profissional está sobreposto aos demais, por questões financeiras e não por 

prazer ou realização pessoal. Apesar da mesma ser a chefe do núcleo familiar e ter o domínio 

das decisões, não se vislumbra um modelo matriarcal, a entrevistada diz não haver inversão 

de valores, analisemos essa declaração “[...] mulheres e homens só se diferenciam, no aspecto 

físico, em direitos e obrigações somos iguais[...]” .  

Agora vamos limitar a passar as opiniões colhidas na entrevista como o marido de 

nossa entrevistada, ele é um músico de 47 anos, estudou até o segundo grau, possui alguns cds 

gravados, no entanto, atualmente, não possui emprego. 

Começou falando de suas bases familiares: 

“[...] vim de uma família patriarcal tradicional e tenho irmão que até hoje disse 

que se a mulher trabalhasse fora não aceitaria... não existe mais o casamento tradicional, 

patriarcal, não cabe mais nos dias atuais, porém encontramos alguns resquícios na nossa 

sociedade[...]” 

Segue criticando os modelos tradicionais familiares e explicitando aceitação e 

compreensão sobre os hábitos da mulher moderna “... o ser humano não consegue viver 

enclausurado, todos somos dotados de raciocínio e queremos expressar vontades, 

pensamentos e você está limitado a vontade de outro é muito complicado...o modelo 

patriarcal, não deu certo, como também o matriarcal, não daria, mesmo com a mulher em 

cargo de chefia, se ela não vier a mesa de negociação...de discussão também não dá 

certo...não deu certo com o homem e também não daria certo com a mulher, se for só inverter 

os papéis não funciona...” 
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É da opinião que o machismo, não é culturalmente mais difundido no Nordeste   

“Não acredito que o machismo, seja culturalmente, coisa do Nordeste, pois aqui 

perto em Pernambuco, terra de coronéis temos praias de nudismo...isso de modernismo 

machista é folclórico...o modelo Lampião não existe, e na Bahia por exemplo é um Estado 

avançado, nesse sentido, o baiano tem até uma piada: - pó mulher vai trabalhar e me deixa 

aqui na rede.”  

Estatisticamente, nos estados do nordeste é na Bahia que encontramos o maior 

número de mulheres chefiando famílias. Universo de mulheres chefes de família da Região 

Metropolitana de Salvador (FRMS), onde 43,8% dos domicílios têm uma pessoa do sexo 

feminino como figura de referência, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Na Bahia, elas são 31,9%. O percentual no estado é maior que a média 

nacional, cujo índice é de 29,2%. A Região Metropolitana de Salvador é recordista em 

proporção de mulheres que chefiam famílias, segundo dados da última Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), realizada em 2006 pelo IBGE. Em segundo lugar aparece 

Belém, com 41,3%, seguida por Fortaleza com 40,1% e Recife, com 38,8%.  

A maioria dos casos, entretanto, é de mulheres com filhos e sem companheiros. 

Os dados da PNAD mostram que dos domicílios chefiados por mulheres na RMS, em 29,2% 

dos casos existe a presença de um cônjuge e em 70,7%, não existem parceiros. "Neste último 

caso, a condição é menos favorável. As mulheres assumem toda a condição de 

responsabilidade. A ela cabe a manutenção da família, os cuidados com os filhos e o exercício 

profissional", destaca o chefe do setor de informação do IBGE/BA.  

Sobre a divisão das atividades, afirma que tudo na casa é discutido e combinado, 

mas as tarefas domésticas ficam mais sob sua responsabilidade, posto que possui tempo.  “O 

alicerce financeiro é ela, hoje ela mantém e sustenta a casa... a rotina doméstica é toda 

comigo, eu lido com a empregada, tudo de uma maneira natural...”. 

Sobre o romantismo foi dito que ―tratar uma mulher como uma dama e não como 

submissa, é questão de educação e não de gênero”. 

Tivemos também a oportunidade de conversar com a filha de nossa entrevistada, 

24 anos e psicóloga, fechando assim a visão individual de cada integrante dessa família. 

 Começamos falando de casamento, dizendo que por muitos anos achava que o 

casamento era uma instituição falida, pois cresceu com as tias casadas dizendo para não casar 

http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=848981
http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=848983
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“[...] não se case não, bicho doido foi quem inventou o casamento... aí eu pensava minhas 

tias casadas me dizendo isso é porque o negócio não é bom”, depois com o passar do tempo e 

vendo histórias de vida percebeu e pôde avaliar que a sociedade mudou muito e não é dessa 

forma como lhe ensinaram. Espera casar e constituir família, visto que, é a meta da maior 

parte das mulheres na sociedade, afirma ainda, não esperar o príncipe encantado “ eu espero 

encontrar alguém com o mesmo ritmo de vida que o meu, porque eu não acredito que os 

opostos se atraem, acho que tem que ser compatível, que respeite meu espaço[...]” 

Tem uma visão que a mulher tem que trabalhar para sustentar a família nega que o 

homem que tem que prover, ambos devem contribuir de maneira igualitária, com as 

necessidades da casa e afirma ter esse modelo na mãe. 

“[...] tenho muito de minha mãe, mulher tem que trabalhar tem que ter o seu... a 

gente foi criado assim eu e meu irmão, um lavava o banheiro o outro lavava o prato”. 

Afirma que até nos seus relacionamentos de namoro, já usa o ―sistema‖ 

igualitário.  

“[...] em uma mesa de bar a gente divide a conta, se eu não tinha dinheiro, aí ele 

pagava, se ele não tinha eu pagava... sempre foi assim, não me sinto bem em ser bancada ”. 

Os elogios e a admiração pela mãe, transbordam nas declarações da filha, não 

visualizamos nenhum resquício de cobrança de ausência ou de falta de atenção na vida 

privada, vejamos essas declarações: 

“Minha mãe engravidou nova, começou a trabalhar cedo e nem por isso parou de 

estudar, não se conformou em ser apenas dona de casa, por que além de trabalhar fora ela é 

uma dona de casa, ela é uma guerreira... ela não desiste das coisas, ela luta e luta... meus 

avós também lutaram muito, a gente tem um vínculo muito forte de família”. 

“João é quem faz compras, por ficar em casa, vê o que está faltando vai pagar as 

contas para minha mãe, etc., mas minha mãe é a ponte, ela é quem junta todo mundo, às 

vezes fragmenta, se deixasse ficada cada um em seu quarto, assistindo sua televisão, aí ela 

sai chamando e juntando todos‖. 

Sobre as diferenças de gênero, fez um comentário interessantíssimo que sintetiza 

talvez suas idéias sobre a feminina e feminista: 

“[...] a igualdade perdeu um pouco de foco, por algumas mulheres, elas querem 

tomar o lugar do homem, a gente lutar pelos direitos iguais e não a gente se igualar ao 
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homem, nas coisas que a gente brigava antes, ter várias namoradas, o homem pode a mulher 

não pode, hoje em dia a mulher se comporta desse jeito, as coisas erradas as mulheres hoje 

estão fazendo. Querendo se tornar homens e não uma mulher que tem direitos iguais ao dos 

homens como, respeito e independência financeira[...]‖. 

Perguntada sobre o romantismo, sobre a paquera, como ocorre na sua geração: 

“Eu acho que dou bandeira, é uma liberdade poder chamar um rapaz para 

dançar, mas na mente provinciana daqui de Aracaju, se a menina chamar para dançar, se 

está dando mole, é por que é   “piriguete”, talvez depois de conversar perceba que não”.  

Complementou que nem todos os rapazes são assim, entretanto a maioria dos que 

ela tem contato e convive em Aracaju, possuem ideias arcaicas, a sociedade de Aracaju, na 

opinião da moça é muito machista. 

Com a entrevista nessa família, foi despertado o fato que já se fazia ser iminente, 

não existe um modelo taxativo, para mulheres, cada uma apresenta suas particularidades, bem 

como também são apontadas características que se convergem e se repetem. O nosso tema 

está passo a passo se tornando mais instigante, no entanto longe está de ser esgotado. 

Como nessa última entrevista apareceu a ideológica citação do príncipe 

encantado, gostaria de transcrever um pequeno conto, sobre príncipes e um encontro com a 

princesa (mulher moderna): 

 

“Era uma vez... numa terra muito distante... uma princesa linda, 
independente e cheia de auto-estima.  
Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em 
como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico...  
Então, a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um 
príncipe muito bonito. 
Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. 
Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e 
poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. 
A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, 
lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para 
sempre... 
Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sautée, acompanhadas de 
um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa 
sorria, pensando consigo mesma: 
- Eu, hein?... nem morta!  

 ( Luiz Fernando Veríssimo) 
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6.3 Terceira Entrevistada 

 

A TERAPEUTA 

 

A nossa quarta entrevistada, tem 40 anos, graduada em educação física, em 1991, 

é terapeuta, pós-graduada, fez vários cursos de massoterapia em diferentes lugares como 

Espírito Santos, Brasília, Rio de Janeiro, bem como em vários lugares do mundo, como Índia, 

Europa, etc. É proprietária de um centro de terapia em Aracaju, um dos mais bem 

freqüentados pela alta sociedade sergipana, casada desde os 17anos e é mãe de dois filhos. 

A entrevistada começou o relato sobre a vida privada,  discorrendo sobre como 

era a vida familiar na infância, onde afirma não ter vindo de uma família tradicional 

patriarcal, bem como revela  ser proveniente de uma família de baixa renda : 

“meu pai sempre foi companheiro de minha mãe, que por sua vez trabalhava 

fora, em casa de madame e ateliês como costureira. Vim de uma família de 11 filhos e minha 

mãe teve que trabalhar desde os 16 anos , mesmo antes de casar com meu pai”. 

“minha mãe mesmo sem emprego fixo era ela quem sustentava a casa e eu tenho 

a mesma raiz dela”. 

“eu tenho uma experiência de apoio familiar, meu pai era o apoio de minha 

mãe..., minha mãe passava muito o dia na rua, trabalhando nas casas, como costureira”. 

A entrevistada diz que repete o padrão da mãe, que foi também  uma chefe de 

família, que era responsável pelo sustento de uma família numerosa, não colocação da mesma 

emerge uma opinião que há algo de genético de possuir a mesma ― raiz‖. No entanto ao 

prosseguir o discurso encontramos uma contradição diz que o casamento no início era 

tradicional, o que para a entrevistada era marido trabalhar e pagar as contas e a mulher ficar 

estudando e cuidando da casa. Prossegue relatando que o acaso foi que mudou suas escolhas: 

“ Quando casei há 15 anos atrás , meu marido pagava todas as despesas, queria 

que eu ficasse só estudando, porém depois de 2 anos de casamento, ele ficou desempregado e 

desde então eu assumi a casa...hoje eu sou a provedora da casa, maior parte sou eu que 

domino tudo, organização, pagamento de contas, o que vai comer, tudo a determinação toda 

parte de mim”. 
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“ toda determinação parte de mim e hoje ele praticamente só toma conta dos 

filhos...E o que ele coopera é dentro do limite dele...”   

Percebe-se que em todas as quatro entrevistadas, atribuem o poder econômico de 

provedora como à chave para exercer a tomada de decisões tanto na esfera pública, quanto na 

privada. Encontramos na afirmação acima que desde quando se tornou provedora, passou a ter 

o ― domínio‖. O dinheiro quando aparece nos discursos das entrevistadas, sempre vem 

associado ao poder, e por vezes aparece como máscaras utilizadas para ocultar, maquiar as 

complexas relações interpessoais , bem como encontra-se também uma tendência a 

correlacionar o poder do dinheiro com a esfera pública, enquanto quem é menos provido 

financeiramente fundamentalmente exerce seu poder no âmbito familiar. 

“eu hoje sou o macho da relação, e ele se enquadrou no papel da mãe, ele 

convive mais com meus filhos do que eu ...” 

Outro ponto instigante sobre a análise das mulheres chefes de família é o da culpa 

depositada socialmente nas mulheres sobre o destino dos filhos, a idealização do homem 

associada à construção do capital, leva-se ao esquecimento de que a prole é de 

responsabilidade dos pais, inclusive essa responsabilidade aparece juridicamente pautada na 

Legislação Civil do país , no sentido jurídico iguala homens e mulheres no núcleo familiar. 

A política sexual, implicando em papéis rígidos para os sexos, como tem sido 

feito tradicionalmente, impede cada vez mais a individualização. Nas famílias, parece haver 

uma idealização do pai e dos papéis que os homens desempenham e, também, uma contínua 

estigmatização de mulheres que dirigem seus lares solitariamente, em decorrência dos 

mecanismos que mantiveram a dominância masculina na cultura. ( Boechat, 1997). 

Dentre conquistas apresentadas pela nossa chefe, ela aponta como a mais 

importante a realização profissional, e a coloca no centro de sua realização pessoal. 

“eu posso dizer que hoje, o meu espaço é ouro em pó”. 

“ a mulher na minha opinião  profissionalmente é mais organizada, nos meus 

cursos os colegas homens não queriam ler e estudar a parte teórica, queriam apenas ir logo 

para parte prática...” 

Algumas conquistas, no âmbito feminino são apenas aparentes, na opinião da 

nossa entrevistada, expostas abaixo, a mesma aponta que o que existe é um acúmulo de papéis 
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e deveres que foram apenas somados, e não houve modificação das antigas obrigações, afirma 

que o que  existe de fato é um mal-estar quando se abre a discussão sobre inversão de papéis.  

Outras aquisições no transcorrer dos séculos foram veementes e de suma 

importância para o abalo no sistema familiar tradicional, senão vejamos alguns exemplos de  

conquistas das mulheres no século XX: controle da sexualidade, direito à educação, poder de 

exercer a cidadania de maneira plena, conquista do trabalho profissional.  

No entanto, não podemos afirmar, nem mostrar que novo modelo familiar estaria 

surgindo, posto que em meio as mudanças e evoluções, ainda nos deparamos com algumas 

velhas práticas difundidas como naturalmente corretas, que são reproduzidas, em alguns 

momentos com o apoio dos meios de comunicação de massa que participam diretamente da 

construção de identidades e isso ocorre tanto no âmbito privado como no público. 

“eu já tive funcionário homem, que contratei depois de muita insistência de 

querer trabalhar comigo, mas pela questão da hierarquia feminina ,  ele não suportou e 

pediu para sair, se eu falasse qualquer coisa vinha logo a reclamação, dizendo que eu queria 

mandar, durou apenas um mês, disse que não ficaria porque queria ter o espaço dele, por ser 

o único homem, no centro e não ter outros para compartilhar vivenciando mais o feminino 

que o masculino , ele não soube lidar” 

“Na minha relação profissional posso me impor de maneira feminina, mas sem se 

masculinizar...” 

“Na liderança feminina acho que tem determinadas questões que o homem sabe 

lidar melhor, mas no meu centro por exemplo precisei chamar as funcionárias certa feita e 

não falei macia como muitas mulheres falam, algumas tem a questão do cuidar do maternal, 

do feminino até em questões de chefia profissional,  porém dessa vez não cabia e me impus 

mesmo senão elas não teria escutado , falei impondo mostrando quem manda e elas tem que 

obedecer , então elas ficaram assustadas. Isso já vem lá desde a época do engenho que quem 

era mandado ir cortar cana tinha que obedecer, só que naquela época quem mandava era o 

homem. Existe realmente um estereótipo de que a mulher é frágil e de frágil eu não tenha 

nada”. 

“... a sociedade não mudou, faz as mesmas coisas, mas bota a poeira em baixo do 

tapete, todo mundo faz as mesmas coisas, sobre traição nos casamentos, as mulheres aceitam 

e fica tudo por isso mesmo o que importa é a aparência no mundo social... Você  num vê, na 
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novela das oito? Pra mim isso não mudou nada e já vem de muitos anos, desde a Idade 

Média, desde de Rei Artur, você ser casado e ter amante a mulher aceitar e está tudo certo. 

Mas se for o inverso a mulher ter amante aí, ela é a “ safada” e ele o coitado “ chifrudo” . É 

uma incoerência, mas é real”. 

A circulação de dinheiro tem ocorrido primordialmente nas mãos dos homens a 

passo que  para alguns o conceito popular disso seria que os homens ambiciosos são tido 

como bem-sucedidos, já a mulher é tida como masculina. (Coria, 1996).  

“ Nunca tive problemas por meu trabalho ser com massagem, tudo depende da 

postura, já teve época que atendi mais homens do que mulheres, mas nunca tive problema de 

assédio como outras colegas sofreram até de violência física. Foi preciso criar até uma 

associação. Penso que nunca tive problemas por que minha propaganda é de maneira 

diferenciada: não ponho anúncio em jornal, não ponho cartão de visita em qualquer lugar, 

acho que tem haver com a postura do profissional e com a proposta que o profissional tem” . 

Ainda utilizando Coria, 1996, podemos fazer uma análise sobre as resistências 

existentes sobre a sexualidade, o autor aufere resistência às mudanças, ao fantasma da ― mãe 

má‖ , da ― feminilidade duvidosa‖ e  da ― prostituição‖ . O ―fantasma da mãe má‖ é a forte 

culpa por trabalhar fora de casa, posto que por estar nas atividades públicas estaria 

negligenciando o lar.   

“ na vida privada acredito que o maior problema da mulher chefe de família é a 

culpa, gostaria muito de ter mais tempo com os  meus filhos, mais também não fico mais me 

punindo por isso, a mulher que tem filhos e trabalha fora, já tem sido mais aceita na 

sociedade...” 

A ―feminilidade duvidosa‖ está relacionada a uma preocupação com os papéis 

sexuais, no tocante ao dinheiro, há uma vergonha sentida pelo prazer de obter dinheiro e com 

as ambições econômicas;  

“minha filha tem em mim uma heroína, diz que quer ser igual a mim, que vai 

comprar o apartamento dos sonhos com o dinheiro dela, e eu incentivo, dizendo, isso minha 

filha estude que é por isso que seus pais fazem o que fazem, mas eu nunca digo...por isso que 

eu faço o que faço, sempre digo nós fazemos...” 
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E por fim o ―fantasma da prostituição‖ , representado por Madalena ( figura 

bíblica), fundamentalmente sexuada e associadas a esfera pública, ao passo que a Virgem 

Maria assexuada pertence ao núcleo familiar. 

“ acredito que a religião tem uma influencia muito grande na minha formação, 

me direcionou, a minha formação é o catolicismo, meus pai são muito rígidos, beatos de 

carteirinha e  até os 18 anos eu rezava o terço todo dia, mas apartir do momento que fui me 

descobrindo criando, uma independência, hoje sou uma espiritualista com base no 

cristianismo, minha mãe ainda tem grande influencia, mas eu não vou mais a Igreja todos os 

dias, eu tenho outra filosofia religiosa, recito meus mantras...” 

“ Hoje minha mãe me liga , para saber se vou a Procissão de Bom Jesus dos 

Navegantes,eu digo que não e já rezei pra ele hoje, ela fica chocada, por que eu toda vida fui 

e hoje não vou mais ...”. 

“até minha filha de 15 anos , reclama que me acha muito para frente, não acho 

que ela vá parecer comigo, minha filha tem uma natureza muito retraída, ela sim é muito 

preconceituosa e tradicionalista. Eu espero que ela vá peneirando o que recebe na nossa 

convivência e encontre o caminho dela...” 

Os papéis da mulher já passaram por uma ―reciclagem‖, no entanto existe ainda 

uma intensa associação simbólica do feminino à maternidade, na vida privada, no entanto na 

esfera pública alguns acreditam que há uma liberação do poder, ou permissão disfarçada por 

aceitar a mulher nesse campo, onde predomina a simbologia masculina, visto que o protetor e 

provedor, quem deve levar o sustento para casa é o homem.  

“ Mas eu por ser a mais nova dos filhos, tenho 40 anos, lembro de minha mãe 

toda vida trabalhando fora...mas minha irmã mais velha diz toda hora que , não queria ter 

essa vida que eu tenho, ela passou a vida sendo mulher e mãe, passou a vida inteira vivendo 

para o casamento, ela se conforma e lida muito bem, com isso e a minha mãe, não deu esse 

exemplo...dizia lute pela sua independência...”  

“ Eu conheço uma moça que é procuradora e trabalha em uma repartição em 

Brasília que diz só ir trabalhar de terno, pois quando ela está de calças, os homens a olham 

de igual para igual, senão eles, principalmente os mais velhos não querem obedecer e se ela 

vai trabalhar de vestido, eles acham que vão “ montar”, porém ela disse que a postura é a 
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mesma de vestido ou calça, acho que depende muito da natureza da mulher, se masculinizar 

ou não...Já o homem na maioria tende a rejeitar a autoridade da mulher.” 

A relação de dependência no núcleo familiar, podem ser modificadas e se 

transformam ultrapassando as limitações culturais que porventura forma nutridas ao longo do 

processo familiar, cabendo a mulher modificar as ações, alterar os projetos de vida, construir e 

desenvolver espaços dialógicos, para que se encontre a reciprocidade nas relações familiares.   

“ eu vejo muita diferença nos casamentos de ontem e hoje, antes um homem não 

aceitava uma mulher viajar e passar fora um ou dois meses estudando...  O homem não tinha 

estrutura para viver isso , mas as mulheres já buscavam essa liberdade, daí os casamentos , 

dessa época, com essas mulheres, hoje com 55 anos, não deram certo, se dissolveram. A 

mulher foi criada para ficar em casa e servir o homem, cuidar dos filhos e quando ela busca 

a independência ela entra em choque com a cultura popular. 

Para as mulheres a ameaça da solidão, muitas vezes podem fazê-las crer que a 

segurança está na dependência financeira de seus companheiros (Ampudia, 1998). A 

independência financeira conquistada pelas mulheres chefes de família não são garantia de 

autonomia, não é o acesso da mulher a independência econômica que aufere, por si só o 

poder, o pudor em relação ao poder financeiro, às vezes faz brotar uma vergonha sentida pelo 

prazer e o medo do abandono e da separação. E acreditam que culturalmente a regra para ser 

uma mulher feliz e aceita na sociedade é casar e procriar. 

“ eu conheço mães que quando o casamento das filhas entra em crise, não dão 

apoio diz claramente : - não você tem que ficar com ele, que não pode separar, mas elas não 

estão preocupadas com a filha , a preocupação é com a sociedade, com a cobrança das 

pessoas...” 

No depoimento abaixo, nossa entrevistada faz uma reflexão sobre as mudanças na 

sociedade moderna ou pós-moderna, sobre o patriarcalismo e sobre as famílias tradicionais, 

onde nesses casos não se cogita ter a mulher como chefe de família. Porém a mulher como 

chefe de família, já é uma realidade apoiada em pesquisas tanto quantitativas, como 

qualitativas, esse trabalho, por exemplo, trás uma singela amostra dessa realidade, no entanto 

não podemos afirmar se são aceitas de maneira plena, se são desprovidas de preconceitos e se 

são aceitas como algo natural por uma ―nova sociedade‖ que quer se desprender das amarras 
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do antigo, rasgando-o e partindo com novas idéias rumo ao novo. O que se percebe às vezes é 

a contradição de ações e atitudes. 

“... a sociedade não mudou, faz as mesmas coisas, mas bota a poeira em baixo do 

tapete, todo mundo faz as mesmas coisas, sobre traição nos casamentos, as mulheres aceitam 

e fica tudo por isso mesmo o que importa é a aparência no mundo social... Você  num vê, na 

novela das oito? Pra mim isso não mudou nada e já vem de muitos anos, desde a Idade 

Média, desde de Rei Artur, você ser casado e ter amante a mulher aceitar e está tudo certo. 

Mas se for o inverso a mulher ter amante aí, ela é a “ safada” e ele o coitado “ chifrudo” . É 

uma incoerência, mas é real”. 

“Entendo como patriarcalismo, o tradicional, viver em uma sociedade em uma 

família onde o pai manda, a mulher obedece e os filhos  são conseqüentemente também, tem 

que ser o modelo do papai, por exemplo se o pai é médico, meu filho tem que ser também, 

não pode ser músico, o jovem é que está mudando isso com o inconformismo. O ser humano 

já percebeu a loucura nesse quadro onde a mãe é só para confirmar o que o pai quer, e 

querer se tomado como único exemplo, e os filhos e a mulher só querem fazer suas próprias 

escolhas, porém ainda hoje eu vejo isso aqui no Centro, então a sociedade não mudou”. 

Sobre esse relato e reflexão da nossa entrevistada podemos complementar que na 

ordem econômico-burguesa existem três fundamentos para a ordem familiar, segundo 

Roudinesco, em sua reflexão sobre o medo do transbordamento do feminino: a autoridade do 

marido, a subordinação das mulheres e a dependência dos filhos, e prossegue afirmando 

convém ter cautela no poder que se outorga a mulher, pois pode causar uma perigosa irrupção 

do feminino, na força da sexualidade ―sem freios‖, isso ainda permeia o imaginário da 

sociedade. 

A paternidade nos moldes e rigidez colocados acima com todas as funções de 

autoritarismo, não conseguiu se eximir de fragmentação, a imagem do pai dominador, foi 

reconduzida aos poucos foi surgindo uma paternidade ética, revestindo o poder autoritário, 

pelo poder do pai justo, que respeita e acompanha a ― evolução‖ da sociedade, juntamente 

com essas mudanças vieram também novas concepções do casamento, da união do homem e 

mulher, novas formas de criar e estabelecer o núcleo familiar.   
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“ o meu casamento já rompeu com essas amarras, por exemplo eu sou formada 

em Educação Física e meu marido não tem formação nenhuma, mas minha filha respeita ele 

como se ele fosse doutor...” 

“ Não existe um equilíbrio na divisão de tarefas em casa, mas assim, cada um 

ajuda como pode é assim a distribuição, há uma combinação...” 

Encontramos em meio aos relatos de nossa entrevistada algumas contradições, 

percebe que as ações ficam em um campo entre assumir-se detentora do poder no âmbito 

familiar e a negação de que exerce esse poder de maneira plena. Oras encontramos uma 

afirmação, e outros momentos quer nos levar a crer que há uma ― pseudo modernidade‖, 

acordos nas tomadas de decisões. Isso ressalta a complexidade do tema como se vivencia o 

poder das chefes de família na vida privada. E longe de tentar esgotar as discussões a nossa 

pretensão é tão somente  instigar as reflexões sobre esse velho ou novo tema sobre 

relacionamentos  intrafamiliares e suas nuances de poder.  

“ Meu marido apesar de ter uma cabeça , aberta me acha muito pra frente, e eu 

nada me choca..., ele é mais tradicional, mais rígido, nos princípios, mas pela convivência 

comigo, teve que mudar, digo a ele isso não é heresia, nem coisa do demônio, mas é coisa do 

humano... aí ele acaba aceitando as coisas, como por exemplo ele se chocava com os 

homossexuais ,  dizia que era um chute na masculinidade, hoje ele já fica quieto e aceita...” 

“ se minha filha quer ir por exemplo em uma festinha, ela pede ao pai e ele vem 

falar comigo e a palavra final é minha , eu que decido se vai ou não, hoje a palavra final lá 

em casa sobre tudo é minha... Eu sou o alicerce da casa, a estrutura quem dá sou eu”. 

Os ideais do amor romântico, predominantes em nossa cultura a apartir  do final 

do século XVIII, vêm sendo reconstruído em outras bases, pela valorização das 

individualidades, na substituição da pessoa ideal por relacionamentos idéias, igualitários e 

democráticos ( Giddens, 1993). Logo não podemos tratar aqui de mudanças totais , posto que 

na família brasileira percebe-se que novo convive com o tradicional. 

“ eu não tenho essa busca por abrir portas, ganhar flores, nunca busquei o 

galanteio masculino, se ele ( meu marido ) pudesse faria isso, eu que não deixo, eu não gosto, 

quando a gente namorava ele reclamava que eu era muito na minha, mas eu realmente sou 

não fico viajando nesse excesso de romantismo. Eu não sou uma mulher romântica e ele que 

é...” 
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“ Em relação a minha vida sexual, quando ele quer, ele me chama e eu vou, mas 

só vou se eu quiser, nada para me submeter a ele, como tem muitas mulheres por aí. E acho 

que se a mulher quer ela tem que ir buscar , percebo que a mulher que não tomam atitude 

sofrem muito, ficam só esperando e não tem ação. 

 

6.4 Quarta Entrevistada: 

 

A EDUCADORA 

  

―Talvez tenha me topado mais com diferenças de colegas mulheres, inveja de 

desempenho (disfarçado), mais nunca problema com os colegas homens...‖ 

―Já me casei formada, o meu marido já sabia o que tinha de frente...‖ 

 A princípio é importante apresentar nossa entrevistada, traçando um breve relato 

sobre sua vida pública, ela é assistente social, se formou em 1966, pertencia a uma turma 

composta por seis mulheres, fez vários cursos de aperfeiçoamento e especialização, não fez 

Mestrado por que teria que ir estudar fora do Estado e na época, seria muito complicado e não 

quis. 

 Quando se formou já coordenava estágios, na UFS (Universidade Federal de 

Sergipe) e começou suas atividades laborativas em escolas como professora, mas ainda 

enquanto aluna já coordenava o campo de estágio, nessa atividade como estagiária teve a 

oportunidade e organizou a implantação do Bairro América, localizado na zona oeste de 

Aracaju. O bairro América atualmente é uma das referências da periferia de Aracaju-SE. Sua 

área territorial corresponde a aproximadamente 4,5 Km, sendo urbanisticamente habitada. De 

acordo com o último censo do IBGE esse bairro possui 29, 255 habitantes. 

Quando começou a trabalhar na Universidade Federal de Sergipe não havia 

seleção através de concurso público, passou a ser assistente dos professores titulares (1968), 

de 1968 a 1974, devido a sua experiência como professora, foi convidada  para chefiar o 

departamento de Assistência Social, assumindo o cargo de diretora da Escola de Serviço 

Social em 1974, escolhida entre uma lista sêxtupla. 

Convidada à época, pelo reitor Luiz Bispo a assumir a coordenação da área de 

Humanidades, existiam apenas duas áreas na Universidade Federal de Sergipe, a de 
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Humanidades e a de Exatas, passa pouco tempo vindo a ser substituída por outro professor, 

contudo devido ao seu alto grau de conhecimento e desenvoltura na área administrativa, logo 

é convidada a retornar à parte administrativa e juntamente com o reitor Aloísio Campos, é 

responsável pela reforma da Universidade, transformando os anteriores dois centros em 

quatro centros: Ciências Sociais Aplicadas (Serviço Social, Direito e Filosofia); Humanidades 

(Geografia e História); Saúde e Exatas. Onde teve as maiores experiências de sua carreira, 

apontando dois pontos fortes: a implementação em si e ter sido responsável pela elaboração 

do regimento de mudança, enquanto Dr. Piva redigia o estatuto, ela foi à relatora do 

regimento. 

Ocupou cargos como de primeira diretora do Centro de Ciências Social Aplicada. 

Foi Presidente Nacional das escolas de Serviço Social, cargo de caráter federal. Aposentou-se 

como professora titular das disciplinas de Ética, Supervisão de estágio e Orientadora de 

monografia. 

Por exercer cargo de chefia tinha sob sua responsabilidade uma gama enorme de 

pessoas homens e mulheres, professores, alunos, participantes de diretórios, professores de 

melhor idade. Citando fatos constrangedores que passou durante sua gestão, relata um caso 

em que o professor já de bem mais idade agrediu fisicamente um aluno e foi obrigado a ser 

suspenso: 

“... passei muito constrangimento uma vez que um professor deu um murro em um 

aluno e eu suspendi o professor mais velho que eu, tenho muita diplomacia...”. 

“Peguei a Universidade na época da anistia, com os alunos em efervescência, 

mas não tenho na história inimigos...” 

No transcorrer da entrevista pontua que nunca tratou diferente colegas mulheres e 

homens, afirma não possuir dentro dela, nem na década de 70, sendo a mesma nordestina, 

diferenciação entre o homem poder mais, ou vice-versa e que quando assumiu o cargo de 

direção, vários funcionários veteranos ficaram sob sua égide e houve várias criticas por ser 

muito nova, alguns queriam até “rodar a baiana, mas eu não deixava...”, no entanto nada 

sobre essa situação era colocada de maneira explícita a respeito de discussão sobre gênero. 

Afirma ainda que na sua caminhada pública as situações mais desgastantes, 

ocorreram com suas colegas mulheres, talvez porque na época não fosse comum encontrar 

mulheres em cargos de direção, acumulando funções e poder sobre tantos e principalmente, 
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sobre homens numa hierarquia inferior, vivíamos certamente em um mundo ainda mais 

segmentado pelas discussões acerca de gênero. Os papéis sociais desempenhados foram aos 

poucos adquirindo mais flexibilidade até ser revestido de novas nuances. Tudo fruto de uma 

evolução gradativa e complexa. 

Outra indagação que merece relevância é a de que: “Talvez tenha me topado mais 

com diferenças de colegas mulheres, inveja de desempenho (disfarçado), mais nunca 

problema com os colegas homens...”. Será que a aceitação da mulher no espaço público 

encontrou mais resistência no próprio meio feminino? Será que isso se dá por carregar toda 

uma carga de educação de vida cotidiana voltada para exercer seu domínio apenas no âmbito 

doméstico? A resistência de aceitação da autoridade vinda de pares do mesmo gênero pode ter 

causado dificuldade da própria mulher em assumir (ou oficializar) posições de decisão, de 

comando, de poder socialmente reconhecido. 

Dando continuidade às reflexões, outra afirmação a respeito de mulheres, em 

condição de chefia, no âmbito público: “Nunca vi nas colegas, na época, nenhuma utilizando 

o estilo homem, na forma de chefiar... Peguei a época do feminismo exagerado, e não 

concordava, pois achava o equilíbrio melhor‖, e continua “Nunca desempenhei nada que 

tivesse que me impor como homem, pois achava que o fato de ser mulher já era uma grande 

postura...‖ . Nessa década de 60 se encontrava em plena efervescência o movimento feminista 

, pedindo as mulheres atitudes de conflito e de afirmação , a entrevistada visa ressaltar em sua 

fala  o fato de desempenhar a chefia de  modo feminino e não feminista,  valorizando a chefia 

feminina como identidade própria de se impor.  

Depois do breve passeio sobre a vida pública, dessa mulher como chefe de 

família, veremos como se desenvolvem as tramas na teia intra-familiar. 

Nossa primeira entrevistada casou-se em 1967, aos 23 anos, um ano após a 

formatura. Essa mudança da busca pelo aperfeiçoamento educacional, começa a ficar cada 

vez mais comum, nos relatos femininos da época. Cada vez mais mulheres buscavam 

completar os estudos, preocupavam-se em ter uma profissão definida, não se contentando 

como dantes, em apenas exercer seu poder na esfera privada. 

“Já me casei formada, o meu marido já sabia o que tinha de frente... Ele era 

comerciante e eu professora, nunca criou obstáculo na minha ascensão, na Universidade... 
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Ele estava atrás em estudo do que eu, pois veio do interior e não teve as oportunidades que 

eu tive...” 

Poderíamos apontar como ponto em comum entre as famílias das chefas que 

pesquisamos, no perfil do homem, cônjuge da chefa, foi repetitivamente encontrada uma 

situação de desinteresse por estudos, todos fizeram apenas até o segundo grau e não buscaram 

prosseguir. E declara: ―Meus cargos eram mais exigentes, eu estudava no fim de semana, aí 

ele assumia as crianças, não tinha cobranças de almoço, etc... tudo para ele estava ótimo‖. 

Em contrapartida, por hora, todas as mulheres pesquisadas, de classe média, são 

pós-graduadas e possuem diversos cursos, em uma veemente contraposição a formação 

acadêmica do cônjuge.  

A entrevistada afirmou vivenciar um harmônico relacionamento familiar, um 

equilíbrio do cotidiano, no que concerne à organização dos afazeres domésticos. Foi 

declarado em seu discurso e em outros relatos das entrevistadas que os maridos, sozinhos, ( 

DE TODAS AS ENTREVISTADAS) por disponibilizarem de bem mais tempo, no âmbito 

residencial, assumem  SOZINHOS as tarefas domésticas (supermercado, banho, alimentação, 

estudo das crianças, empregada domésticas), antes executadas por mulheres, na entrevista foi 

colocado que há uma ruptura com os modelos tradicionais, tidos há séculos como ideal, onde 

o homem seria o provedor, tomando as ―grandes‖ decisões (conduzindo as questões 

financeiras, detendo o ―poder‖, o comando da ―última palavra‖) e a mulher reservada às 

decisões da administração da casa, envolvida dia-a-dia, mais diretamente, com as questões 

dos filhos e no ponto de vista afetivo.  

“Eu era toda Universidade de segunda à sexta, na semana, nos horários de 

trabalho, à noite e nos fins de semana eu era toda família...”, há uma tentativa, por parte da 

entrevistada em conciliar a vida pública com a vida privada. 

 

“A árdua tarefa da mulher moderna tem sido procurar conciliar a vida 
profissional com as funções da maternidade e as tarefas da vida doméstica. 
Tarefa muito difícil de ser bem realizada fora de uma economia solidária, 
onde seja realizado um adequado planejamento social para auxiliá -la” 
(ALBORNOZ,1969, p.17) 

 

Encontramos de maneira mais costumeira, na cidade de Aracaju, mães que 

laboram durante todo o dia e deixam seus filhos, sob os cuidados das instituições ―creches‖ 
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(quando da classe baixa) e ―hoteizinhos‖ (quando da classe média/alta), para ter uma maior 

―segurança‖ e ―liberdade‖ na rotina diária. No entanto na época de nossa entrevistada, não era 

usual recorrer a instituições para cuidar dos filhos, contava-se como o apoio da família (mãe, 

sogra e irmãs e no caso da nossa entrevistada o marido). Em Aracaju encontramos um 

crescimento na década de 90 dessas instituições intituladas Hoteizinhos. 

Nessa entrevista, não podemos afirmar que o modelo definido como tradicional, 

patriarcal, foi encontrado em sua forma  costumeira quero ressaltar que a nossa entrevistada é 

idosa, para efeitos da lei brasileira, posto que possui mais de 65 anos, logo os fatos supra 

citados passaram-se na década de 60. Chamo atenção ao fato de que estamos na capital do 

menor estado da federação brasileira, localizados na região Nordeste, tradicionalmente e 

culturalmente conhecida como região de ―cabra macho‖. 

Por todo século XX, podemos observar que houve um avanço do feminismo e por 

conseqüência um recuo do patriarcalismo com todo seu apelo tradicionalista, isso se torna 

mais evidenciado em meados da década de 60 e nas décadas seguintes ganham corpo e forma 

com o surgimento da pílula anticoncepcional e revolução sexual, bem como outros pontos que 

levaram as transformações da intimidade e portanto da vida privada.  

Senão, vejamos alguns comentário e citações sobre os modelos patriarcais, 

tradicionalistas e procuremos algum traço de semelhança. 

Opinião de Jean-Jacques Rousseau, na sua obra Discurso Sobre A Economia 

Política (1755), sobre como devem proceder às relações familiares: 

 

―Na família, por diversas razões oriundas de sua própria natureza, é claro 
que o pai deve comandar. Em primeiro lugar, a autoridade não deve ser 
igualmente dividida entre pai e mãe; o governo deve ser único, e em toda 
divisão de opinião deve haver uma voz preponderante que decida. Em 
segundo lugar, por menos importância que demos às desvantagens 
peculiares às mulheres, temos de admitir que acarretam necessariamente 
intervalos de inação, e essa é uma razão suficiente para excluí-las da 
autoridade suprema: pois, quando a balança está perfeitamente equilibrada, 
uma palha é suficiente para incliná-la. Além disso , o marido deve ser capaz 
de dirigir a conduta da esposa, porque é importante para ele ter a 
segurança de que os filhos, os quais é obrigado a reconhecer e sustentar, 
pertencem a ele  e a ninguém mais.‖  

( ROUSSEAU, 1755) 
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Também John Locke, em sua obra Tratado Sobre O Governo Civil (1690), 

defendeu igual corrente de pensamento, no tocante à autoridade masculina e os papéis, regras 

de convivência e identidade de cada gênero: 

 

“O marido e a esposa, embora possuam um interesse comum, apesar de 
entendimentos diferentes, terão às vezes, por força, diferentes vontades 
também, Sendo, portanto, necessário que a última determinação (isto é, 
regra) seja colocada em algum lugar, naturalmente recai sobre o homem, já 
que é o mais capaz e o mais forte‖. (LOCKE, 1690) 

 

As mudanças nos padrões hierárquicos, identificações de modelos familiares e dos 

papéis de gênero são veementes, observando as citações supra mencionadas, não visualizamos 

nenhuma semelhança com a família de nossa entrevistada, o modelo vivenciado por essa 

família, nos apresenta uma ruptura com o modelo antigo de relações familiares, ainda na 

década de 60/70, mas devemos ter cautela, com afirmações veementes, posto que estamos 

pesquisando algo muito mais complexo e não tenho a pretensão de exaurir a discussão sobre a 

temática. 

Nossa entrevistada sugere que ainda encontramos na nossa sociedade aracajuana, 

resíduos fortes do modelo tradicional de família, mas é indubitável que os modelos 

tradicionais foram revestidos de roupagem liberalizante e com concepções modernas.  

Finalizamos a entrevista com a visão de Patriarcalismo de nossa EDUCADORA e 

chefe de família feminina, tanto no contexto financeiro, quanto na tomada de decisões: ―é 

uma história milenar, ainda existe resíduos grandes e curtos, uns disfarçados e outros 

aparentes‖, e continua : 

―Eu acho a mulher mais ousada, as mulheres que não tem vocação e tendência 

para o estudo se acomodam aos maridos... quando ocorre a junção do homem que não quer 

estudar e da mulher que quer estudar,  fora os raros casos que conheço como o meu de 

caminharem juntos, acho que o homem quer ser o superior, quer ter o comando” . 

Ao encerrar a entrevista com a EDUCADORA, percebi que há muito ainda a ser 

discutido e analisado e que o assunto está longe de ser esgotado, e se mostra além de 

relevante, muito instigante. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O núcleo familiar é uma instituição complexa e o casamento é um dos elementos 

de maior relevância em uma ordem social e sexual que se encontra em profunda 

transformação desde os anos 60 e 70, com a revolução sexual.  

Se observarmos o núcleo familiar, encontraremos na maioria das sociedades uma 

chefia familiar muito ligada à figura do provedor, talvez devido a esse fato, a primeira 

impressão sobre o tema pesquisado, seja a relevância do ponto de vista econômico, no entanto 

o ponto de vista sociológico nos permite uma visão e uma busca ampliada sobre a chefia 

feminina no âmbito familiar, nos permitindo acompanhar as relações de poder e dominação na 

vida privada. Adentrar na chefia ligada à tomada de decisões e seus reflexos na conjugalidade, 

observar os reais efeitos da emancipação feminina, dentre outros pontos, que permeiam e  

instigam e nos trazem outras implicações, no campo social. 

A pretensão da pesquisa foi, no transcorrer do colhimento dos discursos das 

entrevistadas, obter informação explícita ou intrínseca a respeito das chefias nos núcleos 

familiares pesquisados. Não foram utilizadas perguntas diretas e a partir de uma narrativa 

natural foram relatadas experiências realistas do ponto de vista afetivo, bem como dos 

poderes econômicos e decisórios intrínsecos no âmbito familiar. 

Na pesquisa do âmbito privado, não foi possível encontrar uma realidade social 

sobre a mudança do patriarcalismo para um outro modelo ―puro‖ de chefia. As famílias ainda 

com esse perfil de patriarcal, são encontradas no seio da nossa sociedade, o que se pode 

afirmar é que a realidade é mais complexa, mais misturada, e que esse poder não é 

necessariamente verticalizado no convívio familiar onde ambos, homens e mulheres, 

trabalham ou quando os dois se intitulam provedores e afirmam que dividem o poder, 

vivenciando um acordo subentendido e as decisões são partilhadas. 

Na sociedade encontramos com maior freqüência o modelo, onde simbolicamente 

aparece como chefe da família o homem, no qual ele, o patriarca ouve e consulta a mulher, 

deixando de tomar decisões; no entanto, às vezes quando encontra resistência da mulher é 

dele mesmo, sob qualquer forma, o poder de veto.  Na chefia feminina desenvolvida no 

âmbito privado, também encontramos concessões simbólicas, decisões masculinas meramente 

aparentes, visto que o real poder decisório foi dela, da mulher, tendo como ponto comum para 
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objeto da pesquisa: ser da classe alta em Aracaju, possuir segurança e sucesso na vida 

profissional, afirmar-se como provedora, aparentando o poder e domínio, tanto na vida 

pública quanto na privada. Embora sejam de diferentes faixas-etárias, culturas, credos, todavia 

APARENTEMENTE é delas o poder de decisão. 

Foi-se observado que essas famílias romperam com o modelo tradicional 

patriarcal. A chefia da mulher por vezes reproduz os valores tradicionais, as decisões que por 

ventura o marido tomaria, ela resolve, mantendo o cuidado de ser uma decisão que ele 

apoiaria.  

Não podemos concluir a pesquisa afirmando que exista de fato uma convergência 

entre sistemas familiares, nem dizer que estamos nos encaminhando para o desaparecimento 

da família, ou como Giddens; estamos no caminho para substituição por uma ―sexualidade 

plástica‖ ou por ―relações puras‖.  

Apesar da corrida pela autonomia individual, existe também um profundo respeito 

pela família e a procura pelo casamento também. Devido à complexidade do tema chefia 

feminina podemos apenas deixar registrado que foram encontrados, no perfil das mulheres 

entrevistadas, tanto traços de tradicionais, tanto quanto de revolucionárias; suas atitudes e 

posturas são ambíguas. Não foram encontrados modelos puros de chefia, bem como não 

existe um só modelo de família, de dominação, de forma de poder, de autoridade, o que existe 

de fato é um emaranhado diversificado de realidades cada uma precisando ser analisada 

dentro do próprio contexto. 

E as mulheres chefes de família nessa complexidade de mudanças, de retrocessos 

e avanços no núcleo familiar, desfilam de forma sutil, mas com firmeza de maneira 

extremamente habilidosa no uso de sua autoridade, como uma artesã que cuidadosamente tece 

os fios da vida, desfazendo os emaranhados, deixando à vista que o sujeito feminino estando 

como responsável, no núcleo familiar, pelo domínio e poder decisórios, é uma peça 

fundamental no caminho do remodelamento cotidiano de papéis e conseqüentemente das 

relações familiares e de gênero. 
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Proporção da população residente de 10 anos ou mais de idade, por alfabetização e sexo, segundo os 

municípios - 2000 

Municípios 

População residente de 10 anos ou mais de idade, por alfabetização e sexo (%) 

Sabem ler e Escrever Não sabem ler e escrever 

 

Total 

 

Homem 

 

Mulher 

 

Total 

 

Homem 

 

Mulher 

 
1

1 

A

Aracaju 90,5 90,6 90,5 9,5 9,4 9,5 

 
2

2 

S

Salvador 93,8 94,3 93,4 6,2 5,7 6,6 

 
3

3 

M

Maceió 83,7 83,9 83,5 16,3 6,1 16,5 

 
4

4 

R

Recife 89,8 90,6 89,1 10,2 9,4 10,9 

 
5

5 

F

Fortaleza 

 

89,4 

 

 

88,9 

 

89,9 

 

10,6 

 

11,1 

 

10,1 

 

 
6

6 

S

São Luiz 

 

84,4 

 

83,1 

 

85,9 

 

15,6 

 

16,9 

 

14,1 

 

 
7

7 

T

Teresina 

 

86,8 

 

86,2 

 

87,4 

 

13,2 

 

13,8 

 

12,6 

 

 
5

8 

N

Natal 88,7 88,1 89,2 11,3 

1

1,9 

1

0,8 

 6 J     1 1
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9 João 

Pessoa 

88,4 88,0 88,8 11,6 2,0 1,2 

Crianças de 0 a 6 anos de idade, total e as que residem em domicílios com responsáveis mulheres, 

segundo os municípios das capitais – 2000 

Municípios 

Crianças de 0 a 6 anos 

Total 
Em domicílios com responsáveis mulheres  

Total Percentual (%) 

 
1

1 Salvador 291.744 95.044 32,6 

 
2

2 Recife 166.176 53.557 32,2 

 
3

3 Aracaju 57.819 17.055 29,5 

 
4

4 Fortaleza 288.665 78.646 27,2 

 
5

5 Maceió 112.460 29.473 26,2 

 
6

6 João Pessoa 73.417 18.338 25,0 

 
7

7 Teresina 95.607 23.247 24,3 

 
8

8 Natal 90.700 21.623 23,8 

 
9

9 São Luiz 912 107 11,7 
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Proporção de mulheres de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios, por classes de 

anos de estudo, segundo os municípios - 2000 

Municípios 

Mulheres responsáveis pelos domicílios, por classes de anos de estudo (%) 

Sem instrução e 

menos de 

1 ano 

1

 1   a 3 

anos 

4

 4 

anos 

5

5 a 7 

anos 

8

 8 a 10 

anos 

1

11 a 14 

anos 

5 anos e 

mais 

 
1

1 
Aracaju 14,2 

1

6,4 

1

3,1 

1

1,0 

1

2,5 

2

1,4 
1,2 

 
2

2 
Recife 14,7 

1

5,0 

1

4,2 

2

2,6 

1

1,1 

1

8,7 
13,4 

 
3

3 
Salvador 9,8 

1

4,6 

1

3,0 

2

2,9 

1

3,3 

2

6,8 
9,5 

 
4

4 
João Pessoa 14,7 

1

4,3 

1

2,1 

0

0,4 

1

1,4 

2

1,2 
15,7 

 
5

5 
Maceió 21,3 

1

5,4 

1

1,9 

1

1,2 

1

0,9 

1

8,9 
10,2 

 
6

6 
Teresina 18,5 

1

6,0 

1

2,0 

0

0,8 

1

2,9 

2

3,6 
6,0 

 
7

7 
Natal 14,2 

1

4,9 

1

5,3 

2

2,0 

1

2,2 

2

0,9 
10,3 

 
8

8 
Fortaleza 14,6 

1

5,6 

1

3,4 

4

4,4 

1

3,0 

2

0,5 
8,2 

 
9

9 
São Luiz 18,6 

1

7,0 

8

,2 

7

7,0 

2

2,2 

1

2,9 
2,6 
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Rendimento nominal mensal das mulheres de 10 anos ou mais de idade, responsáveis 

pelos domicílios, segundo os municípios – 2000 

Municípios 
Rendimento nominal mensal (R$) 

Médio Mediano 

1

1 
 Recife 744,25 251,00 

2

2 
 João Pessoa 703,25 

300,00 

3

3 
 Natal 702,87 300,00 

4

4 
 Aracaju 670,44 300,00 

5

5 
 Salvador 657,81 291,00 

6

6 
 Fortaleza 648,13 250,00 

7

7 
 Maceió 622,37 250,00 

8

8 
 Teresina 503,62 200,00 

9

9 
 São Luiz 388,03 200,00 
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Mulheres de 15 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios, total e sua respectiva 

distribuição percentual, por grupos de idade, segundo os municípios - 2000 

Municípios Total 

Mulheres de 15 anos ou mais de idade 

Grupos de idade 

15 a 

19 

20 a 

24 

25 a 

29 

30 a 

34 

35 a 

39 

40 a 

44 
45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 e mais 

 
1

1 
Aracaju 

4

41226 

0

0,9 

4

4,1 

7

7,0 

9

9,5 

1

1,8 

1

11,8 

1

11,4 

1

10,0 

8

8,2 

7

7,3 

1

17,9 

 
2

2 
Salvador 

2

243.885 

0

0,8 

4

4,2 

7

7,4 

1

10,5 

2

2,7 

1

13,5 

1

11,8 

9

9,9 

7

7,5 

6

6,7 

1

14,9 

 
3

3 
Maceió 

6

6945.10 

0

0,9 

4

4,2 

7

7,0 

1

10,0 

1

1,9 

1

12,6 

1

11,6 

1

10,0 

8

8,3 

7

7,4 

1

16,0 

 
4

4 

João 

Pessoa 

4

49.199 

0

0,7 

3

3,3 

5

5,7 

8

8,7 

1

1,4 

1

12,0 

1

11,5 

1

10,7 

8

8,6 

8

8,3 

1

19,1 

 
5

5 
Natal 

5

53.807 

0

0,8 

3

3,1 

5

5,7 

8

8,5 

1

1,2 

1

12,4 

1

11,1 

1

11,1 

8

8,5 

8

8,1 

1

19,4 

 
6

6 
Fortaleza 

1

174.623 

0

0,9 

4

4,0 

6

6,9 

9

9,7 

1

1,6 

1

11,7 

1

11,1 

1

10,4 

8

8,0 

7

7,7 

1

17,9 

 
7

7 
Teresina 

5

53330 

0

0,9 

4

4,5 

7

7,4 

1

10,0 

2

2,4 

1

13,0 

1

11,9 

9

9,8 

7

7,6 

6

6,8 

1

15,6 

 
8

8 
São Luiz 

1

193 

3

3,6 

9

9,3 

7

7,2 

1

11,3 

1

1,1 

1

14,4 

7

7,2 

8

8,2 

3

3,1 

4

4,6 

9

9,3 

 
9

9 
Recife 

1

140.597 

0

0,7 

3

3,2 

5

5,8 

8

8,3 

0

0,6 

1

11,4 

1

11,3 

1

10,5 

8

8,9 

8

8,6 

2

20,8 
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Domicílios, em números absolutos e relativos, por sexo do responsável, segundo os municípios - 

2000 

Municípios 

Domicílios por sexo do responsável 

Absoluto Relativo (%) 

Total Homem Mulher Homem Mulher 

1

1 
Salvador 651.293 407.329 

2

43.964 
62,5 37,5 

2

2 
Fortaleza 526.079 351.391 

1

74.688 
66,8 33,2 

3

3 
Recife 376.022 235.381 

1

40.641 
62,6 37,4 

4

4 
Maceió 199.734 135.194 

6

4.540 
67,7 32,3 

5

5 
Natal 177.783 123.961 

5

3.822 
69,7 30,3 

6

6 
Teresina 169.771 116.434 

5

3.337 
68,6 31,4 

7

7 
João Pessoa 151.865 103.657 

4

8.208 
68,3 31,7 

7

8 
Aracaju 116.689 75.446 

4

1.243 
64,7 35,3 

8

9 
São Luiz 1.223 1.029 

1

94 
84,1 15,9 
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Pessoas responsáveis pelos domicílios, por média de anos de estudo e sexo, segundo os municípios - 

2000 

Municípios 

Pessoas responsáveis pelos domicílios, por média de anos de estudo 

Total 
Sexo 

Homens Mulheres 

 
1

 1 
Salvador 7,6 7,8 7,2 

 
 

2 
Recife 7,5 7,9 6,8 

 
 

3 
João Pessoa 7,4 7,6 7,2 

 
 

4 
Aracaju 7,3 7,5 6,8 

 
 

5 
Natal 7,0 7,2 6,6 

 
 

6 
Fortaleza 6,7 6,9 6,4 

 
 

7 
Maceió 6,4 6,6 6,1 

 
 

8 
Teresina 6,3 6,4 6,1 

 
 

9 
São Luiz 4,3 4,0 5,7 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

DADOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Nome? 

Idade? 

Grau de instrução? 

Religião? 

Quantos filhos? 

Qual a idade dos filhos? 

Ano do casamento? 

Como percebe as diferenças no casamento atualmente, em comparação à época em que 

casou? 

Qual a visão sobre o patriarcalismo? 

Você tem uma visão ideal de família? 

Houve mudança desse ideal com o casamento? 

Mãe/ Mulher/ Chefe de família ( condições e considerações) 

Como foi a infância? 

Como era a família materna e paterna? 

Como é a vida conjugal? 

Como se dá o diálogo entre o casal? 

Como se dá o diálogo com os filhos? 

Como ocorre em casa as permissões e proibições (  Quem é a autoridade?) 

Como se desenrolam os papéis sexuais? ( Galanteio, a busca por sexo, o romantismo?) 

Quem melhor representa a família perante a sociedade? 

Quem é mais presente na educação dos filhos? 

Quem é mais envolvido nas rotinas e no funcionamento da casa? 

Quem está presente nos horários de refeição? Quem senta a cabeceira? 

Seu casamento é igualitário em tarefas? 
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Existe algum assunto que é de difícil diálogo entre o casal? 

A quem compete o pagamento de contas em casa? 

Como são as tomadas de decisões ( ferias, investimentos, etc) no âmbito familiar? 

Quem faz as compras ( semanais de supermercado, feira) ? Quem paga? 

Quem é o alicerce financeiro? 

Aponte a maior dificuldade em ser mãe e chefe de família? 

Aponte a maior dificuldade em ser chefe de família e esposa? 

O que significa ser chefe de família? 

 

VIDA PÚBLICA 

 

Como é sua rotina de trabalho? 

Quantas horas trabalha e quantas fica em casa? 

Seu trabalho fora de casa interfere no casamento? 

 

FALE SOBRE SUA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

Você trabalha nos fins de semana? 

Quais os projetos profissionais para o futuro? 

O marido trabalha? Contribui financeiramente nas despesas da casa? 

Qual o grau de escolaridade do marido? 

Qual a pretensão profissional dele ( se houver)? 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

Como é sua casa? 

Se a casa é própria, como adquiriu? 

Quais são os hábitos familiares aos fins de semana ( teatro, cinema). Quais lugares 

freqüentam?  

 

 

 


