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RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo investigar como as mães sem cônjuge co-
residente organizam o tempo cotidiano mediante o acionamento e uso das redes de apoio, 
buscando compreender como ocorre a construção do tempo a partir do binômio trabalho-
família. Foram realizadas 21 entrevistas semi-estruturadas, gravadas e transcritas, com 
mães, que exercem atividade profissional remunerada, pertencentes às camadas médias 
da Região Metropolitana do Recife. Os arranjos residenciais incluem mulheres separadas, 
divorciadas, viúvas e solteiras com filho(a)s, de 10 a 39 anos. Elias (1998), Adam (1990), 
Bott (1976), Lins de Barros (2001) e Scott & Motta (1983)e Thompson (1984) foram os 
principais autores com os quais dialoguei para a construção do viés teórico desse trabalho, 
especialmente no que se refere ao tempo e às redes sociais. A partir da análise das 
entrevistas, de fichas de dados complementares e observação de campo, concluí que a 
questão do tempo de trabalho (doméstico e extradoméstico) ganha relevância teórica 
quando articulada com as diferentes formas de acionamento de redes de ajuda, o que 
confere à estas últimas, o poder de maximização do tempo cotidiano das mulheres 
entrevistadas. Esta articulação, por sua vez, possibilita a operacionalização das relações 
pessoais no âmbito dos espaços sociais. Nesse sentido, a organização do tempo cotidiano 
mediante o acionamento e uso das redes de apoio contribui para redimencionar a posição 
da mulher ao facilitar o trânsito entre o espaço doméstico e extradoméstico. Condição que 
favorece a  realização profissional, porém, ressaltando a manutenção de desigualdades de 
gênero tradicionais e revelando novas dimensões destas desigualdades.



ABSTRACT

This present research aims at investigating how mothers with no co-resident mates 
organize their daily routine by activating the use of supporting nets. It seeks for 
understanding how these mothers make their time out of family and job commitments. 
Twenty-one women who do remunerative professional activities and belong to the 
average class of the metropolitan region of Recife were interviewed. All interviews were 
semi structured, recorded and audiotyped. The residential arrangements include 
separated, divorced and single women and widows, all with child/children from 10 to 39 
years old. Elias (1998), Adam (1990), Bott (1976), Lins de Barros (2001), and Scott & 
Motta (1983) e , Thompson (1984) were the authors whom we most talked to for the 
theoretical basis of this work, especially when regarding time and social nets. With field 
observation, analysis of the interviews and complementary data worksheets, we 
concluded that the working time (domestic and non-domestic) gains a theoretical 
relevance when articulating with the different ways of the supporting nets' activation. This 
ascribes to the supporting nets a symbolical worth of a clock. That articulation makes the 
personnel relations possible in the social spaces. This way, the scheduling of the daily 
routine with the activation and use of the supporting nets gives a new significance to the 
woman's position and facilitates the traffic in the domestic and non-domestic spaces 
making possible the professional realization. However, it highlights the maintenance of 
the inequalities of the traditional genders and reveals new dimensions of these 
inequalities.         
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INTRODUÇÃO

A revolução industrial engendrou na pauta social a notação do tempo 
(Thompson,1984) possibilitando a orientação pelas tarefas na organização cotidiana. 
Dentro deste contexto é que foram implementados diferentes sistemas de produção 
visando a maximização do processo produtivo através da divisão do trabalho, a exemplo 
do fordismo-taylorismo. Em ambos sistemas o tempo foi o ponto de apoio central à 
otimização do trabalho e incremento na produção. Entretanto, para o fordismo 
(Harvey,1992:122), o dia de trabalho de oito horas e cinco dólares, além de disciplinar os 
trabalhadores do sistema de montagem, possibilitava a estes renda e tempo de lazer 
suficientes para o consumo dos produtos produzidos em massa pelas corporações. Deste 
modo, a importância do tempo assumia duas dimensões: a material, simbolizada pela 
produção em massa num menor tempo possível e a subjetiva, através do incentivo ao 
consumo do produzido.  

       Mas, o mundo do trabalho transformou-se a ponto da 
centralidade do trabalho (Offe, 1998) ser questionada considerando a expressividade das 
mudanças no processo produtivo e de trabalho. Na sociedade atual, os processos de 
reestruturação produtiva em voga apontam algumas mudanças significativas, uma delas 
sendo a crescente participação feminina no mercado de trabalho. Apesar da inserção 
feminina representar uma conquista das mulheres, as desigualdades de gênero 
prevalecem revelando a precarização do trabalho feminino: as mulheres ganham menos 
que os homens e são expressivas nos setores da informalidade a despeito do aumento da 
escolaridade feminina. 

Além disso, aumenta o número de mulheres inseridas em arranjos domésticos 
monoparentais ou unipessoais por opção própria ou por descasamento ou viuvez. 
Inseridas nessa situação domiciliar, algumas mães que exercem atividade remunerada se 
vêem no dia-a-dia tendo que triplicar sua jornada de trabalho para compartilhar ou 
sustentar o domicílio. Algumas mulheres, chefes de famílias, sem redes de ajuda no 
âmbito familiar absorvem as tarefas domésticas estendendo sua jornada de trabalho 
(Abreu;1993;Oliveira,2002).

Tendo em vista este contexto de mudança na esfera profissional e uma maior inserção 
da mulher no mercado de trabalho torna-se imprescindível refletir acerca do emprego do 
tempo das mulheres. Diversos estudos apontam para a sobrecarga de trabalho feminino 
(Antunes, 1999; Castells, 2000; Hirata, 2002), reflexo das desigualdades de gênero 
vigente na sociedade. Entretanto, a agenda de gênero precisa ser revista incluindo nas 
políticas públicas a questão da conciliação de tempo do trabalho doméstico e extra-
doméstico como uma necessidade premente. (Abreu, 1993) Porém, há que se repensar o 
tempo de conciliação do trabalho nessas esferas atribuindo responsabilidades à família na 
organização do tempo cotidiano de seus integrantes. Nesse sentido, as negociações no 
âmbito familiar precisam promover a maximização do tempo de todos os membros do 
grupo doméstico e não apenas sobrecarregar as mulheres na operacionalização das tarefas 
diárias relativas ao trabalho doméstico. 

Para maximizar o tempo cotidiano através da divisão do trabalho no âmbito familiar o 
uso das redes de ajuda torna-se fundamental. Sendo as redes de ajuda podendo ser 
formadas pelo cônjugue ou ex-cônjugue; filhos, empregados da casa, vizinhos, parentes, 
amigos, colegas). Além disso, nos tempos modernos, o uso de tecnologias como 
microondas, caixa eletrônico, internet, telefones, etc, serve para maximizar o tempo, 
estas, funcionando como instrumental de apoio.. Desse modo, as redes de ajuda 
possibilitam a disponibilização do tempo da mulher num tempo em que a divisão do 



trabalho doméstico amplia as possibilidades da agenda de gênero através da organização 
do tempo cotidiano de toda família. 

Assim, o sentido do tempo incorporado neste trabalho engloba o tempo como 
construção social capaz de dinamizar as relações sociais existentes na medida em que 
ocorre uma maior divisão sexual e geracional do trabalho no âmbito familiar através do 
acionamento das redes de ajuda, ou seja, o tempo passa a ser refletido sobre dois prismas: 
o da organização das atividades cotidianas (Elias,1998;Thompson,1984) e para aspectos 
organizacionais da temporalidade (Adam,1990; Giddens,1991;1984).

Para que a agenda de gênero incorpore tais questões no âmbito das políticas públicas é 
preciso conhecer mais sobre como ocorre a construção do tempo cotidiano através do 
acionamento das redes de ajuda nos espaços de sociabilidade.



1. TRAJETOS DO MéTODO
1.1. SOBRE O UNIVERSO DE ESTUDO

A presente pesquisa se propõe a investigar como as mães sem cônjuge co-residente 
organizam o tempo cotidiano mediante o acionamento e uso das redes de ajuda.

O universo deste trabalho é formado por mães trabalhadoras que residem em arranjos 
domiciliares do tipo monoparental, unipessoal, pertencentes às camadas médias da 
Região Metropolitana do Recife e vivem uma situação de conjugalidade não residente, o 
que configura uma amostra formada por “mães” separadas, viúvas, desquitadas, 
divorciadas e solteiras que exercem alguma atividade profissional. 

A denominação “mãe trabalhadora”, além do intuito de ressaltar, mesmo que de 
forma implícita o trabalho doméstico, tem por finalidade maior remeter à mulher ao 
trabalho remunerado. Nesse sentido, esta pesquisa pretende, ao enfocar a “mulher-mãe” 
no mercado de trabalho, pensar as conseqüências que a inserção feminina traz à 
conciliação de tempo entre as atividades relativas às esferas doméstica e extra-doméstica 
considerando a utilização das redes de ajuda como estratégias para se manter nestas duas 
esferas. 

Alguns autores enfatizam diferenças entre os estratos médios e populares no que tange 
ao rearranjo doméstico. Para Fonseca (1987) e Goldani (1993) os motivos de separações 
nos estratos baixos seriam decorrentes da “incapacidade” do homem se manter como 
provedor da família em decorrência do desemprego, diferentemente, nas camadas médias 
a separação seria decorrente da “(...)insatisfação com o modelo hegemônico em um 
contexto de abertura no leque das opções individuais e estilos de vida. (...), posição que 
configura a valorização da autonomia feminina nos estratos médios. Por este motivo 
torna-se fundamental uma investigação cuidadosa a fim de apreender possíveis sinais de 
subordinação feminina presentes nestes estratos médios bem como identificar até que 
ponto ocorre a insatisfação feminina em relação à desigualdades de gênero na divisão de 
tarefas domésticas e/ou acionamento de redes de ajuda no cotidiano privado. As 
desigualdades geracionais também podem ser vistas dentro de uma perspectiva de gênero.

Para fins de descrição do segmento estudado, me inspiro na perspectiva adotada por 
autores como Velho (1989:63), Salem (1980:19-24) e Figueira (1987) que consideram 
como características dos estratos médios o nível educacional, responsável pelo 
desenvolvimento de um pensamento crítico, a elaboração do discurso inspirado na 
psicologia e/ou psicanálise bem como à especificidade da rede de relações vivenciadas 
pelas entrevistadas, ou seja, o fato de residir e/ou trabalhar em locais cujos acessos a 
determinados bens e serviços, e, eu acrescentaria às determinadas informações, as 
inserem numa rede de consumo e troca que delineia um estilo de vida peculiar a este 
segmento. Nesse sentido, aspectos como nível de instrução, religiosidade, número de 
filhos, profissão, ocupação, dentre outros, auxiliam a apreensão de dimensões simbólicas 
relativas a valores, visão de mundo e estilos de vida das camadas médias aqui 
investigadas.

O universo é formado por mulheres inseridas em arranjos monoparentais e 
unipessoais. Segundo alguns autores (Scott,2002;Woortmann&Woortmann,2002), o 
fenômeno da chefia feminina não é novo no Brasil; remonta à época do Brasil Colônia, 
tendo, inclusive, muitos estudos nos estratos populares. Contudo, nas camadas médias 
ainda é pouco pesquisado. Para Woortmann (2002:02), 

“o que parece novo é a existência de grupos domésticos monoparentais e seu rápido 
crescimento nas camadas médias brasileiras. Tendo o fenômeno penetrado na própria 
camada social (...) das pesquisadoras, foi redescoberto e revalorizado, na medida em que 
deixou de ser algo característico de um “Outro”para se tornar presente entre “Nós”. Por 
força das transformações que atingiram a condição feminina e os padrões familiares de 
classe média, a chefia feminina de grupos domésticos deixou de ser algo restrito àquelas 



camadas pobres, ganhando nova relevância, associada aos (...) estudos de gênero”. 
Vale ressaltar a falta de estudos sobre casas chefiadas por mulheres não casadas, que 

dentre a possibilidade de arranjos pode ser exemplificado o unipessoal feminino.
Neste estudo, o universo pesquisado não é estudado de forma isolada, mas, 

considerando a inserção deste grupo social numa determinada sociedade e a rede de 
relações existentes com distintos grupos sociais. Assim, valores e estilos de vida 
constituem expressões das relações sociais estabelecidas por este grupo. Da mesma 
forma, é importante salientar que o emprego do termo camada média serve apenas para 
fazer referência a este grupo, não significando enveredar numa discussão sobre classe 
social, consideração que foge aos objetivos deste trabalho.  

Conforme explanação acima, no que tange ao aspecto sócio-econômico, concordo com 
Salem (1980:23) que, “embora a renda não determine de modo mecânico o estilo de vida, 
não há dúvida de que ela permite o acesso a determinados bens e símbolos socialmente 
valorados”, no entanto, neste trabalho o uso da renda terá uma dupla função: 1) a de 
apreensão do estilo de vida no sentido proposto pela autora; 2) como parâmetro de análise 
que objetiva apreender quais as redes de ajuda acionadas para a manutenção e/ou 
consumo familiar de forma principal e complementar, na tentativa de verificar a efetiva 
contribuição financeira dos membros das famílias de camadas médias, seja da mãe, do pai 
e/ou dos filho/a(s).  Através da renda e/ou outras contribuições financeiras, tais como 
pensão paterna, o exercício de outras atividades profissionais, etc., busco entender o 
processo de formação de desigualdades de gênero e geração no âmbito familiar. Enfoca-se 
o aspecto instrumental através da efetiva contribuição financeira para a manutenção 
familiar e também pelo aspecto subjetivo simbolizado pela divisão de trabalho doméstico 
bem como pela solidariedade da/os filha/os para com os demais membros do grupo 
familiar: mãe, pai e irmãos Sendo assim, o contexto da análise possibilita a apreensão das 
redes de ajuda através do apoio emocional e econômico privilegiando igualmente a 
exploração de conteúdos emocionais e de enfoque econômico-produtivista tendo em vista 
a concepção do grupo doméstico e de algumas redes de reciprocidade ligadas a este grupo 
como articuladores da força de trabalho doméstico e extra-doméstico.

Inicialmente a idéia era incluir a idade do/s filho/a(s) em torno de 18 (dezoito) anos 
como mais um critério de definição da amostra configurando assim um recorte de ciclo de 
vida cujo enfoque seria a família em fase de dispersão, ou, na denominada “fase do ninho 
vazio”. Entretanto, as dificuldades de encontrar pessoas dentro desse perfil me fizeram 
alargar a faixa etária dos filhos dessas mulheres definindo um recorte baseado apenas na 
situação de conjugalidade não residente, cujos achados desta pesquisa, em sua maioria, 
são os do tipo monoparental, conforme pode ser visto na tabela abaixo:

TABELA 1  Arranjos Familiares

1 53 Monoparental Filho, filha e  neta 2
2 42 Monoparental Os dois filhos 2
3 44 Monoparental As duas filhas 2
4 54 Monoparental A filha 1
5 44 Monoparental O filho e a  filha 2
6 47 Monoparental As duas filhas 2
7 49 Monoparental A filha e o filho 2
8 40 Monoparental As duas filhas 2
9 39 Monoparental As duas filhas 2
11 61 Unipessoal Mora sozinha 2 (filho e filha)
12 33 Monoparental A filha 1

EGO Idade Arranjo Doméstico Membros 
Co-residentes 
Número de Filhos



13 50 Monoparental As duas filhas 2
14 47 Monoparental O filho 1
15 43 Monoparental O filho e as duas filhas 3
16 35 Monoparental Mora com a sua mãe junto c/ a filha 1
17 50 Monoparental O filho mais novo 2
18 53 Monoparental O filho e a filha 2
19 59 Unipessoal Mora sozinha 2 filhos
20 45 Monoparental Mãe 3
22 46 Monoparental O filho e a  filha 2
23 55 Monoparental O filho 1
Fonte: ficha complementar e entrevista

Portanto, o universo deste trabalho é formado por 21 mulheres, cujas idades variam de 
33 a 61 anos; destas, dezessete compõem arranjos domésticos do tipo monoparental, duas 
unipessoais e duas voltaram para a casa de suas mães após a separação, constituindo um 
grupo agregado a este domicílio materno.  Através da tabela 1 pode-se perceber que, em 
vista da predominância do arranjo monoparental, há mais filhos conviventes do que não 
co-habitantes como é o caso da existência de apenas dois arranjos unipessoais e de um 
monoparental cujo filho mora no exterior.

Vale ressaltar que a variação na idade das entrevistadas (33 a 61 anos) evidencia 
diferenças relativas ao momento de vida atual destas mulheres. Observando a tabela 1 - 
Arranjos familiares percebe-se que as mulheres com idade que mais se aproximam da 
faixa dos 60 anos (59 e 61 anos) formam arranjos domiciliares do tipo unipessoal, 
indicador da ruptura conjugal que a maior parte das entrevistadas desta pesquisa 
passaram, e também do fato das mulheres inseridas nessa faixa etária, vivenciarem o 
momento denominado de “dispersão familiar” geralmente evidenciado na literatura pela 
saída dos filhos da casa dos pais, no caso, da mãe. 

Importante esclarecer que, apesar de algumas entrevistadas se reportarem ao momento 
que antecedeu a maternidade, o enfoque maior deste trabalho é no momento em que os 
filhos não são mais crianças recém-nascidas quando houve a ruptura profissional na 
trajetória biográfica da maioria das mulheres investigadas.

Considerando também que a maior parte da amostra é formada por mulheres na faixa 
dos 40 aos 50 anos, todas com responsabilidades de ordem profissional e familiar, pode-se 
dizer que a maioria das entrevistadas vivenciam atualmente um momento de reflexão e 
auto-crítica. Esse momento atual será melhor explicitado quando discorro na análise dos 
dados sobre o 3º momento denominado Chefia Monoparental ou Unipessoal.

Sem ter como delimitação uma base etária para os filho(a)s, a amostra inclui mulheres 
que possuem filho(a)s com idade variando de 10 anos até 39 anos, como demonstra a 
tabela abaixo:

TABELA 2  Sexo e Idade dos Filho(a)s

Masculino Feminino
1 28 24
2 17, 18 -
3 -15, 16
4 -20
5 16 11
6 -13, 15
7 19 24
8 -10, 12
9 -17, 14
11 39 38

EGO Sexo e Idade dos filhos



12 - 12
13 - 15, 18
14 22 -
15 22 10, 20
16 - 18
17 15, 20 -
18 19 17
19 36, 33 -
20 12, 14 16
22 17 13
23 18 -

Fonte: ficha complementar

Na observação dos tipos de ajuda e contextos em que se dão as redes de ajuda no âmbito 
do trabalho doméstico, mais do que um mero instrumento ilustrativo, a identificação do 
sexo e idade dos filhos trilha pistas inserindo a perspectiva de gênero e geração.

Todas, exceto duas das entrevistadas possuem curso universitário, sendo em áreas 
acadêmicas diversificadas.  Seis entrevistadas possuem graduação em ciências sociais, 
quatro em psicologia, três em educação artística, duas em biblioteconomia, duas em 
relações públicas e somente duas possuem apenas o 2º grau. Destas, quatro possuem pós-
graduação nestas áreas e algumas, desejam fazer um mestrado ou doutorado, inclusive 
estão investindo tempo e esforço pessoal nessa perspectiva.  (ver tabela 3 e 4)

Tabela 3 - Grau de Instrução das Entrevistadas

o2  Grau Concluído 2
o3  Grau Cursando 1
Concluído 8

Especialização Concluído 3
Mestrado Cursando 1

Concluído 3
Doutorado Cursando 2

Concluído 1
Total 21

Fonte: ficha complementar

Conforme relato de entrevista e descrição na ficha complementar, a maioria das 
entrevistadas possui formação, seja na graduação ou na pós-graduação em ciências 
sociais ou em psicologia. Como algumas partiram da minha rede de relações e 
posteriormente de indicação feita pelas mesmas, o universo estudado, justifica-se pela 
minha inserção nas duas áreas de conhecimento. Ainda que isso possa sugerir ao leitor 
uma possível distorção dos dados, acredito que as concepções e práticas aqui proferidas 
extrapolam este grupo ocupacional. 

Segue na tabela 4 a descrição fiel de como as próprias entrevistadas se colocaram em 
relação à profissão e à ocupação mediante o preenchimento da ficha complementar:

Tabela 4: Profissão e Ocupação

Comerciante Artesã
Universitária Coordenadora
Bibliotecária Bibliotecária
Socióloga Estudante
Arquiteta Técnico (órgão público) e consultoria
Bibliotecária Bibliotecária (chefia de dois setores)
Psicóloga Consultora Organizacional, Microempresário, Coordenadora de 

oGrau de Instrução N  de Entrevistadas

Profissão Ocupação



Programa
Arte-educadora e antropóloga Professora
Arte-educadora Doméstica, Mãe e Professora
Socióloga Gerente  Pesquisadora/Professora e consultora
Arte-educadora Professora e artesã
Relações Públicas Secretária  
Secretária Não respondeu
Telecomunicações (inconcluso) Chefe de divisão da Fazenda
Psicóloga Mestranda, Psicóloga Clinica, Pesquisadora
Psicóloga Diretora pedagógica de Escola
Psicanalista e Assessora técnica Psicanalista e técnica
Servidora Publica Assessora e Consultoria
Funcionária Pública "Cuidar dos meus filhos"
Antropóloga Pesquisadora e Professora
Cientista Social Pesquisadora e consultora

Fonte: ficha complementar

Observando a tabela acima percebe-se que das 21 (vinte e uma) mulheres 
entrevistadas, 11 (onze) possui mais de uma ocupação, o que denota um tempo cotidiano 
mais escasso. Chamo atenção também para o realce em verde na tabela 4 que, revela 
referências identitárias antagônicas no que concerne ao item ocupação, mostrando a 
diferença entre duas entrevistadas. Enquanto uma considera como ocupação o fato de ser 
“doméstica, mãe e professora”, a outra, obscurece o que denomina de sua profissão, a de 
“funcionária pública”, e toma como ocupação principal de sua vida “cuidar dos (...) 
filhos”. Vale ressaltar o ritmo da vida diária de ambas, a primeira, tenta utilizar cada 
espaço do tempo diário da forma mais eficaz possível, já a segunda, trabalha meio 
expediente e no outro cuida dos filho/(a)s de 12, 14 e 16 anos, além de procurar o que fazer 
no tempo ocioso, a exemplo de companhia para andar na praça. 

Tendo em vista os aspectos explicitados acima, a definição da amostra encontra-se 
alicerçada nos seguintes critérios:
vDe pertencimento às camadas médias da Região Metropolitana do Recife;
vDo exercício de atividade profissional remunerada;
vDa vivência atual numa situação de conjugalidade não residente e, em decorrência 

disto, à inserção em arranjos domésticos específicos, independentemente dos motivos que 
levaram a esta organização e/ou reorganização doméstica (separação, divórcio, viuvez ou 
opção pessoal). 

1.2.INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS:

Foram utilizadas as seguintes ferramentas de coleta:
vA entrevista semi-estruturada. Este tipo de entrevista tem como ponto de partida a 

elaboração de um roteiro e consiste em abranger da melhor maneira possível as questões 
que o pesquisador quer abordar no campo, partindo de seus pressupostos de acordo com a 
definição do seu objeto de estudo (Minayo,1994:121). A escolha desse método propicia a 
apreensão subjetiva dos valores e representações das práticas das entrevistadas expressa 
nos relatos das histórias de vida. Importante salientar no roteiro de entrevista a existência 
de algumas perguntas que visam apenas o estabelecimento de um rapport positivo com a 
entrevistada. Contudo, o roteiro da entrevista buscou privilegiar dois momentos: o da co-
habitação conjugal e após o período de co-habitação conjugal quando a mulher passou a 
morar em unidades monoparentais ou unipessoais, tônica de maior interesse nessa 
pesquisa.
vA gravação das entrevistas (excetuando-se uma entrevistada que preferiu que eu 

fizesse uso apenas da anotação no diário de campo) e, posteriormente a transcrição das 



mesmas.
vA observação, técnica inserida no decorrer do trabalho que serviu de 

complementação dos dados, mas, que não teve como objetivo uma observação 
sistemática previamente estabelecida como critério de coleta de dados.
vO caderno de campo: Servindo para anotar formas de contato inicial, dificuldades, 

negociação de horário, disponibilidade das entrevistadas bem como anotações no 
decorrer e/ou após as entrevistas, ressaltando alguns detalhes do encontro e interação com 
as entrevistadas bem como a caracterização do ambiente em que as entrevistas foram 
realizadas. As anotações não se detinham apenas no espaço físico, mas nas pessoas que 
circulavam pelo local assim como o cenário de interação apreendido. 
vA ficha complementar contendo os seguintes itens:
a) Dados de identificação (idade, situação conjugal, número de filhos, religião, dados 

sócio-econômico  salário/renda, profissão, ocupação, raça, moradia, grau de instrução).
b) Usos do Tempo no cotidiano (divisão do trabalho doméstico; formas de utilização do 

tempo em atividades extra-profissionais). 
c) Redes de Ajuda acionadas para lidar com o tempo  podendo ser formada pelo pai dos 

seus filhos e/ou filhas; ex-cônjugue; secretária doméstica; amigos, vizinhos, colegas e a 
parentela. Os instrumentais de apoio são constituídos pelas tecnologias como 
eletrodomésticos, internet, telefones convencionais, celulares e caixa eletrônico, dentre 
outros. Esses instrumentais são acionados visando maximizar a comunicação para 
otimizar o uso do tempo diário.

As fichas complementares foram entregues para serem preenchidas pelas 
entrevistadas após o término da entrevista. Como o próprio nome indica, serviu de 
complemento à coleta dos dados, subsidiando a análise no fornecimento das informações 
citadas acima.

Através destas fichas tentei obter um perfil da entrevistada não apenas nos aspectos 
sócio-econômicos tais como escolaridade, renda, etc, mas, também das redes de ajuda 
existentes, a exemplo da investigação acerca de quem contribui para a renda familiar e 
qual o tipo de contribuição, se esta última ocorre de forma freqüente ou esporádica e ainda 
conhecer o responsável pela realização dos pagamentos com a finalidade de investigar 
quais os membros da família e/ou outras pessoas dispõem do seu tempo para ajudar na 
divisão de tarefas cotidianas. 

A partir desta apreensão objetiva é possível pensar algumas questões referentes às 
desigualdades de gênero e geração. A renda relacionada às despesas, por exemplo, nos 
permite apreender se existe ou não ajuda (contribuição financeira) aos filhos das 
entrevistadas por parte do pai, entretanto, a contribuição afetiva permite a apreensão da 
“presença” como física ou à distância configurando relações de intimidade no sentido de 
perceber quem efetivamente oferece ajuda emocional ao(s) filho/a(s) em distintos 
momentos tal como doença ou outras dificuldades enfrentadas pelos filhos/as. Por outro 
lado, a própria forma como a pensão para os filhos é encarada pela entrevistada quando 
relacionada à renda familiar possibilita a apreensão de uma faceta das relações de 
subordinação e/ou acomodação presentes na mulher. 

Inicialmente, o acesso às entrevistadas foi feito a partir da minha rede de relações, 
entretanto, posteriormente usei a técnica bola de neve, o que configurou um procedimento 
misto no acesso ao universo estudado. Vale ressaltar a proximidade que tenho com o 
fenômeno estudado, seja pelo fato de pertencer ao estrato médio e compartilhar com 
familiares e amigos das facilidades e dificuldades na organização do tempo cotidiano, 
inclusive por ser mulher e chefe de família, mesmo não tendo filhos; seja pela prática na 
clínica em psicologia através de atendimentos individual e com grupos de mães sem 
cônjuge co-residente. Essa familiaridade com o objeto estudado, do mesmo modo que se 
coloca como risco de ofuscar olhares e de delineamento dos temas, também emerge como 



estratégia de trabalho considerando que a prática na aplicação de entrevistas psicológicas 
possibilitou a interação e confiança no estabelecimento da relação entre a pesquisadora e 
as suas entrevistadas, elemento fundamental à devida coleta dos dados. 

Conforme explicitei acima, as temáticas básicas que circundam o roteiro são trabalho, 
família, tempo, sociabilidade e redes de ajuda. Estas categorias que delineiam o cotidiano 
das entrevistadas de forma relacional (Roteiro - Vide Anexo). A autonomia e a liberdade 
aparecem como tônica do discurso que atravessa algumas práticas que se relacionam com 
as categorias abordadas no roteiro. 

Devido ao alcance do universo estudado não almejo generalizações, e sim apenas 
trazer contribuições para novas incursões acerca da temática estudada e suas ramificações 
temáticas.   

1.3. CONSIDERAçõES TEóRICO-METODOLóGICAS

O ciclo de vida foi um modelo de análise utilizado na década de 1960 (sessenta) para 
entender a família das camadas médias americanas  a família nuclear - e não atende ao 
estudo de outras famílias por não contemplar aspectos temporais e espaciais de outras 
realidades. Para Jean Cuisenier (in Segalen,1999:217) este tipo de análise exclui as 
formas de organização familiar não ratificada pela lei. Além disso, existem algumas 
divergências concernentes à divisão do ciclo em fases, pois a idéia de ciclo 
compartimentaliza e opera fechamentos em aspectos que podem ser apreendidos numa 
perspectiva dinâmica, ou seja, de acordo com Segalen, é importante que a dimensão 
dinâmica da família seja analisada em relação às transformações sociais. 

Segalen (1999:216-218) evidencia um quadro analítico com as seguintes 
características do ciclo de vida familiar exposto por Tâmara Hareven (1977): 

1) “Constituição do casal.
2) Pais jovens, do recém nascido até à idade de três anos
3) Grupo doméstico com filhos em idade pré-escolar (de três a seis anos, com irmãos e 

irmãs mais novos).
4) Grupo doméstico com filhos escolarizados (o filho mais velho entre seis e doze 

anos, com irmãos e irmãs mais novos).
5) Grupo doméstico com adolescentes (o filho mais velho entre doze e vinte anos).
6) Grupo doméstico com adulto jovem (desde o momento em que o filho mais velho 

faz vinte anos até o momento em que um dos filhos abandona o lar)
7) Grupo doméstico que ajuda os filhos a estabelecerem-se até o momento em que o 

último se instala.
8) Grupo doméstico <<pós-parental>>, período que vai desde a saída do último filho 

até à reforma do pai.
9) Grupo doméstico em envelhecimento, após a reforma do pai.”.
Seguindo estas características percebe-se uma fixação de papéis estabelecidos por 

etapas, geralmente, etárias, presentes na organização doméstica nuclear. Uma das críticas 
de Segalen a este modelo baseia-se na dificuldade de transposição deste tipo de análise 
tanto em termos temporais como espaciais. Ou seja, o esquema do ciclo de vida familiar 
fixa etapas sem considerar as mudanças temporais e a noção de espacialidade presente em 
todo processo de mudança social. Um fato que a autora chama a atenção é que os pais não 
podem transmitir suas experiências aos seus filhos, propondo modelos que seguiram em 
sua própria educação. Temos que considerar esse processo de mudança de uma geração 
para a outra. 

Assim, contrariamente ao ciclo de vida, que privilegia as transformações unicamente 
no ambiente doméstico, o curso de vida familiar possibilita à associação de etapas 
importantes ligadas às transformações familiares tais como inserção profissional, 



conjugalidade, dentre outros, com as mudanças sociais. O curso de vida familiar (family 
life course) é um conceito que inclui simultaneamente o individual e o mais geral quando 
analisa

“... as inter-relações entre trajetórias individuais [grifo meu], transformações 
familiares à escala de uma vida e transformações sociais nas suas repercussões cruzadas 
(guerra, emigração, desemprego, etc). Em vez de se centrar em torno de estado, nas etapas 
da vida de uma família, a análise debruça-se sobre as “transições”, momentos cruciais da 
vida individual e social” (Segalen,1999:217-218), 

constituindo-se, portanto, em um conceito dinâmico que se propõe a apreender o curso 
dos acontecimentos contextualizando os processos e seus significados. Nesse sentido, 
compreender os momentos de transição profissional, conjugal e geracional no âmbito do 
grupo doméstico tende a favorecer a apreensão da construção do tempo cotidiano das 
entrevistadas mediante o uso que fazem das redes de ajuda em determinados momentos de 
suas vidas. Estes aspectos tornam imprescindível a vigilância e o refinamento da 
sensibilidade do pesquisador e/ou pesquisadora para que possam ser percebidas as 
nuances das passagens nos diversos contextos de vida das entrevistadas tais como os 
momentos de inserção no mercado de trabalho, interrupção do trabalho profissional, 
vivência da conjugalidade e da maternidade, dentre outros. 

É importante esclarecer que para fins deste trabalho, a trajetória de vida é utilizada 
com o objetivo apreender a lógica de acionamento das redes de ajuda que possibilitam às 
entrevistadas o trânsito entre as esferas doméstica e extra-doméstica em momentos 
distintos da sua vida, ou seja, a trajetória de vida compõe o curso da vida das entrevistadas 
considerando todo o contexto situacional das mesmas, estando, portanto, englobada no 
curso de vida. 

Assim, a utilização da trajetória de vida subsidia a compreensão da organização 
cotidiana das entrevistadas, possibilitando a investigação dos usos e acionamentos das 
redes dentro dos contextos profissional e pessoal. Também serve de subsídio à 
configuração das condições de mobilidade social destas mulheres no que tange às 
oportunidades de trabalho, moradia, qualificação profissional, mudanças na 
conjugalidade (descasamento, casamento, opção de morar só), etc. Sendo o cotidiano 
apreendido a partir da articulação das categorias família, tempo, redes de ajuda, trabalho e 
sociabilidade. Dessa forma, as redes de ajuda se constituem como mapa de análise 
fundamental à articulação do tempo nos espaços doméstico e extra-doméstico. Importante 
ressaltar que a amostra formada por mães que trabalham aliada à categoria redes de ajuda 
aponta para três dimensões de análise: família, trabalho, gênero e geração tendo em vista o 
acionamento das redes como decorrente da tentativa de “driblar” o tempo social 
conciliando atividades concernentes às esferas doméstica e extra-doméstica.

A composição de uma amostra baseada na vivência da conjugalidade não residente 
também permite uma ampliação da apreensão dos processos de desigualdades de gênero e 
das dificuldades advindas da conciliação do trabalho profissional e da família. Nesse 
sentido, as responsabilidades paterna e materna suscitadas a partir do acionamento e uso 
das redes de ajuda visam o cuidado dos filhos, independentemente da idade que estes se 
encontram bem como o uso do tempo dos pais. A conjugalidade não residente, vivida por 
opção ou por separação, não exime o pai nem a mãe de suas responsabilidades, no entanto, 
a sobrecarga destas responsabilidades por um dos lados visibiliza as desigualdades de 
gênero. 

Assim, neste trabalho o cuidado paterno e materno refere-se ao apoio material e ao 
apoio afetivo-emocional dado aos filhos tendo em vista que ambos os tipos de apoio 
significam uma disposição afetiva expressa por aspectos objetivos (ajuda financeira) e 
subjetivos (afetivo-emocional). Essa disponibilidade, em determinadas situações, pode 
ser configurada pela capacidade de dispor o tempo (pessoal e/ou profissional) ao filho/a, 



ou seja, à família. No entanto, esse tempo “disponível” é apreendido com base no tipo de 
rede de ajuda acionada (pessoas e/ou tecnologias) para lidar com a situação no âmbito 
familiar e apreender o contexto de acionamento da rede. Além da apreensão do tipo de 
rede, baseada nas entrevistas e nas fichas complementares tenta-se apreender também as 
situações em que os pais disponibilizam o seu tempo, e não de terceiros, para resolver 
problemas familiares, investigando se o emprego deste tempo implica na presença efetiva 
de um dos pais ou no uso de recursos que permitam disponibilizar uma ajuda à distância 
através do telefone, internet, ou outros meios de comunicação disponível.

Tendo em vista tais questões que paulatinamente se colocaram desde a elaboração do 
projeto até a confrontação destas na prática do campo, ter acesso ao trabalho de Ana Maria 
Goldani (2000:03-04) intitulado “Famílias e Gêneros: uma proposta para avaliar 
(des)igualdades” foi fundamental por me ajudar a trilhar os caminhos do método. A 
autora, na tentativa de elaborar indicadores que pudessem dar conta de questões ligadas às 
desigualdades de gênero, propõe a discussão da temática considerando um sistema de 
indicadores que apontem às (des)igualdades de gênero nas famílias brasileiras a partir de 
três eixos básicos de análise: 

1) “as permanências na discriminação de gênero e a urgência de conciliação entre a 
vida familiar e a do trabalho”;

2) “a crescente responsabilidade das famílias pela qualidade de vida de seus membros 
e o fato de que isto depende, sobretudo, da disponibilidade de tempo das mulheres”;

3) “a incorporação da perspectiva de igualdade de gênero nas políticas sociais e a 
necessidade de instrumentos para análise e avaliação das (des)igualdades de gênero”.

A partir das designações acima a autora selecionou algumas áreas para a captação de 
indicadores nos estudos sobre famílias, dentre estas, “a estrutura diferencial da divisão de 
trabalho de produção e reprodução na família; as formas de divisão de poder e tomadas de 
decisão pelos membros da família; a sexualidade e os comportamentos sexuais; as redes 
de apoios familiares; as representações de casamentos, filhos e família”.

Nesse sentido, delineia-se o quadro de análise deste trabalho que, incorporando os três 
eixos de análise propostos por Goldani (2000), traz junto à prevalência das redes de apoio 
familiares, a divisão de trabalho e de poder, a tomada de decisões no âmbito familiar, a 
sexualidade e os valores acerca da família, filhos e casamento na operacionalização e 
efetivação da análise. 

1.4. SOBRE A ANáLISE DOS DADOS

Após a aplicação das entrevistas, a primeira coisa que fiz foi colocar todos os dados 
da ficha complementar no excel para obter um alcance panorâmico e mais rápido dos 
dados no computador.  

A transcrição das entrevistas deu início a um segundo contato com os dados que 
possibilitou a minha reaproximação com o momento da entrevista propriamente dita. 
Desta forma, usando o auxílio da memória e recorrendo ao diário de campo, lembrei 
gestos e rememorei a primeira impressão sobre a entrevistada e o ambiente no qual foi 
realizada, de trabalho ou domiciliar. Algumas entrevistas foram transcritas por um 
profissional, entretanto, utilizei a escuta flutuante para apreender o “dizer” dos dados, 
perceber as pausas, lapsos, suspiros e a execução de movimentos durante a entrevista e, 
sem predeterminação, utilizei marca-textos de cores diferentes para evidenciar os temas 
que surgiam, além de colocar pequenas observações ao lado do texto que me remetessem 
às questões a serem pensadas posteriormente. Assim procedi com todas as entrevistas. 
Terminada esta fase, elaborei uma síntese de cada entrevista com o objetivo exclusivo de 
continuar o trabalho de imersão nos dados tentando progressivamente, apreender lógica 



dos temas que surgiam nas falas. O objetivo de todas essas etapas era acionar um 
“processo mental de codificação temática” (Almeida,1987:34) que construísse um 
contexto de unidades de significação. Paralelo a esse trabalho, a medida em que sentia 
necessidade retomava os dados coletados nas fichas complementares e, quando 
necessário, agrupava em quadros que me dessem uma maior dimensão da amostra ou 
tema a ser explicitado. Desse modo, construí uma matriz de análise a partir da leitura das 
sínteses e das entrevistas na medida em que ia identificando os temas no corpus (Bardin, 
1991).

A análise sobre o tempo a partir do binômio relacional trabalho-família recai sobre os 
processos decorrentes do contexto de vida dando realce aos momentos de transição 
biográfica que compõe o curso de vida das entrevistadas. Assim, para fins analítico, as 
rupturas contextuais expressadas através de acontecimentos que dinamizam o cotidiano 
serão abordadas como componentes dinâmicos do curso de vida, perspectiva justificada 
pelo uso de categorias que levam à apreensão de momentos da vida social e individual das 
entrevistadas no sentido de caracterizar os processos que contribuíram para as suas 
trajetórias profissional e familiar. 

Busca-se compreender como ocorre a construção do tempo cotidiano através do 
acionamento das redes de ajuda a partir da articulação trabalho-família.Nesse sentido, o 
tempo é apreendido a partir da articulação dos conceitos de trabalho e família tendo em 
vista o acionamento de redes de ajuda à conciliação de atividades diárias. Assim, a 
transversalidade do conceito de redes de ajuda está presente em todo o processo analítico 
considerando que a renegociação do tempo é feita através do uso das redes sociais. 

Portanto, a pesquisa parte do pressuposto de que a organização do tempo cotidiano 
mediante o acionamento de redes de ajuda redimensiona a posição da mulher facilitando o 
trânsito entre o espaço doméstico e extra-doméstico, o que favorece a realização 
profissional e,  também, ressalta desigualdades de gênero.



2. A CONSTRUçãO DO TEMPO NA TEORIA SOCIAL
Neste capítulo focalizo a questão do tempo como categoria de pesquisa que por seu 

caráter de organizador da vida social, é aqui tratado por suas relações específicas com as 
categorias trabalho e família. Inicialmente explicito os enfoques multidisciplinares do 
tempo social e, em seguida, a partir de contribuições da literatura, seleciono alguns 
debates relacionados diretamente com o enfoque da pesquisa.

O tempo, enquanto objeto de estudo, é abordado por várias disciplinas, a exemplo da 
psicologia e psiquiatria, cujos enfoques à temática se voltam para apreender os níveis de 
orientação “espaço-temporal” que o indivíduo possui em relação à realidade cotidiana. 
Para essas ciências, o tempo passa a ser percebido como elemento estruturante da 
consciência humana, possibilitando que psicólogos e psiquiatras lancem mão de seus 
diagnósticos clínicos.

O caráter múltiplo do tempo possibilita diferentes enfoques sobre a temática. No que 
diz respeito às ciências sociais, a história debruça-se no estudo do passado para entender 
aspectos relacionados ao tempo, enquanto a antropologia enfatiza a diversidade cultural 
com base nos significados e configurações do tempo como abordado no trabalho clássico 
de Evans-Pritchard e nas considerações contemporâneas de Stuart Hall.  

Considerando os múltiplos olhares sobre o tempo social, Giddens (1991;1984) e Adam 
(1990) alegam dificuldades na reunião de diversos enfoques sobre a sociologia do tempo, 
pois, ao contrário do que se possa imaginar, essa multiplicidade intrínseca à temática 
tende a dificultar a pesquisa sobre o tema tendo em vista a extrema diversidade dos 
estudos que tecem uma abordagem direta ao tempo.  

Dentro do quadro teórico das diversas ciências poderíamos, em princípio, traçar um 
panorama cujos tempos, o biológico e o social revelam-se presentes de algum modo, em 
certos momentos, de forma complementar. Nesse sentido, seguindo Elias (1998:12), o ser 
humano e a natureza compõem conjuntamente a “síntese conceitual” do tempo.

Se for feita uma retrospectiva breve à sociologia, nota-se distintas abordagens ao tema 
pelos clássicos. De acordo com Bárbara Adam (1990), a referência aos estudos acerca do 
tempo social remonta os primórdios da disciplina através de grandes teóricos como 
Durkheim, Sorokin, Merton, Mead  e Schutz. 

Dentro da perspectiva trabalhada por Karl Marx, a própria discussão acerca da redução 
da jornada de trabalho insere o tempo numa perspectiva relacional com o trabalho. 
Atualmente, com as mudanças no mundo do trabalho essa discussão persiste, porém, 
dentro de contextos de trabalho bastante distintos aos da época da revolução industrial. 
Com efeito, “a discussão da redução da jornada de trabalho configura-se como um ponto 
de partida decisivo, ancorado no universo da vida cotidiana, para, por um lado, permitir 
uma reflexão fundamental sobre o tempo, o tempo de trabalho, o autocontrole sobre o 
tempo de trabalho e o tempo de vida. E, por outro, por possibilitar o afloramento de uma 
vida dotada de sentido fora do trabalho” (Antunes, 2001:174).

Na sociologia, o tempo enquanto objeto de estudo, é compreendido como “instituição 
organizadora da vida social” e vem sendo tematizado de forma crescente por alguns 
teóricos contemporâneos. Mas, conforme explicitado acima, em se tratando de uma 
temática de vasto alcance, o delineamento do tema é bastante diversificado. 

Assim, percebe-se a importância de se olhar o tempo como um processo decorrente de 
uma multiplicidade de significados e não apenas como um fato social pré-dado ou pré-
construído, mas sim, como um processo de “construção social cuja organização e 
distribuição espacial se processa conforme a organização da vida cotidiana” (Souza. 
2000:756). Nesse sentido, dois enfoques sobre o tema merecem destaque: o aspecto da 
coordenação de atividades e o aspecto organizacional do tempo. Edward Thompson 
(1984) e Norbert Elias (1998) focalizam suas teorias no primeiro aspecto e Anthony 
Giddens (1984;1991) e Bárbara Adam (1990) no seguinte.



2.1. O TEMPO DA COORDENAçãO DE ATIVIDADES

Considerando os aspectos que envolvem atividades ligadas à esfera doméstica e extra-
doméstica, em um artigo intitulado Tempo, disciplina de trabalho e capitalismo 
industrial, Edward Thompson (1984) mostra a importância dos estudos sobre o tempo no 
estabelecimento de ritmos cotidianos fazendo uma pequena incursão a partir do século 
XVII. Na visão deste autor, foi a partir deste século que a imagem do mecanismo do 
relógio se propagou ritmando os trabalhos “naturais” até que Newton o coloca num plano 
universal. Desde então, o senso do tempo vem exercendo influências significativas na 
organização da vida cotidiana e a “notação do tempo” implicando diversas notações 
geradas por diferentes situações de trabalho. Tendo em vista essa perspectiva, o autor 
questiona a forma com que essa mudança na noção do tempo alterou a disciplina do 
trabalho. Assim, tomando a revolução industrial e a conseqüente reestruturação nos 
hábitos do trabalho, indaga: “até que ponto tudo isso se relaciona com mudanças na 
notação interna do tempo?” (p.269). 

Para Thompson (1984), apesar de não estar claro se na revolução industrial a hora 
precisa era guiada pelo relógio, a partir do século XIV foram construídos nas cidades 
relógios públicos e relógios de igrejas. No final do século XVI, uma grande parte das 
paróquias inglesas deviam possuir relógios de igreja. Somente a partir de 1660 os relógios 
de pêndulo começaram a se espalhar, embora ainda sem os minutos. O fato é que a notação 
temporal provocou uma revolução nos costumes estabelecendo ritmos para o trato 
cotidiano. Thompson (1984) define três pontos básicos para a notação do tempo seguindo 
a linha de orientação pelas tarefas: a) sendo mais humanamente compreensível do que o 
exercício do trabalho mediado pelas horas; b) a pouca divisão entre trabalho e vida nas 
comunidades que costumam se guiar através da orientação pelas tarefas e c) para aquelas 
pessoas acostumadas a trabalhar regidas pelo relógio tais atitudes em relação ao trabalho 
revelam-se sem urgência e despropositadas. 

Para Thompson (1984) a orientação pelas tarefas torna complexa a situação de 
emprego da mão-de-obra na economia familiar do pequeno agricultor. Apesar de ser 
orientada pelas tarefas, no interior da família pode haver divisão de tarefas e a disciplina 
que se mantém geralmente na relação empregador-empregado ser vivenciada pelo 
agricultor e seus filhos. Quando isso ocorre, o tempo começa a se transformar em moeda, 
o dinheiro do empregador. Assim, ninguém mais passa o tempo, mas sim, gasta o tempo. 
Para o empregador, então, cabe evitar o desperdício do tempo da sua mão-de-obra e aos 
empregados distinguir os vários significados do tempo: o do empregador e o seu 
“próprio”. Assim é que as notações do tempo são geradas de formas diferenciadas de 
acordo com distintas situações de trabalho. 

No livro “Sobre o Tempo” (1998), Norbert Elias discorre sobre o tema comparando 
duas tradições de pensamento que, apesar de terem perspectivas diferentes, defendem, 
igualmente o tempo como algo dado, inato, independente da experiência humana. A 
primeira tradição tem como maior representante Newton e defende a noção de tempo 
como algo objetivo, comparado com uma montanha e ou um rio, tendo como única 
diferença o fato de não ser perceptível, ou seja, ser intangível. O tempo possui um devir 
natural, um fluxo inexorável, exterior, que independe da vontade humana. A segunda, 
seguindo um viés kantiano, defende a idéia do tempo como uma forma do ser humano 
apreender um conjunto de acontecimentos. Todavia, essa noção de temporalidade reflete a 
razão do espírito humano como pré-dada, ou seja, que antecede qualquer experiência do 
ser humano. Sendo assim, o tempo seria parte da essência humana, e, portanto, existiria 
independentemente da experiência vivida pelas pessoas. As duas tradições de pensamento 
refletem o tempo como algo dado, exterior ao ser humano ou interiormente, dentro de sua 
essência. 



A perspectiva de tempo assumida por Elias (1998) discorda dessas duas tradições. Para 
o autor, o tempo existe na sociedade e é resultado da experiência social, portanto, da 
aprendizagem humana. Assim como a linguagem, o tempo é visto como um patrimônio 
cultural adquirido socialmente. Percebe-se que Elias enfatiza a socialização como 
responsável pela construção da temporalidade, o que, de certa forma, o aproxima da 
perspectiva sociobiológica de Adam (1990). 

Dentro da visão do tempo como um processo de construção social, o ser humano 
constrói “quadros de referências”, a exemplo, do relógio. Para Elias (1998:40), “os 
relógios não são outra coisa senão “contínuos evolutivos”, e padronizados em algumas 
sociedades para servir de quadro de referência e escala de medida a outros processos de 
caráter social ou físico”. Cabe ao ser humano realizar uma síntese conceitual do tempo 
tecendo as ligações de três conjuntos contínuos, o indivíduo que “determina o tempo”, a 
continuidade evolutiva entre nascimento e morte e que serve de padrão, bem como outra 
gama de processos que se medem e tomam como referência à vida humana, ou seja, o 
indivíduo como uma “continuidade evolutiva”. Elias evidencia que esse papel de 
continuum está presente apenas nas sociedades complexas onde cada pessoa se distingue 
da outra não somente no que carrega de único, mas, principalmente, pelo fato de ser capaz 
de precisar a sucessão temporal dos acontecimentos de sua trajetória biográfica 
relacionando estes com um outro continuum padronizado e socialmente reconhecido, a 
exemplo do calendário e da sucessão de anos.

É evidente que não se pode negar a idade como fruto de um processo natural de 
envelhecimento, no entanto, Elias mostra a determinação da idade como uma construção 
social e não imposta como algo pré-dado, natural. É, nessa direção que o autor revela a 
importância da existência de quadros de referências que determinem a duração dos 
acontecimentos e os padronize. Porém, uma padronização que advém do processo de 
construção social das noções de temporalidade numa determinada sociedade. Assim, é 
que a sucessão dos anos é elaborada pelo ser humano no intuito de medir acontecimentos 
naturais e sociais usando de instrumentos criados pelo ser humano para a mensuração dos 
mesmos, como o calendário e o relógio. O ser humano constrói os instrumentos para 
medir o tempo no intuito criar meios de orientação que regulem suas atividades 
cotidianas, como festas, trabalho (doméstico e extra-doméstico), dentre outras.

Objetivando regular as atividades dos seres humano na sociedade, o tempo se torna um 
mecanismo de regulação social que possui um caráter coercitivo pelo fato de servir de 
referência para cronometrar as atividades diárias das pessoas que vivem em uma 
sociedade. Ou seja, o indivíduo se sente impelido a cumprir horários que dizem respeito 
ao seu ritmo cotidiano, caso contrário, está sujeito às punições sociais.  Como meio de 
orientação o tempo consiste numa medida fixada e padronizada pelas pessoas na 
sociedade e serve para medir a duração dos acontecimentos.

2.2. O ASPECTO ORGANIZACIONAL DO TEMPO 

Conforme explicitei anteriormente, a visão de Adam (1990) envolve uma perspectiva 
multidimensional do tempo que coloca a natureza e a sociedade em constante inter-
relação no entendimento do tempo social ou, do que é a realidade cotidiana. Enfatizando o 
aspecto organizacional do tempo, Adam ressalta alguns elementos, que, no seu entender, 
são fundamentais dentro da perspectiva inter-relacional que assume ao buscar os diversos 
significados do tempo. Dentre alguns elementos fundamentais para se compreender o 
tempo ressalta aspectos ligados à sincronização, ordem, seqüência ou cronometragem 
bem como ao controle, mensuração e ao tempo das máquinas. Para esta autora, esses 
elementos devem ser reconhecidos em suas relações e não separadamente, como 
entidades abstratas. 

Assumindo uma perspectiva sociobiológica, Adam trabalha com noções ligadas à 



corporalidade. Assim, a criança internaliza a noção de tempo dos adultos de acordo com o 
processo de socialização realizado no cotidiano através dos horários de amamentação. 
Sempre que tem fome chora porque o corpo pede o alimento, desse modo, o ser humano 
vai vivenciando a temporalidade mediante o processo de curso de vida, este último, 
marcado por diversos estágios físicos, biológicos, sociais, biográficos.

Ao percorrer os estudos acerca do tempo em diferentes disciplinas, percebe-se alguns 
motivos pelos quais não se pode apreender o tempo dissociando os elementos que o 
compõem, ou seja, a natureza, a sociedade e o indivíduo, conforme sugere Elias (1998) no 
que denomina de “síntese conceitual”. Sendo assim, para uma apreensão mais 
aproximada do tempo como objeto de estudo torna-se fundamental entender o tempo 
como categoria relacional no cotidiano. 

Nesse sentido, Adam (1990:2), inclusive, ressalta a importância de se compreender o 
tempo não como um fato isolado, mas, implicado em vários aspectos da vida cotidiana e 
imbuído de significados múltiplos. A autora, fiel a uma visão que engloba o tempo sobre 
várias perspectivas, explica que o número de anos, meses ou dias é capaz de definir um 
determinado evento social, no entanto, a identidade pessoal (o EU) não pode ser 
mensurada pelo calendário, mas, relacionada a um curso de vida ou período histórico. 

A perspectiva de Adam (1990) nos dá subsídios para pensar a construção da 
organização do tempo cotidiano para as mulheres que fazem parte desta pesquisa a partir 
do seu curso de vida. Tendo em vista as facilidades e/ou dificuldades que enfrentaram em 
suas trajetórias biográficas é possível apreender o ritmo de vida e as redes de ajuda que 
acionam para dar conta das atribuições diárias. 

Pelo fato de poder considerar como parte do curso de vida a trajetória biográfica da 
mulher em suas diversas perspectivas e não apenas a familiar, a noção de curso de vida 
empregada por Segalen (1999) permite que se perceba a organização do tempo das 
entrevistadas, sobretudo, pela forma de acionamento das redes de ajuda. Através dessas 
redes é possível compreender o re-ordenamento temporal do grupo doméstico. Para isto é 
importante perceber em que momentos elas são acionadas, se nos momentos de ruptura 
profissional, familiar, dentre outras que as mulheres vivenciam no decorrer de suas vidas. 
Isso significa que as redes de ajuda auxiliam a construção do tempo das mulheres 
presentes nesse estudo, permitindo que as mulheres conciliem o mundo familiar e o 
profissional e assim, alterem a trajetória de vida de toda a família, inclusive, em algumas 
situações, dos membros não co-residentes, a exemplo do pai e/ou ex-cônjuge quando estes 
são acionados para ajudar emocional ou financeiramente o/a(s) filho/a(s). Re-significar o 
tempo no espaço social, às vezes, permite também uma re-significação subjetiva voltada 
para o tempo identitário e/ou processo de autonomia feminina. 

Para fins deste trabalho, irei me deter mais explicitamente nas redes sociais como 
elemento estruturante fundamental para a apreensão do tempo cotidiano, como categoria 
capaz de renegociar possibilidades, espaços de tempo e engendrar significado às práticas 
cotidianas considerando que o acionamento de redes de ajuda revela significados 
diferentes em contextos diversos e, muitas vezes, num mesmo contexto. Conforme já 
evidenciei, o uso que se faz de uma rede de ajuda pode explicitar desigualdades 
geracionais, de gênero, dentre outras dimensões hierárquicas de poder presente nas 
relações sociais, principalmente quando essa ajuda familiar parte apenas de um único 
membro do arranjo domiciliar. 

Alguns estudos (Barroso,1978;Goldani,2000;Jelin,1994) revelam que as 
desigualdades de gênero no âmbito familiar, geralmente, ocorrem pela sobrecarga de 
trabalho feminino, ou seja, cabe à mulher a extração do seu tempo de lazer e/ou trabalho 
profissional para cuidar de atividades relacionadas com a casa. O tempo feminino tende a 
ser naturalizado como tempo dedicado ao espaço doméstico, situação que faz com que, 
não apenas os demais membros da família, mas, muitas vezes, a própria mulher, não conte 



com a ajuda de terceiros para a manutenção e/ou trabalho doméstico. Estes não se sentem 
responsáveis pelo espaço domiciliar e costumam delegar a responsabilidade ou 
acionamento das redes à “mulher da casa”. Esta última, se não ficar atenta, pode vir a 
naturalizar tal comportamento e a relação de subordinação passa a ser tônica em sua 
biografia, impossibilitando a mulher de articular seu tempo de conciliação entre as esferas 
doméstica e extra-doméstica.

A perspectiva temporal de Anthony Giddens remete (1991:14-15) remete aos 
denominados “tempos modernos”. Atento para as transformações e a velocidade destas na 
modernidade, o autor ressalta que “os modos de vida produzidos pela modernidade nos 
desvencilharam de todos os tipos tradicionais de ordem social, de uma maneira que não 
tem precedentes”. Isso não quer dizer que inexista uma certa continuidade entre o 
moderno e o tradicional, no entanto, nos últimos três ou quatro séculos ocorreram 
mudanças de grande impacto e de uma profundidade bastante peculiar em relação a outras 
épocas já que “as transformações envolvidas na modernidade são mais profundas que a 
maioria dos tipos de mudanças características dos períodos precedentes”, seja no plano 
extensional, servindo para estabelecer formas de interconexão social no globo (ex. 
internet), seja no plano intensivo, alterando características íntimas e pessoais de nossa 
existência cotidiana. 

Esse processo de mudança social explicitado por Giddens nos ajuda a refletir sobre as 
transformações nas diversas concepções acerca da família moderna, ou seja, como as 
configurações familiares são constantemente revisadas, reconceituadas e assimiladas 
pelos próprios membros da família.Para Giddens (2002:10) “(...), a vida social moderna é 
caracterizada por profundos processos de reorganização do tempo e do espaço, associados 
à expansão de mecanismos de desencaixe  mecanismos que descolam as relações sociais 
de seus lugares específicos, recombinando-as através de grandes distâncias no tempo e no 
espaço”, sendo o desencaixe um conceito que merece reflexão no que concerne às noções 
de redes de ajuda acionada em uma situação de conjugalidade (residente ou não 
residente), ou seja, o referido conceito nos ajuda a pensar às formas de convivência na 
modernidade, a exemplo de uma situação na qual os pais não possam estar presentes e 
contratam os serviços de uma babá para cuidar do filho ou ainda, quando, visando uma 
forma de maximização do tempo no cotidiano utiliza os serviços de banco via internet, ao 
invés de ir ao banco efetuar o pagamento. Nesse sentido, as responsabilidades pessoais e 
profissionais são mantidas sem a presença efetiva do espaço in lócus. 

 2.3.RE(ORDENANDO) TEMPOS ATRAVéS  DE REDES DE AJUDA

A organização do tempo cotidiano depende, sobretudo nas camadas médias, do 
trabalho e/ou acionamento das redes de ajuda por um membro da família e/ou terceiros 
tendo em vista, que nesses estratos, diferentemente dos populares, a ajuda da vizinhança é 
frágil. Muitas vezes, o gerenciamento do tipo de ajuda sobrecarrega o tempo de apenas um 
membro do arranjo doméstico.  

Para Jelin (1994:79-80-83), foi em decorrência do processo de urbanização e 
industrialização da América Latina que os locais de moradia e trabalho foram separados, o 
que por sua vez, evidencia uma reordenação temporal na tentativa de conciliar as esferas 
domésticas e extra-domésticas. Segundo a autora, nos anos 1930, sobretudo nas camadas 
médias, já se percebia, embora minoritariamente, algum movimento de reinvindicação 
civil e social da parte de mulheres com um bom nível educacional nesse sentido. Por outro 
lado, nos anos 1960 se tornou mais visível a inserção da mão de obra feminina no espaço 
público, cujos estados civis variavam das solteiras às casadas, com ou sem filhos. Uma 
tendência que, segundo a autora, veio para alterar de forma significativa as formas de 
organização cotidiana refletida no comportamento de mães com níveis educacionais 
médio e alto que sustentavam um emprego de tempo parcial, ou, regressavam ao mercado 
de trabalho após o ingresso dos filhos na escola. Desta forma, independente da situação de 



trabalho, as mulheres eram as grandes responsáveis pelas atividades relacionadas à esfera 
doméstica. 

Na década de 1980, mediante a crise vivida pelo Estado e serviços públicos, as 
mulheres encarregadas com a reprodução enfrentaram a inacessibilidade dos serviços 
hospitalares, de bairros, dentre outros, entretanto, de acordo com Jelin, alguns estudos 
revelam nestas situações de urgência a existência de uma rede de ajuda formada pelos seus 
pais, irmãos e filhos jovens, porém, com pouca contribuição do companheiro. Desta 
forma, Jelin mostra como o domicílio urbano, sendo um espaço de manutenção e 
reprodução cotidiana, integra-se em amplas redes de ajuda mútua, de parentesco e 
vizinhança, principalmente nas camadas populares, configurando mecanismos mais 
confiáveis do que os oferecido pelo Estado. Nestes estratos, a inserção neste tipo de redes 
“familísticas” funciona como um “sistema de seguridade social informal”, no qual se 
recorre em situações emergenciais tais como em casos de doença, morte, perda de 
trabalho, crise existencial, etc Para os estratos médios, as redes sociais ajudam a estender 
as relações de amizades, embora, para a autora, tanto nos estratos baixos como nos mais 
altos, o parentesco e as relações informais formam alianças importantes para a 
organização da atividade econômica. 

Uma definição que aproxima deste ponto de vista é a caracterização que Motta e 
Scott(1983:113) atribuem à ajuda mútua, ou seja, como decorrente da “(...) expectativa de 
apoio entre famílias ou indivíduos incluídos no processo. Apoio que se dirige para a 
efetivação do consumo quotidiano ou para superar urgências e emergências. (...)”. Na 
visão destes autores, ajuda mútua é vista como uma “estratégia de sobrevivência” cuja 
constituição tal como em Jelin, ocorre baseada em alianças informais sem o uso de 
nenhum mecanismo jurídico que obriguem as pessoas a participarem das redes de troca. A 
formação destas redes depende do nível e segurança da renda. Diferentemente, das 
comunidades mais vulneráveis que contam com a vizinhança, as que possuem segurança 
na renda para o consumo familiar não estabelecem redes de troca, adotando assim, eu 
diria, um modo de vida mais individualizante no qual “cada um vive para si” 
(Motta;Scott,1983)e, cuja troca, nesse caso, não se baseava na estratégia de subsistência, 
mas, o fato de possuir uma renda fixa favoreceria o uso de outros mecanismos para a 
complementação do consumo tais como “empréstimo, compras a crédito, “fiado” na 
barraca, etc”. Uma outra observação importante dos autores é com relação à noção de 
distância para uso das redes, ou seja, cuja “proximidade espacial, é (...) básica para a 
manutenção da regularidade das redes de ajuda. A vizinhança sendo caracterizada por 
certa homogeneidade sócio-econômica, e essa homogeneidade constituindo condição 
para a formação das redes de ajuda (...).

Nesse sentido, vale a pena pensar nas famílias dos estratos médios na atualidade cuja 
regularidade no uso das redes não implica necessariamente em proximidade espacial 
afinal, vivemos numa época em que a tecnologia subsidia as trocas favorecendo o crédito 
virtual, o pedido de compras por telefone com entrega rápida, dentre outros. E, em se 
tratando das famílias aqui estudadas renda e nível educacional são fatores contribuintes 
para minimizar as “distâncias” com o uso de suportes tecnológicos. 

Deste modo, com a crescente importância das redes de apoio na organização dos 
espaços no cotidiano a noção de fronteira merece atenção especial. Conforme já visto 
neste trabalho, o processo de modernização engendrou a discussão acerca das noções de 
tradição e modernidade, tempo e espaço, presença e ausência. Seguindo esta linha de 
raciocínio a idéia de limite e fronteira parece estar presente na família tradicional tendo 
em vista a denominação da família como um grupo social organizado. Para tentar 
expressar os argumentos acerca desse tema lanço as luzes conceituais de Elisabeth Bott.  

Quando iniciou sua pesquisa “Família e rede social”, Bott (1976), não conseguindo 
compreender a relação entre segregação conjugal, classe social e composição de 



vizinhança, a autora resolveu deixar de lado as duas últimas e se dedicar ao “ambiente 
imediato das famílias”. A mudança no âmbito das famílias brasileiras é notória em nossa 
própria rede de relações; a diversidade de arranjos conjugais sugere que a idéia de família 
como um grupo organizado, com fronteiras definidas encontra-se distante da realidade 
cotidiana das sociedades contemporâneas. Sendo assim, vale a pena refletir com base da 
definição de grupo de Bott (1976:76) : 

“em um grupo organizado, os indivíduos componentes formam um todo social mais 
abrangente, tendo objetivos comuns, papéis interdependentes e uma subcultura 
peculiar”. 

Em relação às redes sociais a autora ressalta:
 “Na formação da rede, por outro lado, somente alguns, e não todos os indivíduos 

componentes têm relações sociais uns com os outros” (1976:76).
“(...), todas estas pessoas terão amigos, vizinhos e parentes delas mesmas, que não são 

conhecidos pela família X. (...) Em uma rede, as unidades componenciais externas não 
formam um todo social mais abrangente; elas não estão cercadas por uma fronteira 
comum”(1976:76) (grifo meu)

Goldani (2002:4) aborda as redes de apoio como “(...) grupos que ultrapassam os 
limites do domicílio (redes sociais de parentes, amigos, vizinhos) como parte fundamental 
das estratégias para enfrentar as dificuldades e escassez de recursos materiais entre as 
famílias pobres”.

Percebe-se que em todas as definições explicitadas acima ocorre uma indefinição de 
fronteiras. A noção de fronteira comum impõe uma certa homogeneização de 
determinados padrões de comportamento que numa família tradicional se revela através 
do desempenho de papéis previamente estabelecidos no seu entrelace com as hierarquias 
de gênero e geração. Seguindo a tipologia proposta por Medina (1990), supõe-se que as 
fronteiras estabelecem espaços de circulação de papéis; por exemplo, aos domingos 
quando a família se encontra na casa de parentes, o pai se juntava aos outros homens da 
família, as mulheres as outras mulheres enquanto as crianças brincavam. Nesse caso, 
podemos dizer que nessa tipologia operaria uma rede restrita, familista e fixa.

Tomando a direção da linha argumentativa de Bott , havia uma segregação de papéis, 
entretanto, na família moderna ocorre um rompimento de fronteiras através do 
estabelecimento de relações supostamente igualitárias entre os seus membros e também, 
quando, no âmbito das relações, a convivência sobrepõe-se ao espaço físico. Não 
obstante, no modelo tradicional conviver é estabelecer relações de intimidade. Nesse 
sentido, as noções de proximidade física e intimidade se encontram aliadas. Entretanto, 
tomarei emprestada a noção de “intimidade à distância” sugerida por Debert (1992:15) 
quando faz referência aos idosos que moram sós e diz que essa situação domiciliar não 
gera grandes mudanças na qualidade dos vínculos familiares. A autora define “intimidade 
à distância”:

“[...] como um novo tipo de relação facilitada pelo aumento da mobilidade e pelo 
aperfeiçoamento das formas de comunicação à distância, que beneficiaram as diferentes 
classes sociais [...]”.

 Aqui a noção de mobilidade sugere o deslocamento das relações sociais do seu lugar 
num sentido semelhante ao conceito de desencaixe proposto por Giddens (1991;2002)

Sendo assim, morar só pode ser visto como uma opção ou como parte da trajetória 
familiar. Ou seja, morar só nem sempre significa estar só, se sentir solitário ou isolado, 
pois tal situação de domicílio depende das redes de apoio familiar existentes e que são de 
suma importância para a realização de trocas afetivas, de reciprocidade, aliança e 
solidariedade existentes no ciclo familiar e social dessas mulheres. Tais trocas podem 
servir para sinalizar de que forma essas mulheres usam o seu tempo e o “rompimento de 
fronteiras” pode significar o estabelecimento de novas formas de sociabilidade ou de 



estabelecimento de intimidades. 
Nesse sentido, caberia a reflexão acerca da noção de convivência e solidão nas relações 

de gênero. A demógrafa Elza Berqúo (1989;2002) ilumina estas questões com o seu 
estudo sobre a “pirâmide da solidão”. Assim, analisando dados do censo de 1980, a 
autora, aponta o surgimento de novos arranjos familiares e chega à conclusão de que 
devido à maior longevidade feminina, as mulheres tendem a ficar sozinhas ou porque 
ficam viúvas mais cedo, ou por separações, ou porque não casaram. Por outro lado, a 
autora também se refere à existência de um certo “determinismo social” que facilita ao 
homem mais velho encontrar uma companheira mais nova ou da mesma idade. Esse 
fenômeno é denominado pela mesma de “pirâmide da solidão”, podendo ser um dos 
motivos que sinalizam o aumento no número de mulheres sem cônjuge. Nesse sentido, a 
condição da mulher influenciaria na formação do tipo de arranjo familiar; geralmente, um 
tipo de arranjo sem parceiro co-residente, que, por sua vez, supõe a condição de solteira, 
separada ou viúva. Logo, supõe-se que os homens, ao ficarem viúvos tendem a encontrar 
mais rapidamente uma mulher mais nova ou da mesma idade devido a esse “determinismo 
social” 

C. Medina, argumentando sobre o modelo tradicional de família (1990) lança luzes 
sobre a compreensão dessa perspectiva determinista e reveladora das desigualdades de 
gênero na sociedade brasileira. Segundo ele, na década de 50 caberia ao homem casar-se 
maduro e experiente (em torno de 30 anos) e a mulher ser virgem e jovem, pois a idade 
fértil lhe permitiria corresponder às expectativas de reprodução biológica do casamento. 
Em sua opinião, esse comportamento “... gerou a imagem, ainda vigente, da valorização 
da mulher jovem e a aceitação do relacionamento entre o homem mais velho convivendo 
com mulher mais jovem e a rejeição da situação oposta. O corpo da mulher sendo atrativo 
para o homem” (Medina, 1990:18). Esse comportamento reflete a desigualdade de 
gêneros no que tange ao processo de envelhecimento já que o reforço dessa imagem 
determinista tende a cristalizar uma cultura que envelhece a mulher e rejuvenesce o 
homem que envelhece e também à imagem de fragilidade e dependência feminina 
desconstruindo o discurso de gênero quando sugere que as mulheres são infelizes sem 
homens. Nesse sentido, a perspectiva relacional de gênero se constrói dentro de um 
pensamento linear que permite pensar apenas a heterossexualidade, deixando de lado 
novas possibilidades de companhia afetiva-sexual para a mulher.

Essa linha de raciocínio permite relacionar a solidão apenas com a presença física. 
Porém, nem sempre estar sozinho significa sentir solidão. Logo, esse tipo de pensamento 
descarta os aspectos subjetivos que remetem a um tipo de sentimento cada vez mais 
comum na sociedade moderna: o sentimento de estar só mesmo acompanhado. 

Considerando esta perspectiva, poderíamos dizer que a vivência do modo de vida 
urbano guarda uma certa proximidade com o conceito de atitude blasé simmeliano. 
Conforme Simmel (1976:11-25), a multiplicidade de estímulos urbanos teria influências 
no aparecimento desse tipo de atitude cuja “reserva e indiferença recíprocas” dos agentes 
se torna mais forte na multidão concentrada nas cidades. O pensamento deste autor é 
ilustrado na seguinte passagem : 

“... Isso [ocorre] porque a proximidade física e a estreiteza de espaço tornam a distância 
mental mais visível. Trata-se (...), apenas do reverso dessa liberdade, se, sob certas 
circunstâncias, a pessoa em nenhum lugar se sente tão solitária e perdida quanto na 
multidão metropolitana. Pois, aqui como em outra parte, não é absolutamente necessário 
que a liberdade do homem se reflita em sua vida emocional como conforto". 

Nesse trecho Simmel sinaliza o entrelaçamento da solidão com o individualismo e a 
liberdade, além de explicitar a valorização que dá a conteúdos psíquicos valorizados pela 



psicologia; a solidão é ressaltada pelo autor como um sentimento e, portanto, como parte 
da subjetividade do ser humano que vive num contexto de cidade grande. Nesse sentido, o 
autor despreza a ausência como propiciadora da solidão; em outras palavras, nem sempre 
a convivência ou simples presença num mesmo espaço físico minimiza o sentimento de 
solidão, podendo, inclusive, a solidão se apresentar na convivência diária de um casal, 
fazendo parte, portanto do campo das subjetividades e idiossincrasias. Esse argumento 
tem a ressalva de se referir a um tipo de “solidão na multidão”, decorrente do 
estabelecimento de relações nos centros urbanos. Todavia, serve de reflexão sobre alguns 
aspectos que envolvem além dos aspectos afetivo-subjetivos, à noção de convivência 
aliada às redes de ajuda mútua que falarei mais adiante, mas, cuja compreensão é 
fundamental para se pensar nas formas pelas quais são estabelecidas as relações em 
diferentes arranjos familiares, a exemplo dos arranjos monoparentais e unipessoais, 
privilegiados para fins deste trabalho.  

3. A ARTICULAçãO TEMPO-TRABALHO-FAMíLIA
No presente tópico discorro sobre as categorias tempo-trabalho-família com ênfase nas 

questões de gênero e o uso do tempo a partir do acionamento de redes de ajuda.  
É importante ressaltar as especificidades das camadas médias, segmento contemplado 

para esta pesquisa, e o tratamento que é dado ao mesmo neste estudo. Tânia Salem (1986) 
nos ajuda a percorrer os aspectos teórico-metodológicos dos estudos das camadas médias 
urbanas na resenha intitulada “Família em Camadas Médias: uma perspectiva 
antropológica” delineando o estilo acadêmico adotado pelos seus pesquisadores. Nesse 
sentido a produção teórica dos estudiosos do Museu Nacional merece destaque e, 
juntamente com estes, instituições que, segundo a autora, possuem “afinidades 
significativas com a produção do Museu Nacional”, a exemplo da PUC/RJ, da UFRGS e 
do IUPERJ; todos se debruçam sobre aspectos ligados à subjetividade nesses estratos. 
Salem (1986:26) ressalta que o principal campo temático destes estudos é a apreensão dos 
“valores”, “visão de mundo” e dos “estilos de vida” dos segmentos médios; logo, a 
escolha destas categorias se pauta na compreensão das mesmas através da lógica 
simbólica e de padrões éticos. No entanto, isso não significa que esses teóricos neguem a 
importância dos aspectos sócio-econômicos, apenas, na apreensão do simbólico, 
privilegiam os critérios subjetivos por achar que dão conta melhor das categorias que se 
propõem a estudar. Como os pesquisadores focalizam a construção da moralidade do 
grupo estudado, o grupo familiar é apreendido a partir da apreensão dos códigos 
simbólicos dos agentes tendo como referência suas “identidades sociais” ou a “elaboração 
dos seus projetos de vida” (Salem,1986:28). 

Como contrapartida, a produção teórica prevalente nos trabalhos da ABEP- 
Associação Brasileira de Estudos Populacionais e da ABET  Associação Brasileira de 
Estudos do Trabalho  privilegiam os aspectos sócio-econômicos dando realce a temáticas 
ligadas à pobreza, trabalho feminino, desigualdades sociais, desigualdades de gênero, 
reestruturação produtiva, dentre outros, ou seja, nesses enfoques nota-se uma abordagem 
dos problemas familiares dentro de uma lógica diferente, contudo, não antagônica à lógica 
das subjetividades, mas, sim, possivelmente complementares. 

No artigo “A Etnografia da família de Camadas Médias e de Pobres Urbanos: 
Trabalho, Poder e a Inversão do Público e do Privado” Parry Scott (1996)  sugere um 
olhar de complementaridade aos estudos de camadas médias com a inserção da ótica 
econômico-produtivista na análise destes estratos, ressaltando a importância de inclusão 
das categorias “trabalho”, “dominação” e “poder”. Ponto de vista que pode ser 
complementado pela perspectiva de Goldani (2002) quando a autora afirma que 

“(...) o trabalho e a família continuam sendo os eixos organizadores da vida de homens 



e mulheres de todas as idades, raças e nacionalidades. [Para a autora o] mito de que o 
trabalho e a família eram dois mundos separados acabou e o reconhecimento da 
importância das relações entre estes passou a guiar não só as discussões acadêmicas como 
também as políticas sociais”.

Essa visão que descontrói a dicotomia entre o mundo do trabalho e o mundo da família 
faz parte do processo de mudança social engendrado na sociedade moderna, sobretudo, 
pelo fato de ser inegável que a inserção da mulher no mercado de trabalho tenha refletido 
na organização doméstica e extra-doméstica da mulher e, algumas vezes, dos demais 
membros do arranjo familiar. 

Segundo Maria Lygia Quartim de Moraes (1981: 44-45), uma das vantagens da 
sociologia é podermos estudar temas de interesse pessoal. Assim, estudando família e 
trabalho, somos concomitantemente sujeitos e objetos de observação que se arriscam a 
uma imersão objetivista intermediada pela ciência que abraçamos e subjetivista pelo que 
somos. 

Partindo do princípio que “(...) a família [seja] uma instância mediadora entre o 
indivíduo e a sociedade mais ampla” (Scott,1996) “posicionar-se diante da 'família' se 
torna um exercício de construção da identidade dentro da sociedade, seja um exercício dos 
estudiosos da família ou dos próprios componentes das famílias” Scott (2001:95), ou 
melhor, é um trabalho que exige da parte da/o pesquisadora/or um posicionamento diante 
de questões que envolvem “conjugalidade” e “filiação” bem como de valores pessoais e 
sociais que envolvem a formação de identidades.:

Isso mostra que para pensar a família enquanto objeto de estudo não se sustenta apenas 
a lógica da neutralidade axiológica, mas, constata-se a cada minuto a imposição da 
temática simplesmente porque é a partir do ambiente social familiar que iniciamos nosso 
processo de socialização e intimidade com os códigos sociais de um dado contexto.

Atualmente, o aumento da chefia feminina na sociedade brasileira,  nos permite 
reflexões acerca da lógica do trabalho feminino e suas conseqüências para os arranjos 
domésticos dos estratos populares e, mais recentemente, pelo seu crescimento nas 
camadas médias. Estudos recentes sobre mulheres chefes de família indicam como a 
mulher se posiciona dentro da família impondo sua autoridade e/ou sustentando sua prole 
(Berquó,2002;Scott,1990;Fonseca,1987). A partir dessas contribuições científicas fica 
cada vez mais evidente que a condição de chefe do grupo doméstico sobrecarrega a 
mulher que se vê tendo que elastecer o seu tempo diário para dar conta das atribuições 
intra e extra-familiar. Um olhar atento para as categorias gênero, sexualidade, parentesco 
e geração inserindo-as no processo de organização cotidiana dentro e fora do ambiente 
familiar, nos permite nortear analiticamente os estudos de família dentro do processo 
histórico-social.

Ressalta-se, então, neste estudo, a importância da intersecção analítica entre as 
categorias tempo-trabalho e família; estas, quando confrontadas de forma relacional 
revelam que “o que representam e o que fazem as famílias só podem ser compreendidos no 
contexto amplo das interações entre as forças sociais, econômicas e políticas em um dado 
momento” (Goldani,2002:01). Através do conceito de curso de vida (Segalen,1999), é 
possível compreender o processo interativo dessas forças influenciando na organização 
familiar. 

Talvez, por esses motivos, família seja um tema de interesse não apenas da sociologia, 
mas, da psicologia, da demografia, da antropologia, da história, da economia, dentre 
outras disciplinas, aliás, cada uma delas dá a sua contribuição de acordo com o olhar de 
cada ciência. 

O caráter interdisciplinar dos estudos sobre família, inclusive, é ressaltado por diversos 
autores como Cláudia Fonseca (1987), Elisabeth Bilac (2002:37), Cynthia Sarti (2002), 
dentre outros, posição que compartilho com essas autoras por acreditar que as lentes de 



alcance de uma disciplina dão conta apenas daquilo a que se propõe e que através do 
diálogo inter-disciplinas podemos ampliar nossa ótica científica. Fonseca em “A História 
Social no Estudo da Família: uma excursão interdisciplinar” (1989),ressalta importância 
de se promover estudos interdisciplinares sobre o tema e  aponta uma lacuna teórica 
existente na maioria dos estudos sobre família. Segundo a autora, enquanto os 
historiadores ao se debruçarem sobre o tema focalizam o passado, os cientistas sociais 
preferem o foco no presente. 

Ao focalizar nossas lentes nas ciências sociais, encontramos a família tematizada nos 
estudos de grandes expoentes da disciplina a exemplo de Gilberto Freyre. Apesar das 
críticas ao modelo patriarcalista abordado por Freyre (1966), seus estudos deixaram a 
marca da família brasileira anunciada ao mundo por demonstrar a organização social 
vigente no período escravocrata bem como que a reprodução de alguns padrões de 
comportamento desse período ainda se encontram presentes no imaginário social de 
grupos domésticos da atualidade. 

Do mesmo modo, os estudos de Antônio Cândido (Correia,1982) são criticados por 
sugerir um modelo genérico para toda a formação social do Brasil. No entanto, a despeito 
de todas as críticas, vale ressaltá-los como parte dos principais fundamentos inspiradores 
para se estudar a família brasileira e compreender os padrões de formação dos arranjos 
familiares considerando as perspectivas do contexto histórico-social. 

Inspirados em fontes de estudos acerca do patriarcalismo, a partir da década de 1970 
muitos estudiosos (Castells,2000) iniciaram os questionamentos acerca do modelo 
patriarcal destes autores, principalmente em decorrência da maior inserção feminina no 
mercado de trabalho. 

A despeito de estudos passados e também mais recentes são várias as tentativas de 
definição de família feita por diversos autores (Durham,1982:31-49; Medeiros,2001:01-
43). Logo, não seria exagero afirmar a polissemia do termo família (Scott,2001:95) em 
decorrência da diversidade de formas pelas quais são caracterizadas e portanto, das re-
significações advindas da ordem social vigente e das interpretações apresentadas pelos 
estudiosos de diversas áreas no transcorrer dos tempos. As diferentes concepções de 
família consistem em expressões de estilos de vida, visões de mundo e inserção sócio-
econômica de distintos grupos sociais.

Considerando a perspectiva histórico-social nos estudos de família, basta olharmos 
para o Brasil dos fins da década de 1970, para percebermos que o cenário familiar ampliou 
os seus contornos de mudança a partir das conquistas das mulheres no que tange ao uso de 
práticas contraceptivas diversas como a pílula, a laqueadura tubária, dentre outras. A 
partir desse momento, os padrões de fecundidade modificaram-se gradativamente e a 
mulher através de um processo de conscientização foi obtendo um maior controle sobre o 
seu corpo e poder de voz e visibilidade nas relações de gênero, sinais de mudança nos 
padrões de conjugalidade que, por sua vez, propiciaram o surgimento de diferentes 
arranjos domésticos decorrentes do aumento das uniões não legitimadas, das separações 
legais, dos adeptos do celibato e de mães solteiras a partir da década de 1940. 
(Berquó,1989;2002) denotando a desconstrução de uma lógica unívoca à construção dos 
arranjos familiares baseada no modelo tradicional de família nuclear voltado para a 
reprodução. Como resultado dessas mudanças, tem crescido os arranjos familiares 
monoparentais e unipessoais femininos, alterando os padrões de família considerado 
tradicionais.

Desde seus primórdios, o feminismo tem sido uma instância reivindicatória da 
sociedade civil de grande relevância para o processo de construção de uma sociedade 
democrática, apesar de que a “(...) falta de um sólido substrato de práticas democráticas 
possa limitar o alcance do movimento feminista” (Sorj,2002:100). Entretanto, enquanto 
instância de reivindicação exerce um poder crítico e mobilizador, tanto que os 



questionamentos feitos acerca de padrões de comportamento e valores presentes nas 
famílias tradicionais engendraram uma cadeia de discussões de temas variados; dentre 
estes, o da reprodução feminina e o da divisão sexual do trabalho. 

Nos anos 70 as feministas teceram críticas ferrenhas à noção de família, que era vista 
como um “reino de amor e harmonia”, indiferente à subordinação existente em seu 
interior. As ativistas desejavam revelar a família como uma instituição organizada dentro 
de estruturas hierárquicas, negando a existência de um igualitarismo de sexo, gênero e 
geração presente na estrutura familiar. No final da década, a categoria de gênero, 
descoberta recentemente, era base das análises feministas bem como a submissão desta 
categoria às análises históricas e sociais. Foi então, que os dualismos analíticos como o 
público versus o privado foram questionados; “a idéia era, através de diversos 
procedimentos, obter elementos para desafiar a fixidez da “família”, uma entidade que 
aparecia como sempre similar em forma e conteúdo”(Piscitelli,1996). Mas, não foram 
somente os pressupostos biológicos da família que foram questionados, mas também o 
paradigma funcionalista sobre os estudos de família por acreditar “que análises 
funcionalistas “congelavam” um ideal de família na linguagem dos papéis 
sexuais”(Piscitelli,1996:8-9).  Na verdade, a noção de papel social implica uma 
determinação prévia de comportamentos a serem desempenhados de acordo com a função 
de cada indivíduo, sendo assim, a dicotomia seria mantida, o espaço público era domínio 
masculino e o privado feminino. 

A ideologia do feminismo merece destaque por redimensionar o trabalho da mulher, 
sendo por este prisma que a chefia domiciliar ganha visibilidade, ou seja, afastando-se de 
um modelo patriarcal cujo poder masculino encontra abrigo na subordinação feminina. 
Atualmente, o que se vê é a mulher re-significando os tempos no cotidiano numa tentativa 
de também participar do mundo extra-familiar (Scott, 2003). O tempo familiar, passa a ser 
reestruturado em decorrência das rupturas familiares, profissionais, dentre outras, que 
ocorrem na trajetória de vida das mulheres. Uma das maneiras de gerenciar o seu tempo 
doméstico para exercer o trabalho profissional é contar com redes de ajuda formada por 
familiares, amigos, vizinhos, dentre outros. Alguns estudos (Barros,2001;Bott,1976; 
Motta;Scott,1983), apontam a rede de vizinhança como a mais forte nos segmentos 
populares. Em contrapartida, nos estratos médios, a rede famílística é mais utilizada que a 
de vizinhança. 

Jelin (1994) ressalta três aspectos que considero intrinsecamente ligados e que, em 
sendo norteadores mútuos, ao meu ver, tem um poder de síntese do impacto das mudanças 
na família no transcorrer dos tempos. Além do feminismo internacional, a autora cita as 
discussões acerca do público e do privado advindas do movimento feminista e a 
“reestruturação nos laços de convivência” familiar. Tais aspectos, se vistos considerando 
a dimensão relacional tempo-trabalho-família, põem em pauta na agenda de gênero a 
importância de estudos sobre o tempo social tendo em vista a implicação social que o 
trabalho feminino impõe na vida diária do grupo doméstico e extra-doméstico. 

Não podemos deixar de olhar para as mudanças nas instituições modernas ao longo do 
tempo, ou seja, nos indagarmos acerca da família moderna, como são configuradas as 
relações intra e extra-familiar e, principalmente como essa família hoje se pensa enquanto 
grupo de pertencimento de um dado contexto e como se utilizam das redes sociais para 
fins de manutenção e organização do tempo domiciliar. 

O processo de modernização social provocou impacto na família, transformando as 
relações de gênero e redimensionando a convivência geracional.  O empoderamento 
feminino decorrente de todo um processo de urbanização, industrialização e inserção da 
mulher no mercado de trabalho parece ter contribuído para colocar em xeque o tempo 
familiar. O fato de exercer o trabalho profissional evidencia a dupla jornada feminina no 
cotidiano familiar e ressalta as relações de poder nos espaços domésticos e extra-



domésticos não apenas mediante as relações de gênero, mas também geracionais no 
ambiente familiar.

3.1. TEMPOS E LUGARES NOS ESPAçOS INTRA E EXTRA-FAMILIAR

No início deste trabalho, pude deixar explícito que a abordagem ao trabalho doméstico 
e extradoméstico é feita conjuntamente pelo fato de ambos, estarem implicados na 
organização do tempo cotidiano da “mulher-mãe” que utiliza redes de ajuda com o 
objetivo de conciliação as atividades relativas a essas esferas. Sendo assim, a separação 
que faço nesse item é usada apenas no intuito de facilitar a compreensão do leitor. Com 
relação ao tempo e as redes de ajuda, estes, atravessam a discussão de ambas as esferas se 
colocando presente durante todo o texto.

As Negociações do Tempo no Espaço Intra-familiar
Conforme discorri em outro momento, a mudança no comportamento familiar veio 

atrelada a todo um processo histórico de desconstrução do modelo de família hierárquica 
para um ideal de família igualitária (Salem,1980;1989;Figueira,1987), cujo maior 
questionamento era a desigualdade de poder entre os sexos presente nas família. 

A noção de Família Igualitária foi cunhada por Salem no intuito de caracterizar normas 
e valores presentes nas relações familiares calcadas em ideais igualitários ou, em outras 
palavras, modernizantes, cujas feições primam pela presença de aspectos ligados a 
psicologização, mudanças e igualdade no universo relacional dos seus membros. 

Assim, pode se dizer que a articulação das práticas negociadas entre pais e mães, e 
destes com os filhos supõem a igualdade de condições numa prática discursiva capaz de 
negociar diferentes pontos de vistas. Isso significa que a ênfase no processo de negociação 
não significa a negação das “diferenças socialmente construídas”, conforme afirma Bilac 
(2002:37), mas, a preponderância da “(...) autoridade negociada em vez de dada por 
tradição” (Giddens,1998:103), ou exercida de forma autocrática. E, no plano das 
negociações, seja política ou familiar, é evidente que o contexto ou o momento é 
considerado. Nesse sentido, aspectos relativos aos direitos e deveres e, eu acrescentaria 
dento disso, a reorganização do tempo doméstico, antes visto como predeterminação 
social, hoje assume a dimensão das “negociações” com possibilidades de serem 
repensadas no momento em que se negociam os diversos pontos de vistas dos membros 
residentes e não residentes do grupo familiar. Dessa forma, a democratização da família 
participa conjuntamente dos “processos de democracia pública”, sugerindo para a vida 
em família a combinação de “escolha individual e solidariedade social” 
(Giddens,1998:103), o que não implica na desconsideração das normatizações sociais no 
ato das negociações, apenas, respeita-se as diferenças no processo de negociação até que 
se atinja um consenso em torno de questões discutidas. 

É dessa forma que as posturas de intervenção terapêutica ou os diversos movimentos 
sociais expressam suas opiniões e propostas para diversos campos sociais, a exemplo da 
família (Sarti,2002:44), fortificando com isso a noção de família como “idéia-valor”. 
Pode-se dizer que a busca de um ideal igualitário e da efetivação deste através das práticas 
cotidianas bem como a divisão de trabalho no âmbito doméstico pressupõe igualdade de 
condições para todos os membros da família no que concerne ao tempo despendido ao 
trabalho doméstico e extra-doméstico Para alcançar esse ideal de negociação, as práticas 
podem ser efetivadas através do acionamento das redes de ajuda (humanas e 
instrumentais) disponíveis a todos os membros do grupo doméstico. No entanto, devido à 
modernização do aparato de apoio disponível a algumas famílias, fica a pergunta: será que 
o processo de desigualdades de gênero e geracional é minimizado pelo apoio à distância? 
Ou será mais uma forma de reforçar as desigualdades deixando a mulher como única 
responsável pelo apoio in locos? 



Apesar de muitas famílias de base nuclear contarem com a contribuição financeira da 
mulher, situação que, dependendo do caso pode ser configurada como “chefia 
compartilhada”, não é à toa que o crescimento das chefias femininas em arranjos 
monoparentais seja expressivo nos estratos pobres cuja situação de separação, viuvez ou a 
de mãe solteira altera a renda familiar. Muitas mulheres, não contam com a contribuição 
financeira do ex-companheiro, sendo esse um dos fatores que colocam a chefia feminina 
em vários estudos acadêmicos como um fator preponderante para o empobrecimento 
gerando a difusão da idéia de “feminização da pobreza” nas camadas populares.

Entretanto, nas camadas médias (que é o nosso foco de estudo) mesmo quando ocorre 
contribuição financeira efetiva do pai, é importante a reflexão sobre as formas de 
contribuição: quem arca com a maior parte da contribuição financeira no cotidiano e quais 
as contribuições afetivas. Estas últimas, muitas vezes significam um uso do tempo de 
trabalho das mães. Será que o pai tem a mesma disponibilidade de tempo para o 
suprimento afetivo dos filhos? São questões que, na minha opinião, merecem um 
tratamento nos dois estratos, porém, em se tratando das camadas médias, torna-se 
imprescindível pela peculiaridade deste estrato o cuidado para que não se tornem 
invisíveis relações de poder devido ao eficaz apoio financeiro do ex-cônjugue/pai, afinal, 
uma “conveniente” e/ou justa contribuição financeira de um pai para a educação dos 
filhos pode encobrir uma ausência de cooperação afetiva no que concerne ao apoio 
cotidiano, revelando ao pesquisador e/ou pesquisadora a subordinação feminina refletida 
pela naturalização do apoio afetivo-emocional materno. Nesse sentido, uma relação pode 
obter o provimento financeiro e emocional fornecido pelo ex-cônjugue/pai e, ao mesmo 
tempo, esconder a subordinação feminina quando a mulher acata responsabilidades extras 
para com o provimento emocional do/a filho/a(s) naturalizando o papel de “mãe-
cuidadora” e “pai-provedor” mesmo subliminarmente. Seria o caso da prevalência da 
lógica tradicional hierárquica tornando opaca a lógica igualitária negociada com a 
finalidade instrumentalizar o tempo da mulher que também é mãe?

Se fossemos considerar a valorização do trabalho feminino, a preservação da 
individualidade e as negociações de pontos de vistas no tange a divisão de trabalho 
doméstico prevaleceria a ideologia igualitária no âmbito familiar. Desta forma, sob o 
ponto de vista das conquistas femininas, as mulheres, aparentemente teriam muito a 
comemorar com o aumento da chefia domiciliar feminina, por outro lado, esse fato revela 
que, a despeito de toda uma ideologia familiar igualitária nas camadas médias, o 
crescimento desse tipo de arranjo denuncia as desigualdades de poder ainda prevalentes, 
onde o tempo familiar continua sendo naturalizado como feminino e, portanto, a família 
se constitui como um espaço de trabalho da mulher cuja presença masculina é 
dispensável. Ao homem, não é exigido o emprego do seu tempo em um espaço 
exclusivamente feminino.

As Negociações do Tempo no Espaço Extra-Familiar
Hoje em dia a dimensão trabalho feminino é abordada na academia sobre várias 

perspectivas, porém, nos últimos tempos em decorrência do aumento de mulheres chefes 
de família na América Latina (Jelin,1994), o interesse pela questão intensificou-se no 
meio acadêmico. No Brasil, com o aumento da chefia feminina nos estratos populares e 
médios, se percebe uma redistribuição desse poder, o que não significa que as 
desigualdades de gênero tenham acabado. De forma contrária, esta situação pode 
configurar justamente a prevalência das desigualdades de gênero no âmbito familiar 
sendo revelada pela sobrecarga de trabalho feminino (doméstico e extra-doméstico) 
estilizada na “dupla jornada”.  (Costa,1998; Woortmann & Woortmann, 2002)

Seguindo a linha de pensamento de Thompson (1984), pode-se dizer que diferentes 



situações de trabalhos denotam “notações de tempo” igualmente distintas, a exemplo do 
reconhecimento social do trabalho feminino e do masculino na sociedade atual. Alguns 
estudos sobre desigualdades de gênero (Castells,1999Goldani,2000; Oliveira,1999), 
inclusive, apontam que cabe às mulheres as triplas jornadas de trabalho configurando 
estas relações desiguais no âmbito familiar e extra-familiar considerando que o exercício 
do trabalho profissional tende a impor a conciliação com os afazeres domésticos. Assim, o 
tempo que gasta na execução de tarefas domésticas realizadas, muitas vezes, sem a ajuda 
da família, extrai além da qualidade do trabalho profissional, a saúde e o tempo da mulher, 
um tempo que poderia ser disponibilizado para a atividade profissional ou um tempo para-
si. É, pois, nesse sentido, que trabalho e família emergem como noções que se articulam 
no redimensionamento do tempo familiar. 

Além disso, a atribuição de gênero reconhecendo as atividades do mundo doméstico 
exclusivamente à mulher, sobrecarrega e dificulta a inserção feminina no mercado de 
trabalho, muitas vezes, postergando sua inserção ocupacional ou eliminando esta 
possibilidade a depender do curso de vida de cada mulher e do surgimento de 
oportunidades profissionais. Para se manter concomitantemente no mundo doméstico e 
do trabalho as mulheres recorrem às redes de ajuda formadas pelas empregadas 
domésticas, pela família, pelo pai de seus filhos, por creches, dentre outros, e, numa 
tentativa de “driblar” o tempo buscam e negociam estratégias de acionamento de redes de 
apoio a fim de administrar situações que surgem no cotidiano.

Considerando aspectos relativos ao uso do tempo pelas mulheres e baseada na 
abordagem feminista, Rosiska Darcy de Oliveira (Revista Istoé,1710:10 junho/2002) 
propõe inserir na agenda de gênero do feminismo, a luta pela “igualdade de direitos civis” 
na qual a “reengenharia do tempo” seria o ponto de partida dessa nova agenda. Entretanto, 
essa idéia considera a estruturação do tempo não apenas das mulheres, mas, de toda a 
família.  Nesse sentido, vale a pena ressaltar o uso das redes de ajuda como estratégia de 
sobrevivência de homens e mulheres para lidar com as obrigações e responsabilidades 
cotidianas no âmbito público e privado visando uma melhor operacionalização do tempo 
cotidiano. Tendo em vista a agenda de gênero, Oliveira tenta mostrar a relevância da 
categoria tempo na imbricação das categorias trabalho-família. Eis a visão da feminista 
em suas próprias palavras:  

“Quando minha geração negociou a entrada no mundo dos homens, falávamos do lugar da 
transgressão. No mundo do trabalho, dizíamos para nossos patrões: “Me aceite, você nem sequer 
vai perceber que sou uma mulher”. Na vida privada, dizíamos aos maridos: “Eu vou sair para 
trabalhar e você nem sequer vai perceber que saí de casa. Nada vai mudar aqui dentro.”Queríamos 
garantir nossos espaços sem prejudicar o santo patrão nem o santo marido. Com esse discurso, 
ocultamos um fato social fundamental, que só agora está vindo à tona: as vidas pública e privada 
estão indissoluvelmente imbricadas. No momento em que a mulher conquista o seu espaço no 
mercado e esconde que a vida privada dá trabalho e consome seu tempo, ela oculta que a vida 
privada prejudica o desempenho profissional. Na luta pela igualdade de oportunidades, é 
inevitável deixar claro que a vida privada é algo a ser negociado. Não negociamos, assumimos 
tudo e transformamos nosso tempo em algo elástico. É por isso que as mulheres estão esgotadas”. 

Desse modo, a reorganização do tempo da mulher relaciona-se intimamente com a 
estruturação do tempo de toda a família e, conseqüentemente na otimização das redes 
disponíveis, seja na operacionalização de instrumentais de apoio como telefone, internet, 
eletrodomésticos, etc., seja através de ações que se voltam às práticas que envolvem a 
ajuda mútua entre os membros do grupo doméstico, que estamos considerando como 
redes humanas. Assim, o tempo de trabalho doméstico entraria no processo de negociação 
familiar visando uma distribuição mais igualitária das tarefas concernentes ao espaço 
doméstico.

Para fins desta pesquisa, a negociação cotidiana que redimensiona o tempo disponível 
para o trabalho e para a família, parte dos membros do grupo doméstico no sentido de 



propiciar um redimensionamento do tempo de todos os que compõem a família, tendo em 
vista que as mães, aqui referidas, possuem uma atividade profissional e administram seus 
domicílios, em sua grande maioria, do tipo monoparental. 

Conforme visto anteriormente neste capítulo, a categoria trabalho foi redimensionada 
a partir da revolução industrial quando ocorreu a separação casa-trabalho, diferenciando-
se assim, as esferas de atuação pública e privada onde à primeira cabia aos homens e as 
segundas, às mulheres. Entretanto, a inserção feminina no espaço público favoreceu a 
“entrada” dos controles sociais na esfera privada (Jelin,1994:77). Nesse sentido, para 
considerar trabalho e família torna-se fundamental entender o contexto sócio-econômico 
prevalente no momento, além das formas de redes acionadas pelas mulheres na tentativa 
de apreender como as atividades cotidianas são realizadas e que tipo de redes de ajuda são 
usadas para conciliar trabalho-família em termos de provimento financeiro e provimento 
afetivo dos membros da família ou grupo doméstico.

No que tange ao acionamento de redes de ajuda, sabe-se que a fragilidade da situação 
econômica do país deixa os indivíduos e as famílias vulneráveis com a incerteza quanto ao 
futuro, quiçá, ao próprio presente! Assim, os ditos direitos universais como emprego, 
salário, saúde e educação não são garantidos pelo Estado. O que se vê vigorando na mídia 
televisiva é o acionamento das comunidades e famílias visando o suprimento de 
responsabilidades que, apesar de serem da alçada do Estado, não são atendidas. Assim, 
justifica-se o realce dado à família como principal foco de promoção de políticas sociais a 
fim de operar mudanças de comportamento nas esferas do planejamento familiar, 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e das relações de gênero e ainda como 
substituta ou complemento de demandas não atendidas pelo Estado a exemplo do cuidado 
com crianças e idosos (Goldani,2002). Todo este contexto situacional serve para reforçar 
a importância das redes de ajuda para a manutenção da qualidade de vida da família e 
como estratégia de sobrevivência.

Entretanto, mediante esse cenário ainda vigora a pergunta: como assumir o trabalho 
como categoria importante para os estudos acerca das camadas médias? Vale a pena 
ressaltar as diversas formas de conjugalidade vivenciadas pelas mulheres e realçadas nos 
últimos tempos, o que contribui para reforçar o trabalho não apenas como parte do 
processo de autonomia feminina, mas, como fonte de subsistência familiar (Scott,1996). 
Deste modo, uma aproximação entre trabalho, renda e arranjos familiares quando aliado 
ao nível educacional, permite a identificação de relações de poder e redes de ajuda 
presentes no ambiente doméstico-familiar (Scott,2002). 

3.2. ARRANJOS FAMILIARES MONOPARENTAIS E UNIPESSOAIS

Para entender melhor as definições destes arranjos, vale a pena pensarmos a partir do 
conceito de chefia feminina proposto por Berquó (2002), entretanto, com a ressalva de 
que nem sempre a mulher exerce a chefia nos arranjos monoparentais, unipessoais ou de 
co-residência; a discussão sobre chefia envolve outros aprofundamentos. Eis a definição 
da autora: 

“uma mulher solteira, separada ou viúva, com filhos tendo ou não parentes e/ou 
agregados em casa; mulher solteira, separada ou viúva, sem filhos morando em casa, ou 
porque não os teve, ou adultos já saíram de casa ou já faleceram, tendo ou não parentes 
e/ou agregados vivendo no domicílio; mulher solteira , separada ou viúva, morando 
sozinha, ou mulher casada chefiando a família mesmo tendo um marido ou companheiro 
em casa”.

Essa definição supõe três tipos de arranjos domésticos: o monoparental, o unipessoal e 
o de co-residência nos quais a mulher é chefe em decorrência da responsabilidade 
financeira pela manutenção domiciliar e o da chefia compartilhada. Sobre arranjos 
Unipessoais ver “Oportunidades e Fatalidades” (Berquó&Cavenaghi,1988).Por outro 



lado, vale ressaltar a importância que os arranjos “sem famílias”estão adquirindo com o 
tempo ao revelar “novos estilos de vida”caracterizados pela moradia com amigos ou 
colegas por motivos diversos tais como migração e/ou pelo fato de não gostar ou não 
puder arcar com as despesas de morar só. (Berquó;Oliveira;Cavenaghi,1990)

Está cada vez mais freqüente nos estratos médios, a superposição de papéis no âmbito 
doméstico e extra-doméstico, o que, por sua vez, contribui para significativas mudanças 
nas trajetórias familiares tais como o adiamento da união e também do primeiro filho 
v i s a n d o  o  i n v e s t i m e n t o  n a  p r o f i s s ã o  ( G o l d a n i , 1 9 9 3 : 9 9  a p u d  
Woortmann&Woortmann,2002:82). Nas camadas médias urbanas algumas mulheres 
optam por ter filhos e no que diz respeito à união conjugal, prefere a conjugalidade não 
residente, o que, configura um arranjo monoparental decorrente de um estilo de vida 
opcional, distinguindo-se assim da formação destes arranjos nos estratos populares 
Woortmann&Woortmann,2002:83-84) que se relacionam com a honra masculina pela 
incapacidade de prover financeiramente sua família. Entretanto, nem sempre a 
monoparentalidade representa uma escolha pessoal, em alguns casos, decorre de 
separações e viuvez, acontecimentos que provocam rupturas no curso de vida das 
mulheres e de toda a sua família. Nesse sentido, vale a pena investigar as dificuldades 
financeiras e de conciliação de tempo que as mães encontram para criar os seus filhos, 
tendo, muitas vezes, que acionar as redes de apoio que estão disponíveis sem contar com a 
ajuda paterna. 

Por outro lado, há uma tendência dos pais aumentarem o tempo de ajuda financeira aos 
filhos visando a devida inserção destes no mercado de trabalho. Para isso os filhos passam 
mais tempo se preparando para a inserção profissional, seja fazendo curso de idiomas, de 
informática, dentre outros. Entretanto, segundo Goldani (1993:100) “(...) isto não 
ocorreria sob o tradicional conceito de dependência. A contínua dependência da mulher 
com relação ao marido, dos filhos com os pais e vice-versa não se daria nos mesmos 
termos, posto que hoje mulheres e filhos jovens estão no mercado de trabalho e desafiam 
os esquemas de hierarquia e responsabilidade no interior do núcleo doméstico”. Deste 
modo, dentro do ideal de família igualitária mediante a perspectiva de inserção 
profissional dos filhos, a mãe contaria com a ajuda financeira do pai e dos filho(a)s, 
haveria apoio na realização de atividades cotidianas a fim de maximizar o tempo para as 
esferas da casa e do trabalho?Será que a liberdade na família moderna consistiria num 
individualismo capaz de diluir possíveis redes de ajuda mútua gerando atitudes de 
indiferença?

Na opinião de Aguiar (1997:163), várias pesquisas buscam informações acerca da 
sociedade baseadas no padrão de organização social que privilegia o grupo doméstico 
com chefia masculina; nestas investigações a referência à divisão do trabalho por gênero é 
vista como pressuposto inicial para o arrolamento das atividades das mulheres, ponto de 
vista que segundo a autora é bastante sujeita à crítica. 

Conforme explicitei no decorrer deste trabalho, a perspectiva aqui adotada ressalta a 
divisão de trabalho de todo o grupo doméstico enfocando os usos do tempo dos seus 
membros, embora o interesse maior esteja na utilização do tempo da mulher tendo em 
vista que as famílias aqui investigadas são chefiadas por mulheres. 

Assim, algumas mudanças no âmbito domiciliar impõem aos membros do grupo 
doméstico um re-direcionamento do tempo individual destes a fim de reorganizar as 
atividades domiciliares e profissionais. Nesse sentido, geralmente, após o descasamento 
ou viuvez, a mulher se vê numa situação de re-arrumação do seu tempo e, 
conseqüentemente, tendo que reorganizar o uso das redes de ajuda para cumprir com as 
obrigações no âmbito da casa e do trabalho profissional; sendo, o trabalho aqui entendido 
como fonte de sobrevivência e de autonomia e não estritamente de autonomia, revela a 
dupla jornada feminina e, conseqüentemente, as desigualdades de gênero e geracionais. 



Isso significa que o enfoque nos aspectos sócio-econômicos assume dimensões 
importantes nos estudos sobre os arranjos familiares das camadas médias, mesmo quando 
a ênfase na subjetividade é considerada como parte da tradição dos estudos sobre estas 
camadas em contraposição à abordagem sobre as camadas populares que costumam 
privilegiar o enfoque econômico-produtivista (Scott,1996).

Contudo, o crescimento dos arranjos monoparentais nos segmentos médios indica a 
importância da complementaridade destes enfoques para o estudo desses estratos 
(Scott,1996). Disso decorre a importância de se considerar a categoria trabalho não 
apenas como uma forma de emancipação feminina, mas também como uma estratégia de 
sobrevivência da mulher para a manutenção doméstica revelando que as diversidades de 
configurações familiares expressam estilos de vida (opcionais ou não) e, a exemplo dos 
países industrializados se tornam cada vez mais comum no cotidiano urbano, temos que 
lidar com essas mudanças. 

Para Scott (2001:93), “os sentidos dessas configurações e suas tendências permitem 
interpretações que contribuem para a construção de identidades sociais no mundo 
contemporâneo”, o que, segundo ele torna evidente diferentes valorizações da idéia de 
conjugalidade. Seguindo o raciocínio de Sahlins em Cultura e Razão Prática (1978), o 
autor prossegue argumentando que para discorrer sobre conjugalidade torna-se 
necessário considerar a categoria filiação, visão que inclui um processo de articulação 
entre as categorias e, conseqüentemente, de movimento à própria idéia de conjugalidade. 
Aliás, conjugar significa “unir ou ligar conjuntamente”; “unir, ligar, combinar” 
(Dicionário Aurélio Eletrônico). Nesse sentido, gênero e geração seriam vasos 
comunicantes chaves para a pesquisa sobre conjugalidade. 

Conforme explicitei anteriormente não se pode desprezar as transformações sociais 
aliada a processos de mudança em várias esferas sociais, inclusive, na família, ou, na idéia 
de conjugalidade, esta última definida por Scott (2002:94) como negada ou confirmada de 
acordo com a prática de co-residência tendo como referência o processo de globalização. 
Este, por sua vez, possibilita rápidas transformações nas esferas do trabalho, das relações 
de gênero bem como no que tange à individuação e psicologização dos significados 
sociais. No entanto, a prática de co-residência pode ser vista como uma das formas de 
conjugalidade, afinal, existem alguns arranjos conjugais cuja relação conjugal é mantida 
sem co-habitação e com regras de convivência e aliança que fazem parte das 
configurações familiares nas sociedades contemporâneas; e, mesmo, quando não 
praticado, faz parte do imaginário social das mulheres pertencentes às camadas médias 
como um ideal de relação baseado em valores de igualdade e autonomia nas relações de 
gênero. 

Visando prosseguir com as considerações acerca dos arranjos monoparentais e 
unipessoais femininos, torna-se importante buscar definições a fim de evitar distorções 
teóricas, antes de prosseguir com os entrelaces de gênero, geração e redes sociais nos 
arranjos familiares. 

É importante esclarecer que nem sempre monoparentalidade significa chefia feminina, 
pois, um arranjo domiciliar monoparental é formado pela mulher ou pelo homem 
juntamente com seu(s)  f i lho/a(s) ,  pode ser  uma “díade materna”  
(Woortmann;Woortmann,2002) ou paterna, se for o caso. Entretanto, em se tratando do 
monoparentalismo feminino, o arranjo pode ser chefiado em termos de provisão 
econômica pela mulher, ou mesmo ter a chefia compartilhada; o ex-cônjuge pode 
contribuir nas despesas com o/a(s) filho/a(s) ou ainda, a mãe compartilhar com o/a(s) 
pelo/a(s) filho/a(s), dependendo da inserção destes no mercado de trabalho e disposição 
de ajuda dos mesmos.  Nesse sentido, “o grupo doméstico (...) integra redes de 
reciprocidade e cooperação, ao mesmo tempo que reifica estruturas hierárquicas” 
(Scott,2002). Sendo assim, admitindo a solidariedade e o poder, aceita-se a chefia em 



termos de autoridade no âmbito familiar; assim, a chefia também pode ser compartilhada 
mesmo numa situação de conjugalidade não residente como nas famílias monoparentais, 
a exemplo de situações nas quais a mãe pode recorrer ao pai quando sente que não 
consegue exercer a autoridade necessária para ajudar o/a(s) filho/a(s). Nesse sentido a 
hierarquia de poder nas decisões cotidianas pode ser levada em consideração na definição 
de chefia. 

O estudo da chefia feminina pode sugerir discussões no âmbito das relações de gênero, 
trabalho e redes de ajuda, que se formam no diálogo entre os espaços domésticos e 
extradomésticos. No entanto, é importante não perder de vista o caráter interrelacional 
entre os segmentos médios e populares (Scott,1986) afinal, no sistema capitalista a 
hegemonia de um está diretamente relacionada com a subordinação do outro estrato 
social, a exemplo da utilização dos serviços de empregada doméstica pelas famílias das 
camadas médias.

As ênfases nos estudos que abordam a chefia feminina giram em torno das categorias 
“arranjos familiares, pobreza, renda familiar, desigualdades e participação feminina” 
(Mendes;Sena,2002:5). Deste modo, podemos nos perguntar como tratar a chefia 
feminina nas camadas médias, ou seja, retomarei a discussão acerca da importância de 
complementação da tradição subjetivista dos estudos das camadas médias com a tradição 
econômico-produtivista dos segmentos populares. Este é o meu olhar quando me refiro às 
chefias femininas nas camadas médias: um olhar de complementaridade teórica cuja 
manutenção do status de mulheres chefes de família pode ser atribuída em termos de 
provimento financeiro e/ou através da autoridade no acionamento de redes de ajuda ou 
elaboração de estratégias de sobrevivência. 

Estudos sobre famílias das camadas médias ressaltam o ideal igualitário presente nas 
famílias das camadas médias (Salem,1989;Almeida,1987;Garcia,2003) e  enfatizam o 
trabalho feminino nesses segmentos como uma forma de autonomia feminina, nesse caso, 
o provimento financeiro estaria a cargo do homem, não havendo possibilidade de pensar o 
trabalho feminino de outro modo. 

Atualmente, mediante um cenário nacional regido por ideais democráticos, a ênfase na 
capacidade de negociação pode ser vista refletida no novo código civil, vigente a partir de 
2003 no qual o “poder pátrio” é substituído pelo “poder familiar” revelando assim que a 
democracia também se encontra presente no âmbito da família, ou seja, pelo menos em 
tese, a legislação se encontra alicerçada na eqüidade de gênero, ou, quiçá, na igualdade 
pela diferença cujo poder de decisão familiar não advém apenas do homem, mas 
igualmente de homens e mulheres. Pelo menos em tese, espera-se este tipo de 
comportamento social. A cada dia que passa fica mais evidente que a inserção feminina no 
mercado de trabalho modifica o tempo familiar tendo em vista as desigualdades de gênero 
na divisão de trabalho e acionamento de redes no âmbito doméstico.Tomando como 
referência o novo código civil, que, mesmo chegando tardiamente e com algumas lacunas 
de gênero, é interessante pensar o tempo familiar como um tempo, cujas participações do 
homem e dos filhos e filhas no trabalho doméstico, possa fazer parte desse ideal 
igualitário, subvertendo a lógica das desigualdades de gênero e geracional ainda vigentes 
na sociedade brasileira.  

Pode-se ver no Brasil, uma busca crescente pela igualdade de direito, muitos destes, 
frutos das lutas feministas reveladas pelo aumento no número de mulheres nos espaços 
tradicionalmente ocupados por homens. A reivindicação feminina por igualdade de 
oportunidades é um espaço social conquistado pelas mulheres no dia-a-dia que, por sua 
vez, possibilita mudanças na forma como a mulher vivencia o espaço junto ao grupo 
doméstico em termos da divisão do trabalho, sexualidade e maternidade, colocando em 
xeque as negociações no âmbito familiar quando precisa de ajuda à realização das 
atividades relacionadas com a esfera domiciliar.



Considerando as questões referidas, as relações entre as categorias gênero, geração e 
sexualidade tornam-se fundamentais para a apreensão dos reflexos na família da inserção 
da mulher no mercado de trabalho e para compreender as desigualdades de gênero e 
geração no ambiente familiar. Assim, o tempo negociado mostra-se presente a todo o 
momento em famílias nas quais as mulheres possuem uma ocupação profissional, resta 
saber de forma esse tempo dedicado à família é negociado e como ocorre a divisão de 
trabalho doméstico, ou, se a mulher continua acumulando dupla jornada de trabalho 
diariamente. E, em se tratando de mães, residentes em arranjos domésticos monoparental 
ou mesmo unipessoal, vale refletir de que forma o tempo desta mulher é disponibilizado 
para a família bem como os tipos de ajuda dados aos demais membros da família, ou se a 
disponibilização desse tempo extrai outros tempos da mulher. 

A conscientização das mulheres acerca da condição feminina levou à problematização 
dos espaços público e privado pelas feministas e foi delineando no Brasil um quadro de 
lutas em busca da igualdade de direitos, o que se torna explícito atualmente pelo número 
de mulheres ocupando diversos cargos públicos como postos de trabalho anteriormente 
apenas ocupado por homens: o governo de uma cidade, o lugar de disputa à presidência e 
ainda, conforme explicitei anteriormente, através da sanção do novo código civil visando 
à igualdade de gêneros, dentre outros. Conforme explicitei em outro momento, com a 
maior inserção feminina no mercado de trabalho, aumentam as demandas familiares no 
que tange ao uso das redes de ajuda como uma forma de lidar com a organização do espaço 
e do tempo e com a reorganização de formas de convivência. 

Convivência Geracional
Um dos fatores contribuintes à convivência de diferentes gerações no transcorrer dos 

tempos é a maior longevidade e, a conseqüente superposição de papéis 
(Berquó;Cavenaghi,1990). Sendo assim, podemos ver como exemplo, os filhos, pais de 
família com filhos jovens, assumindo responsabilidades nos cuidados afetivos e 
financeiros dos seus próprios pais quando estes, na velhice precisam de algum tipo de 
ajuda em decorrência das perdas impostas pela idade. Berquó e Cavenaghi (1998:156) se 
debruçam sobre essas questões mostrando que a queda da fecundidade favoreceu não 
apenas a redução do tamanho da família, mas também, reduziu a idade dos pais no 
nascimento do último filho, o que, conseqüentemente antecipou a dita fase do “ninho 
vazio” quando os filhos saem de casa configurando a “dispersão familiar” e, em alguns 
momentos, novas formas de arranjos domésticos. Assim é que a alta longevidade 
intervém no comportamento familiar tanto em termos das trajetórias de vida dos seus 
membros, dos rearranjos familiares bem como nas formas de uso das redes de ajuda. 

Por outro lado, a noção de convivência familiar, reforçada como crucial para a 
formação educacional e apoio emocional aos filhos através da presença física dos pais no 
cotidiano dos mesmos é reformulada e aceita vivencialmente na sociedade moderna como 
uma forma de considerar a “presença”, muitas vezes, através do acionamento das redes de 
ajuda, estas últimas sendo vistas como forma de manutenção do relacionamento familiar 
mesmo não havendo presença física. Diferentemente, das sociedades tradicionais cujo 
controle e presença física eram determinantes para a manutenção das relações sociais, que 
eram expressas através da idéia de relacionamento permanente, um tipo de relação que o 
imaginário católico defende: juntos e felizes para sempre “até que a morte os separe”. 
Pode-se dizer que, nas sociedades contemporâneas, o uso de tecnologias modernas 
permite um “controle à distância” das relações sociais, a exemplo das estratégias 
utilizadas pelos pais de adolescentes que, mediante a violência urbana, dão celulares aos 
filhos na tentativa de controlar os lugares que os filhos costumam freqüentar e os horários 
em que podem estar na rua.

Autonomia e igualdade na vida cotidiana
A idéia de conciliação entre dos  espaços familiar e  extra-familiar alterou os padrões 



de comportamento nas relações de gênero possibilitando o que Giddens (1993) chamou de 
“transformação da intimidade” ao se referir a um tipo de sexualidade e de 
“relacionamento puro” característico das sociedades modernas, cuja emergência opera 
grandes mudanças de comportamento por fugir dos padrões tradicionais não 
privilegiando a reprodução: a “sexualidade plástica”, uma forma de sexualidade que 
possibilita a reivindicação feminina ao prazer sexual por ser “descentrada, liberta das 
necessidades de reprodução” e, portanto está implícita no “relacionamento puro” que, por 
sua vez, é definido pelo autor como um tipo de relação regida pela “igualdade sexual e 
emocional”. Nesse sentido, a “sexualidade plástica” seria o tipo de sexualidade 
vivenciada em famílias de ideologia igualitária e, poderíamos dizer que a ausência de 
plasticidade na sexualidade estaria situada numa ideologia familiar de base hierárquica, 
ou seja, em se tratando de Brasil, num arranjo doméstico cujo poder prevalente no nível da 
sexualidade e do poder emocional fosse do homem sobre a mulher. Por outro lado, a idéia 
de relacionamento puro paradoxalmente descola a concepção de sexualidade ligada à 
pureza disseminada pela igreja católica, porém, tal expressão denota puramente o desejo e 
a expressão sexual sem intenções de reprodução. A ênfase é unicamente na vivência literal 
da sexualidade com o simples objetivo de busca de satisfação do desejo sexual e prazer; o 
alcance desse conceito seria então, a felicidade e satisfação individual relacionada a uma 
ideologia individualista. 

Logo,  o relacionamento puro explicitado por Giddens revela sua “pureza” pelo 
“descolamento” da reprodução, ou seja, a “pureza” da relação estaria na falta de um 
interesse afetivo calcado na necessidade de procriação e manutenção da rede de 
parentesco consanguíneo. Nesse sentido, a ideologia igualitária seria “(...) a responsável 
por esta erosão das fronteiras rígidas entre categorias sociais” como homem/mulher, 
adulto (pai/mãe)/criança (filho/as) (Figueira1987:19). A proposta de Figueira seria o 
“enfraquecimento das fronteiras” entre categorias percebidas como intrinsecamente 
diferentes. O autor sugere a redefinição dessas categorias quando restabelece a “ligação” 
entre a noção de “indivíduo”: “homem, mulher, pais e filhos [como] todos indivíduos, que 
se relacionam a partir do ideal da igualdade (...)” (Figueira, 1987:19-20). O autor, 
inclusive, reforça seu argumento ao se referir a uma mudança nos marcadores ou 
indicadores de diferenças intrínsecas. Deste modo, a roupa, o comportamento, a 
linguagem, dentre outros marcadores dariam sinais da invisibilidade da diferença entre as 
categorias homem/mulher, pais/filhos confundindo os indicadores de idade e sexo e 
desnaturalizando as diferenças quando as coloca no plano da “escolha individual” e 
eqüidade de gênero. De forma contrária, a família hierárquica seria o lugar onde essas 
diferenças estariam bastante demarcadas.

Para Sarti (2002:46), o trabalho de Giddens (1993) subsidia as discussões acerca da 
igualdade do homem e da mulher pensando na democracia familiar no que ela denomina 
de “democratização da vida cotidiana”. Pensando no conceito de autonomia, a autora 
considera que “a transformação da intimidade que o desenvolvimento da individualidade 
de cada uma das pessoas na família pode propiciar, atualiza a potencialidade de 
emancipação na sociedade moderna” (2002:46). Na sua visão, Giddens fornece 
ferramentas “(...) para analisar esta transformações de intimidade como um fenômeno de 
ordem simbólica”, fundamento inscrito na totalidade da ética pessoal e que permite a 
reconsideração das relações entre o homem e a mulher com a afirmação da autonomia 
destes.

De acordo com Giddens (1993:206), 
“(...) autonomia significa a realização bemsucedida do projeto reflexivo do eu  a condição de se 

relacionar com outras pessoas de um modo igualitário (...). Assim concebida, a autonomia permite 
aquele respeito pelas capacidades do outro, intrínseco a uma ordem democrática. O indivíduo 
autônomo é capaz de tratar os outros dessa forma e reconhecer que o desenvolvimento de suas 



potencialidades separadas não é uma ameaça. A autonomia também ajuda a configurar os limites 
pessoais necessários à administração bem -sucedida dos relacionamentos”.

Cynthia Sarti, avaliando o conceito de autonomia de Giddens, ressalta que no 
relacionamento igualitário entre o homem e a mulher, a autonomia se volta para o sentido 
de si e do outro e que através do respeito aos limites de ambos às relações de autoridade, 
divisão de papéis e cooperação financeira inseridos numa lógica simbólica ocorre uma 
requalificação do campo da intimidade, ou seja, a partir da lógica do entendimento. 

Caberia ressaltar o papel da ajuda mútua como fundamental para se pensar a autonomia 
de cada pessoa, considerando que, através do estabelecimento da solidariedade familiar 
haveria, sim, a possibilidade de  existir relações igualitárias na esfera familiar, o que nos 
aponta uma tensão entre a autonomia no sentido proposto por Giddens e a autonomia 
aliada às práticas de  cooperação e ajuda mútua. 

Sarti (2002:47), ao dizer que a paridade total nos relacionamentos é inatingível, porém, 
essencial na busca pela eqüidade, argumenta citando Giddens que a inacessibilidade à 
paridade completa ocorre devido ao “desequilíbrio nos recursos econômicos disponíveis 
para os homens e as mulheres, e nas responsabilidades em relação ao cuidado dos filhos e 
ao trabalho doméstico”(Giddens apud Sarti,2002:47), ou seja, é decorrente das 
desigualdades de gênero no que tange à divisão social do trabalho. Seguindo esse 
raciocínio, pode se dizer que a chefia feminina, emergente nos estratos médios, surge 
diante de um contexto que subordina o tempo da mulher ao dos demais membros da 
família, sobrecarregando-a na esfera domiciliar e extra-domiciliar, além de ressaltar as 
desigualdades de gênero numa sociedade, cuja precarização do trabalho feminino é uma 
das tônicas que configura a lógica androcêntrica- social.

Isso aponta para uma possível complementaridade ao conceito de autonomia quando o 
sentido de si e do outro; os limites serão percebidos e respeitados a partir da negociação de 
pontos de vista diante de possíveis antagonismos nas posições, o que, para fins deste 
estudo, exige uma “reengenharia do tempo” (Oliveira,2002:) através da articulação 
tempo-trabalho (feminino e masculino) - família. As redes de ajuda  servem como 
elementos facilitadores para a administração do tempo e execução das atividades 
cotidianas. 

O processo de urbanização e  a própria globalização estabelece um ritmo nas cidades 
que requerem uma rápida assimilação de imagens, símbolos e informações cujas 
reordenações nem sempre são facilmente assimiladas, entretanto, provoca mudanças de 
comportamento e re-significações de valores anteriormente impensáveis pela cultura 
local 

4. AS RUPTURAS NO CURSO DE VIDA FAMILIAR
O roteiro de entrevista buscou investigar o curso de vida das entrevistadas enfatizando 

a relação trabalho-família a partir de contextos situacionais diversos.
Trabalhar o conceito de curso de vida significa enfatizar as rupturas ocorridas na 

trajetória de vida das entrevistadas, o que constitui material precioso de análise para 
entender o processo de mudança familiar, profissional e na sociabilidade através de 
diferentes “tempos” biográficos.

Objetivando compreender como ocorre a organização do tempo de trabalho doméstico 
e extra-doméstico através do acionamento das redes de apoio, os temas trabalho e família 
são analisados de forma relacional  durante três momentos analíticos: antes da co-
habitação conjugal; durante a co-habitação conjugal (família de procriação) e na 
vivência da  chefia monoparental ou unipessoal.

Tais momentos configuram as transições familiares, profissionais e geracionais 
vividas pelas mulheres desta pesquisa, tendo em vista que estas transições e/ou rupturas 
refletem o uso das redes de ajuda como tentativa de renegociação do tempo familiar e 
profissional. As mudanças e/ou rupturas que ocorreram devido à posição dessa mulher 



dentro do grupo doméstico são fundamentais, principalmente as que dizem respeito aos 
momentos de vivência da condição de mãe e/ou companheira do pai dos seus filhos: o 2º 
(segundo) e o 3º (momento).

Conforme explicitei no capítulo 1  Trajetos do Método, o maior interesse desta 
pesquisa se volta para o tempo durante a co-habitação conjugal e após esse período de 
co-habitação com o pai de seus filhos (o companheiro), ou seja, para o momento de vida 
atual no qual essas mulheres possuem um tempo cotidiano diminuto devido às intensas 
atividades relacionadas às esferas profissional e familiar. Atualmente as pesquisadas 
situam-se na condição de chefes de famílias nos arranjos monoparentais e unipessoais. 

Contudo, para fins de contextualização da amostra é importante mencionar o tempo 
revisitado por algumas entrevistadas quando vivenciavam a situação de filha dentro do 
grupo familiar, um tempo denominado nesta pesquisa como antes da co-habitação 
conjugal. Como esse 1º (primeiro) momento é considerado contextual e não o foco 
principal de interesse nessa pesquisa, coloquei o mesmo juntamente com o 2º (segundo) 
momento e dividi o capítulo em duas partes na intenção de facilitar a leitura: 4.1. 
Revisitando o tempo passado no qual discorro sobre os dois primeiros momentos e 4.2. O 
ontem re-significado no hoje que focaliza a vida atual das entrevistadas. 

Importante sinalizar que no curso de vida familiar das entrevistadas, as rupturas 
profissionais e educacionais presentes na trajetória de vida das mulheres desta pesquisa 
significaram a inserção dessa mulher em um novo lugar na família. Para a maioria das 
entrevistadas, o nascimento dos filhos representou essa ruptura, recolocando a mulher 
apenas no espaço doméstico e excluindo-a do mercado de trabalho ou da formação 
educacional. No entanto, para as entrevistadas que arcaram sozinhas com a 
responsabilidade do filho pelo fato de terem filhos e não residirem maritalmente com o pai 
das crianças, o nascimento destes, ao contrário, impulsionou a busca por um lugar no 
mercado de trabalho. As mulheres casadas que contavam com uma rede de ajuda eficiente 
formada pela empregada doméstica e/ou membros da família como sogra, mãe, dentre 
outros, também não tiveram ruptura na trajetória profissional e/ou educacional. 

Outra ruptura significativa foi a separação e/ou falta de apoio financeiro do pai nas 
despesas com os filho/a(s). Muitas mulheres, que já trabalhavam, após a separação se 
viram tendo que arcar com mais responsabilidades. Outras, principalmente as que 
deixaram de trabalhar para se dedicar ao cuidado dos filhos e da casa, logo após a 
separação se viram tendo que enfrentar o mercado de trabalho de forma mais incisiva. 
Para fins de análise, privilegiei o 2º e o 3º momento, o primeiro momento servindo apenas 
para melhor contextualizar a trajetória de vida dessas mulheres. 

4.1. REVISITANDO O TEMPO PASSADO

 1º Momento: antes da co-habitação conjugal
Refere-se ao período antes da experiência de conjugalidade em que as entrevistadas 

remetem à vivência com a família de origem. Nesse momento de vida, as rupturas 
ocorreram no nível familiar através da saída da casa dos pais, o que possibilitou autonomia 
e inserção no espaço profissional. 

Os temas trazidos à tona nesse momento remetem à posição ocupada no grupo 
doméstico como filha e revelou alguns indicadores de organização desse tempo junto à 
família de origem a exemplo do apoio recebido pelos pais à formação educacional 
favorecendo a inserção no mercado de trabalho logo após a graduação para algumas 
entrevistadas. Diferentemente, a dificuldade financeira de suas famílias de origem fez 
com que algumas mulheres buscassem inserção ocupacional precocemente, quando 
tinham em torno de 13 anos. A saída da casa dos pais também se apresentou como 
estratégia utilizada à construção e organização de um tempo voltado para o mundo 



extradoméstico.
Para duas entrevistadas, o tipo de ajuda durante a formação educacional constituiu-se 

sob a forma de autoridade paterna e materna no que tange aos apoios emocional e 
financeiro propiciando condições para a conclusão dos estudos conforme comentário 
abaixo: 

“Era coisa de adolescente mesmo, né? Porque vinte anos... você... sem trabalho ainda, né? Sem 
uma coisa de uma ... sem uma história de vida ainda... de universidade... de... parei de estudar... 
minha mãe só faltou enlouquecer,... larguei a Escola (...), que era uma coisa que ... e minha mãe 
sempre ficou muito no pé... assim... [batendo na mão, indicando “cobrança”] pra estudar... “minha 
filha, sem estudar você não é nada nesse mundo”... não sei quê... e eu muito... perdida, né?” [EGO 
12/15-16, 33 anos]

A fala abaixo reforça a ajuda familiar com relação a questões educacionais tendo em 
vista não ter que trabalhar para sobreviver e assim poder investir em sua formação 
educacional.

“(...) Originalmente a minha família, é uma família de classe média, né? Mas, eu não precisei 
trabalhar, né? ... pra... fazer o curso. Então, pude fazer o curso sem trabalhar. Na época, isso causou 
um certo impacto, porque eu queria trabalhar, não é? Muito mais naquela idéia de ter alguma 
autonomia... é financeira. Mas houve... assim... quase como uma exigência, né? ... de papai, que eu 
não trabalhasse. Terminasse o curso pra poder trabalhar. (...)... então, como eu não...não precisei... 
é... trabalhar, eu pude fazer o curso assim... com muito dedicação ... [barulho de telefone 
tocando]...né? Comecei a fazer estágio, já... por minha conta. Antes dos estágios curriculares, né?” 
[EGO 18/04-05,53 anos]

Pode-se dizer que o apoio financeiro tratou-se de condição necessária, porém, não 
suficiente para incentivar a conclusão dos estudos e a posterior inserção profissional no 
mercado de trabalho visto que a maior parte das mulheres que compõem a pesquisa 
enfrentou dificuldades econômicas e, mesmo assim, conseguiram melhores condições de 
vida subindo na hierarquia social. Não se pode negar o fato de que o apoio emocional e 
financeiro da família possibilitou uma maior disponibilidade de tempo para uma boa 
preparação educacional até que essas mulheres pudessem enfrentar o processo de 
inserção no mercado de trabalho com maior tranqüilidade, sem ter que trabalhar para 
sobreviver e estudar ao mesmo tempo. Logo, o tempo dedicado à formação educacional 
dessas mulheres foi devido ao apoio emocional e financeiro da rede familística 
representada pela autoridade do pai e da mãe. 

A ajuda materna financeira e emocional foi fundamental para EGO 12 continuar os 
estudos considerando que um dos motivos para ter largado a escola foi uma gravidez 
inesperada. A retomada dos estudos só foi possível através da intervenção e ajuda da mãe, 
que consistiu uma rede de ajuda emocional e financeira para que a mesma pudesse lidar 
com a nova situação em sua vida: a maternidade.  A mãe da referida entrevistada ajudou 
financiando os seus estudos e também na conciliação de tempo relativo à sua formação 
educacional e aos cuidados com a neta. Devido à ajuda materna, sendo filha, pode cuidar 
da sua filha devido a essa ajuda familística. No caso dessa entrevistada, a presença da 
autoridade materna e não do pai, não representa um indicador de igualdade de gênero em 
relação à autoridade pelo fato de ter sido criada pela mãe e ter um pai ausente. Uma 
“ausência” paterna presentificada através da construção simbólica do homem como 
figura culturalmente  definida como de autoridade. Para Barros (1987:61), [mesmo] 
“entre as mulheres, a reprodução de uma relação de autoridade e hierarquia não apaga a 
presença simbólica dos homens, porque a concretização do modelo de relacionamento é 
criada a partir de uma ótica masculina”.

Para as mulheres que não contaram com o apoio financeiro familístico nessa fase, o 
início da vida profissional ocorreu precocemente devido às dificuldades de sobrevivência 



econômica que suas famílias de origem enfrentavam, assim, a opção de ingresso no 
mercado ocupacional logo cedo foi uma saída que configurou autonomia financeira para 
estas mulheres. É interessante ressaltar algumas peculiaridades nessas duas situações 
(EGO 11 e EGO 23). Uma delas (EGO 23) começou a dar aulas particulares de 
matemática aos 13 anos e a outra, (EGO 11) a atuar como professora de reforço de alunos 
adolescentes numa escola a convite de um professor quando também era adolescente, fato 
que não as impediu de ascenderem profissionalmente. Entretanto, a primeira interrompeu 
a vida profissional quando deixou de ser filha para ser esposa, sendo mantida financeira e 
emocionalmente pelo marido até se formar e re-ingressar no mercado de trabalho e a 
segunda (EGO 23), prosseguiu buscando novas oportunidades profissionais que, no curso 
de sua vida foram sendo interrompidas devido a sua atuação política. Posteriormente, 
ambas tiveram trajetórias parecidas, deixaram o país pelo fato dos seus maridos serem 
alvos de perseguição política devido ao período da ditadura de 1964, porém EGO 23 já 
tinha implicações políticas devido a sua própria  militância.

De acordo com os dados, a mobilidade ocupacional foi maior para aquelas que tiveram 
menos condição financeira e de tempo no preparo educacional para a inserção no mercado 
de trabalho:

“Comecei muito cedo, eu tinha treze anos de idade, quando eu comecei ensinar matemática 
particular... no exame de admissão, eu era quarto ano ... terceiro ano ginasial e ensinava... é isso... 
E daí... isso eu fiz dos treze até... o quinze, dezesseis anos... é ... quando eu comecei a costurar pra 
fora, pra poder ganhar algum dinheiro. Aos... é... aí, vou até... perto do vestibular, costurando pra 
fora. Quando eu passo no vestibular, imediatamente, no mesmo ano... fiz vestibular (...), então eu 
consegui um emprego (...) Como auxiliar administrativo... E aí, fiquei lá, trabalhando (...) o 
primeiro ano de faculdade. E aí, apareceu um estágio, (...) já no final do primeiro ano. Aí, eu fiz 
esse concurso, (...) e aí, passei... mas, era um estágio de pouco tempo, quatro meses.” [EGO 
23/01,55 anos]

Uma das que contou com o apoio financeiro familístico é profissional liberal 
(psicóloga) e, logo após a graduação, montou o consultório de psicologia e passou em dois 
concursos públicos; a outra, indicada por uma ex-professora ingressou no seu primeiro 
emprego de carteira assinada para atuar em sua área de formação acadêmica onde se 
encontra lecionando até hoje. Na época da graduação, o tipo de ocupação que buscaram 
consistia num prolongamento de sua área acadêmica sob a forma de estágio extra-
curricular e/ou simplesmente pela necessidade de adquirir experiência na área  e não pela 
necessidade de manutenção e/ou de autonomia financeira. Essa busca expressa a vivência 
da profissão como um projeto de vida e auto-realização, demonstrando a ruptura com o 
modelo tradicional de mulher, para o qual o trabalho constituía, no máximo, uma ajuda 
para as despesas domésticas. Barros (1987) identifica nas relações entre mães (suas 
entrevistadas) e filhas que trabalham, um desencontro de visões em relação ao modo de 
encarar a vida profissional: “Para essas mulheres, o fato de as filhas optarem por uma 
carreira profissional como projeto de vida desfaz o 'equilíbrio', como diz Celina, entre sua 
função materna e sua vida profissional (...) Assim, o trabalho de meio expediente era 
considerado ideal para não prejudicar a educação dos filhos”(1978:67). Deste modo, fica 
evidente a percepção da vida profissional feminina como secundária em relação à vida 
doméstica, para as mães daquelas mulheres. É importante ressaltar a geração destas 
mulheres, considerando que, na década de 80, época da pesquisa de Barros, as mães 
tinham entre 50 e 72 anos.

Por outro lado, as mulheres que não contaram com a rede de apoio familiar financeira 
e/ou emocional, tiveram uma trajetória ocupacional mais diversificada do que as 
mulheres que puderam contar com esta rede de apoio para se dedicarem à formação 
educacional. Além do apoio da família, algumas entrevistadas também contaram com o 
apoio da rede de relação profissional formada por ex-professores na forma de indicação de 



seus nomes para ocuparem cargos. 
Apesar de reconhecerem o apoio da família, a saída da casa dos pais é mencionada 

como momento de libertação do jugo familiar e representa um período de transição 
importante à reconstrução do tempo em suas vidas. Esse foi o motivo alegado por duas 
entrevistadas por terem saído da casa dos pais migrando para outra cidade. Uma delas foi 
para São Paulo onde trabalhou um tempo e depois casou, onde ficou morando até a 
separação. Uma outra, migrou de uma cidade do nordeste para o Recife a fim de iniciar um 
mestrado, que não chegou a concluir porque teve que trabalhar para sobreviver, mas, 
segundo ela, atualmente a pós-graduação não é mais um dos seus objetivos. Nesse 
sentido, a autonomia para estas mulheres (EGO 2 e EGO 5) é simbolizada pela saída da 
casa dos pais na tentativa de se libertar do jugo familiar e simboliza também um período de 
construção de uma trajetória biográfica diferente da vivenciada pelos seus pais conforme 
explicitado no trecho abaixo quando ressalta importância da vivência de sua própria 
história: 

“Morei em [cidade de origem] durante um determinado tempo e sempre assim com uma 
família muito conservadora, me prendia muito pararaparara. Comecei a me soltar um pouco mais 
depois que eu entrei na Universidade, então, eu acho que essa ida para cá, vim para cá para fazer 
mestrado. Na realidade, um pouco uma necessidade de estar fora daquela família, 
daquele...quando eu comecei a vivenciar isso e construir um pouco essa minha história de ser 
independente, (...)” [EGO 05/04,44 anos]

Vale ressaltar como fundamental para dimensionar o tempo dedicado ao estudo e o 
destinado ao exercício profissional, o processo de construção de possibilidades realizado 
através da mobilização de redes sociais que favoreceu a inserção ocupacional dessas 
mulheres mediante o processo de autonomia após a saída da casa dos pais denotando 
poder de decisão na ruptura com o ambiente do mundo doméstico-familiar.

Percebe-se que antes da co-habitação conjugal, foram utilizadas por algumas mulheres 
as redes de apoio familística, principalmente a formada pelos pais. De forma particular, é 
interessante mencionar o caso de EGO 11, no qual o então namorado, hoje ex-marido, foi 
segundo a entrevistada, a pessoa responsável pela sua socialização, cuja autoridade no 
âmbito doméstico e extra-doméstico operou de forma semelhante à autoridade paterna, 
fato que reflete uma relação de subordinação em relação à figura masculina nesta 
entrevistada: 

“Porque eu era muito assim...menina, eu era muito menina. Eu entrava assim...correndo e 
sentava de uma vez na cadeira e ele [ex-marido, na época namorado] dizia, levante-se e sente-se de 
novo e aí eu me levantava. Porque naquela época existia uma cultura que realmente e que ele 
seguiu a risca, o cara que queria uma mulher para casar deveria formar aquela mulher. E ele fez 
direitinho (telefone toca) e eu achava isso maravilhoso. Queria casar com ele. (interrompe para 
atender ao telefone)Retomando (...) Mas, naquela época era uma coisa natural.”[EGO 11/10,61 
anos] 

Apesar de haver uma tendência crescente dos filhos dos estratos médios passarem mais 
tempo dependendo financeiramente dos pais, enquanto se preparam para enfrentar a 
difícil competitividade no mercado de trabalho, nem sempre as condições de vida da 
família permitem esse tipo de investimento, conforme a trajetória biográfica da maioria 
das mulheres desta pesquisa, com exceção de EGO 12 e EGO 18. Para estas, as redes 
emocional e financeira de apoio familístico representaram a extensão do tempo como 
filha mediante a autoridade paterna e materna através do adiamento da inserção no 
mercado de trabalho e intensificação do tempo de formação educacional das mesmas. 
Para as demais entrevistadas, quando se considera a posição no grupo doméstico de 
origem, configura-se um tempo de ruptura na condição de filha, ou seja, ressalta-se a 
antecipação do tempo de menina pelo de adulta mediante o ingresso precoce em algum 
tipo de atividade ocupacional remunerada ou pelo ato de saída da casa dos pais conforme a 
trajetória de duas das entrevistadas. 



Por fim, no período antes da co-habitação conjugal, a maioria das entrevistadas 
demonstra a capacidade de negociar a troca por um tempo cuja identidade alicerça-se nos 
valores da família por um tempo de construção de trajetórias identitárias através do 
processo de autonomia simbolizado pela inserção precoce no mercado de trabalho e saída 
da casa dos pais, um momento de ruptura no curso de vida em que estas entrevistadas 
confrontaram a autoridade paterna, prescindindo da rede de apoio familística à formação 
de trajetórias profissionais e/ou educacionais buscando a construção de valores diferentes 
aos da família de origem.

Tabela 3: Redes de Ajuda Acionadas

Familística: sob a forma de autoridade paterna e materna Apoio na conclusão dos 
estudos adiando a inserção profissional. 

.
Colegas, de profissão e universidade e professores C o n s t r u ç ã o  d e  

oportunidades profissionais denotando poder de decisão e autonomia.
Namorado Construção de rede de relacionamento social e socialização da 

entrevistada

2º momento: durante a co-habitação conjugal (família de procriação):
Trata-se do momento durante a co-habitação conjugal (família de procriação). 

Período cuja vivência conjugal trouxe a conjugalidade e a maternidade como temas 
prevalentes, além de ressaltar desigualdades de gênero na divisão de atividades diária 
entre os casais. 

A co-habitação conjugal remete a mudanças na rotina das entrevistadas. Uma das 
características, comum a maioria das mulheres quando se referiram ao tempo de casada, 
foi a ruptura profissional e educacional. 

“E  Meu casamento foi um desastre... eu considero... foi desastre... por isso... casamento é 
projeto, projeto a ser construído, palmado, palmilhado, né? P  Hum... E  Se você não tem o 
projeto...P   Mas como era que era isso no dia a dia? Assim... em termos práticos? ... é... projeto do 
teu ex-marido, o teu projeto?...E  Não... assim... dava... não dava certo... a permanência... ficar 
lá... P  Hum...E  Porque ele era fiscal de vendas, funcionário ... e eu também, trabalhava na 
[empresa] .... P  Então, localmente estava tudo muito bem... mas eu não queria ficar ali. Meu 
negócio é sempre voar... outra, não sei ficar parada num canto só... eu preciso conquistar coisas, 
entende? P  Hum, hum...E  E eu queria fazer outras coisas ... P   E ele? E  Inclusive, meu 
doutorado... e ele não queria, não tinha nenhuma pretensões pra essas coisas...P  Não tinha o quê? 
E  Nenhuma pretensão com esse tipo coisa. Ao contrário...(...) E  ...achava ruim porque eu ficava 
estudando demais... implicava, tinha um ciúme (...) acho que ele tinha ciúme de mim...”. [EGO 
04/07,54 anos]

Após o casamento, muitas mulheres tiveram uma vida profissional e/ou educacional 
interrompida com o nascimento dos filhos e/ou com o próprio casamento. Algumas, por 
opção pessoal, outras, pela ausência e/ou impossibilidade de acionamento de redes de 
ajuda. Mediante esse cenário, os seguintes temas foram ressaltados: 

1) maternidade e vida profissional; 
2) solidão e vivência afetiva-amorosa; 
3)  separação conjugal. 
Dos temas abordados, a partir da articulação tempo-trabalho-família, a maternidade 

apresentou-se como tema principal revelando ser o motivo primordial, responsável pelas 
rupturas nas trajetórias profissionais, educacionais e nas vivências em espaços de 
sociabilidade das mães entrevistadas. Sendo assim, devido às interrupções ocorridas nas 

REDE DE APOIO ACIONADA CONTEXTO DO ACIONAMENTO



esferas da educação, do trabalho e do lazer durante o período de conjugalidade co-
residente esses temas serão apresentados juntos da temática da maternidade.

! Maternidade
A maternidade consistiu num período de grandes mudanças no tempo da maioria das 

mulheres pesquisadas, um marco em suas trajetórias de vida. Sendo um acontecimento, 
esperado ou inesperado, a vivência materna engendrou a reformulação de projetos 
pessoais e/ou profissionais pelo fato de gerar rupturas no curso de vida de todas as 
mulheres da presente pesquisa. O fato de ser mãe fez com que as entrevistadas 
reorganizassem o seu tempo com a finalidade de possibilitar a vivência na esfera 
doméstica e/ou extra-doméstica. Na verdade, a maternidade como uma vivência que 
instala uma nova lógica familiar é bastante retratada nos estudos das famílias das camadas 
médias. Autores como Goldani (1993;2000), Vaitsman (1994), dentre outros evidenciam 
esses aspectos. Uma das entrevistadas de Vaitsman revela que só após o nascimento do 
segundo filho se deu conta do que estava acontecendo com o seu casamento e com a sua 
vida. A maternidade, além de instalar um reordenamento no âmbito familiar supõe uma 
fragmentação identitária feminina na medida em que divide a posição da mulher entre 
mãe e profissional (Vaitsman,1994:131-132). 

No que se refere à questão do uso do tempo durante o período da maternidade, pode-se 
dizer que, diferentemente das camadas populares investigadas por Scott e Motta 
(1983:114), nas quais o apoio solidário dos vizinhos consiste numa característica 
significativa desse grupo social, a maioria das mulheres das camadas médias que 
compõem a amostra desta pesquisa contou com outro tipo de ajuda na organização do 
tempo diário, fato que possibilitou a vivência do trabalho profissional na trajetória de 
algumas entrevistadas durante o período de conjugalidade co-residente, a exemplo do 
apoio familístico. Entretanto, apesar de existir a solidariedade da rede familística, a rede 
de ajuda mais utilizada é a sob a forma de prestação de serviços pelos membros das 
camadas populares, principalmente pela figura da empregada doméstica.  Esse tipo de 
rede de ajuda é reforçada por diversos autores que estudam as camadas médias, dentre 
eles, Quadros (1996) e Almeida (1987). Em sua pesquisa Quadros (1996) verificou que o 
trabalho doméstico, sobretudo, era executado pelas empregadas domésticas e 
administrado pelas mulheres, o homem ausentando-se desta atividade, conforme indica 
também uma das entrevistadas desta pesquisa.

“É porque, naquela época os tempos eram outros. Então, eu tinha duas empregadas em casa. Eu 
tinha uma cozinheira e tinha uma babá, né? E, ainda, tinha uma lavadeira. Então, quer dizer, eu 
tinha bastante apoio. Não é! E aí, conseguia, realmente, com esse apoio em casa tocar minha... a... 
dualidade de minha vida, ou seja, minha vida doméstica de mãe, de dona de casa, com a minha vida 
profissional. P  Você trabalhava dois expedientes? E  Trabalhava dois expedientes, nessa época, 
eu trabalhava dois expedientes...ainda...” [EGO 19/19-2059 anos]

Conforme indica o depoimento acima, o acionamento de uma rede de ajuda 
disponibiliza tempo para que a mulher possa se dedicar ao trabalho profissional nos dois 
expedientes. Como esta, outras entrevistadas puderam contar com uma rede de ajuda 
eficiente tendo em vista a quantidade de pessoas que formam esta rede, a exemplo de duas 
empregadas domésticas, da babá, lavadeira e da cozinheira.

Apesar de reconhecerem a importância dos serviços da empregada doméstica para dar 
conta de suas atividades extra-domésticas, 03 (três) mulheres revelaram desconfiança em 
seus serviços no que se refere ao cuidado com as crianças. Duas, por terem tido 
experiências negativas, uma delas pegou a empregada dando “cocorotes”. A mãe que não 
presenciou maus tratos com suas crianças, também demonstrou desconfiança em deixar 
seus filhos sob os cuidados de uma babá e/ou empregada doméstica, preferindo fazer uso 



de outras redes de ajuda para se manter na esfera produtiva a exemplo da familística 
representada pelos avós paternos. As mães que viram seus filhos sofrerem algum tipo de 
maus tratos buscaram na flexibilização do horário de trabalho uma das alternativas, então, 
mesmo utilizando os serviços de uma empregada doméstica organizavam o tempo de seus 
trabalhos profissionais de acordo com o horário da escola e creche dos filhos. Ou, seja, 
partindo da idéia de coordenação de atividades exposta por Thompson (1984) e da 
construção social da noção de tempo por Elias (1998), pode-se dizer que o tempo 
doméstico foi determinante na construção e organização do tempo de trabalho extra-
profissional dessas mulheres. Por sua vez, essa reordenação do tempo da “mulher mãe” 
reforça as desigualdades de gênero e de geração construindo o que Adam (1990) 
denomina de tempo identitário. Pode-se dizer que essa notação temporal inscreve um 
cotidiano onde à posição da mulher cabe a subordinação dos papéis socialmente aceitos 
como feminino. 

A iniciativa e, o conseqüente poder de decisão e escolha de estratégias de conciliação 
dos trabalhos doméstico e extra-doméstico permanece a cargo das mulheres, os homens se 
abstendo do poder no âmbito domiciliar tendo em vista que o tempo “sacrificado” à esfera 
doméstica é considerado socialmente como um tempo feminino,ou seja, um tempo 
dedicado às atividades reconhecidas como femininas. Evidencia-se através de relatos que 
a construção do tempo domiciliar tende a ser feita de acordo com a disponibilidade 
temporal da mulher, conforme fala abaixo: 

“(...) esse tipo de preocupação, (...) era uma preocupação muito mais minha, de como conciliar 
os horários com o trabalho que eu comecei a ter, né?Tanto que esse primeiro trabalho foi numa 
organização que me permitia uma flexibilidade muito grande. (...) E como eu, estava justamente 
ajudando a criar um departamento (...) Naquele momento eu tinha uma liberdade de horário que 
facilitava. Os meninos iam para a escola, eu ia para lá, sem problema, né? E dava um expediente. 
Então, isso realmente foi de fato uma...uma...uma condição facilitadora, né, para trabalhar.P  Você 
não tinha empregada na época não?E  Tinha, já tinha, sempre tinha.” [EGO 11/03]

Tendo em vista esse cenário percebe-se a desigualdade de gênero presente no ato de 
administrar a casa revelado como uma preocupação mais da mulher do que do homem. 
Esse trabalho “invibilizado” por não se materializar parece invisibilizar o tempo gasto na 
administração das estratégias que cercam uma organização doméstica e omitir o que 
alguns autores consideram “dupla jornada” (Goldani,2000; Oliveira,1999) ou “triplas 
jornadas” (Castells,1999). 

A flexibilização do horário de trabalho se coloca como uma alternativa propiciadora de 
apoio no tempo de conciliação de atividades quando buscada estrategicamente ou 
recebida pelas mulheres de acordo com o horário da instituição que trabalha. Mesmo 
quando há uma empregada doméstica, a maioria das mães que pertencem às camadas 
médias se sente moralmente pressionada a trabalhar somente meio expediente no intuito 
de minimizar a culpa sentida pelo tempo que passa distante de seu/sua filh(a).A 
entrevistada que comenta a seguir é funcionária pública e trabalha oficialmente meio 
expediente. Como ela, mais sete entrevistadas vivenciaram este momento exercendo um 
trabalho cujo regime oficial era em “part-time”: 

“P- Você trabalhava dois expedientes? E- É. P- E teus filhos ficavam com quem?.E- Ficavam 
com a mãe dele. Mas assim eu nunca tive carga horária grande em todos os lugares, nos lugares, 
sabe? Dava pra estar presente também com as meninas, mas quando não eu não tava ficavam com 
a mãe dele”. [EGO 08/01,40 anos] 

Por outro lado, as mulheres que não tinham o apoio de empregada doméstica no 
cuidado com os filhos e à organização domiciliar, não puderam conciliar trabalho 
profissional e família, interrompendo suas trajetórias profissionais e educacionais bem 
como manifestando insatisfação devido a este impedimento.

“Casei com 23 anos, tive um com 24, outro com 25 então, minha vida virou... Eu mudei 
completamente. Eu trabalhava, estudava e aí mudou. Porque aí foi só menino, menino, tomar 



conta de menino. E assim, eu não conseguia, não morava aqui, né?!?. Não conseguia ninguém para 
ficar com os meninos. A família de [meu marido] cobrava muito: pequenininho, bebê, vai deixar 
com quem?Né?, aquelas coisas todas. Fui me acomodando e ao mesmo tempo achava que a 
responsabilidade era só minha de ficar mesmo já que eu...eu que tinha tido ele, eu que tinha que 
cuidar dele, a obrigação era minha de ficar com ele.(...) É, você termina incutindo isso mesmo né?. 
Então eu fiquei só  em casa e tentei, quando eles estavam maiorzinhos tentei voltar a trabalhar e 
não consegui. Tive dificuldade de arranjar alguém para ficar com eles, né? Porque ninguém servia 
para minha sogra.”[EGO 02/02,42 anos] 

Percebe-se a naturalização do papel de mãe favorecendo a ruptura dos seus projetos 
profissionais, os filhos sendo decorrência de uma relação cujas responsabilidades com os 
cuidados da prole é da alçada das mulheres. Em decorrência dessa visão acerca da 
maternidade, a ruptura temporal nos projetos pessoais torna-se também uma 
conseqüência “natural” da condição feminina, ressaltando as desigualdades de gênero no 
que concerne à divisão de trabalho doméstico baseada em papéis sociais a serem 
desempenhados de forma diferenciada por homens e mulheres. 

Para estas mulheres, havia a impossibilidade de inserção e/ou manutenção da vida 
profissional mesmo encontrando trabalho em tempo parcial. Além da interferência da 
família no cuidado com os filhos, conforme visto acima através de depoimento da sogra de 
EGO 2, havia impedimento financeiro para a contratação dos serviços de uma empregada 
doméstica. Embora, nesta pesquisa apenas três entrevistadas demonstraram mais 
dificuldades durante esse momento no acionamento de redes de apoio, é interessante 
perceber que, mesmo de formas distintas, elas elaboraram estratégias para se manter na 
esfera produtiva e sair da vivência única do mundo doméstico que restringia outras 
possibilidades. 

Como pretendia voltar a estudar, EGO 2 fez vestibular e passou à noite, horário em que 
o marido chegava do trabalho e poderia ficar tomando conta dos filhos até que voltasse da 
universidade, denotando preocupação na coordenação do tempo relativo as suas 
atividades intra e extra-familiar. Entretanto, o marido não deu a ajuda esperada, pois 
chegava do trabalho sempre fora do horário combinado fazendo com que ela se atrasasse 
para as aulas. Por este motivo, teve que deixar o curso, interrompendo sua trajetória 
educacional. Dentro do seu inventário de possibilidades, esta entrevistada, buscando 
viver também o mundo do trabalho, fez uma outra tentativa: arranjou um trabalho noturno 
como digitadora, assim, o tempo que passaria fora de casa era quando os filhos estavam 
dormindo, pela manhã, ao chegar do trabalho arrumava o material que os filhos levariam 
para a escola e ia dormir. O marido levava os filhos à escola.  

Diferentemente, a saída estratégica que EGO 5 arranjou para vivenciar novamente o 
mundo profissional foi o trabalho domiciliar, para isso, a entrevistada estipulou por conta 
própria o seu expediente doméstico e extra-doméstico, fazendo uso do espaço residencial 
de forma a utilizar o tempo a seu favor mantendo sua atividade profissional.  Apesar de 
contar com o apoio de creche e escola conforme afirma, a sobrecarga de atividades 
domésticas a fez delimitar o tempo de dedicação para as tarefas relacionadas ao cuidado 
com a casa e com o trabalho profissional realizado no próprio domicílio.

 “Bem eu achava que...era uma coisa muito desgastante porque eram dois filhos pequenos na 
época. Eu era responsável pelo café da manhã, por um almoço, né? E, quando chegava na parte da 
tarde é que eu me dedicava a ... quando estava tudo mais ou menos organizado, quer dizer, é aquela 
coisa é você pegar o período da manhã que você tem muita coisa que fazer, acorda menino, não sei 
o que, arruma uma casa, faz o café, encaminha um almoço e quando termina o almoço eu fechava 
minha existência doméstica, né? Porque aí eu ia cuidar de outras coisas, [dos projetos de 
residência que fazia na parte da tarde em casa]. E quando chegava o jantar, eu não fazia jantar mas, 
por decreto almoço. Aí quer dizer, [meu marido]quando chegasse ele que fizesse o jantar para a 
gente porque senão a gente não comia e isso era caso assim, meio que definido, né? Porque eu já 
não agüentava, eu estava assim, segurando, quer dizer, era pouco trabalho, mas era o trabalho que 



eu tinha, né? Tinha dois filhos que tinha que administrar com essa coisa de escola, coisa de creche, 
de sei lá o que e não tinha empregada, tinha que fazer limpeza... essas coisa todas. Mas, eu me 
sentia muito exausta sabe? Sempre me senti assim muito...acho que é uma sobrecarga enorme.” 
[EGO 05/07,44 anos]

Constata-se então, que a inexistência de redes de ajuda prolongou o tempo de trabalho 
doméstico para algumas mulheres. Embora seja interessante observar que, apesar de todas 
as dificuldades enfrentadas e da sobrecarga de trabalho, essas mulheres buscam a 
elaboração de estratégias para otimizar e re-significar os seus tempos, doméstico e extra-
doméstico, inclusive no caso de EGO 5, o uso do espaço doméstico foi redimensionado 
com a realização do trabalho domiciliar, o que possibilitou a vivência de sua identidade 
materna e profissional, fato ilustrado através de um trecho da entrevista ao comentar que 
“...quando termina o almoço (..) fechava [sua]  “existência doméstica”.  Tomando a 
perspectiva de Adam (1990) percebe-se claramente o uso de estratégias de organização do 
tempo doméstico visando a construção de um tempo identitário relacionado ao seu curso 
de vida.  

Também é interessante observar que a relação de subordinação aos papéis de gênero, 
apesar de mantida pelo fato de assumir as tarefas domésticas para si, parece que está sendo 
repensada nesse processo mediante o gerenciamento do tempo do marido e pela 
capacidade de negar ajuda na divisão de tarefas domésticas durante o período noturno, na 
hora do jantar. Ao assumir as tarefas para si, a mulher utiliza sua autoridade na 
administração do ambiente doméstico remodelando o espaço e o tempo nas relações 
conjugais, tendo em vista a valorização do trabalho profissional que, mesmo sendo 
exercido de forma domiciliar permite à mulher uma ligação com o mundo extra-
doméstico. Nesse sentido, a pesquisa de Quadros (1996) com pais das camadas médias do 
Recife ressalta fenômeno semelhante: 

“é o fato da mulher trabalhar fora que impulsiona (...) a maior participação do pai no trabalho 
doméstico, uma vez que ela usa como argumentos para negociar essa participação o co-
provimento econômico do lar e a adesão ao princípio de igualdade entre o casal.” (Quadros,1996: 
17)

Pode-se dizer que, a despeito das dificuldades enfrentadas, as mulheres aqui 
investigadas, ao longo de sua vida, elaboraram estratégias para se manter nas esferas 
doméstica e extra-doméstica tentando “driblar” o tempo através do uso de uma 
diversidade de redes de ajuda.  

“(...) Logo depois [da gravidez] eu quis trabalhar, aí também não tinha, o mercado tava meio 
fechado, tentei estudar, tentei fazer... é... su... é... especialização em alguma área... Né?... de (...), 
que é a...minha área... (...) depois... Aí já tava com... a mais velha... Né?... maiorzinha... já foi mais 
fácil. Eu engravidei uma outra vez e, tive um problema muito sério de [saúde] c que tive que ficar 
afastada um... pelo menos um ano, um ano e meio. (Batendo na mesa). (...) ...  se complicou, a 
questão profissional, que eu fiquei praticamente sem andar. (...) Aí, nesse percur... nesse tempo eu 
não tra... saía muito pouco de casa, num podia sair realmente de casa, mas aí tava com um grupo de 
estudo que ia pra minha casa, a gente estudava lá, na [minha] área de [atuação], já nessa questão de 
trabalho com [comunidade]. Né?”[EGO 07/01-02,49 anos]

O tempo de reprodução parece indisponibilizar outros tempos, a exemplo do 
profissional devido às dificuldades de re-inserção no mercado de trabalho. Entretanto, 
mesmo com as dificuldades advindas de acontecimentos inesperados ou mediante a 
maternidade que opera mudanças no curso de vida da mãe que trabalha, a maioria das 
mulheres investigadas demonstra capacidade e poder de decisão na reorganização do 
tempo. Conforme explicitado, a entrevistada EGO 7 contou com a ajuda de colegas de 
profissão que tinham em comum o mesmo projeto profissional. Como não podia sair de 
casa montou o grupo de estudos na sua casa para se capacitar para o trabalho que, 
posteriormente, possibilitou ao grupo a prestação de serviços à realização de um trabalho 
com comunidades viabilizado por um órgão público. Nesse sentido, a administração do 



tempo revela uma manutenção do projeto profissional, almejado como forma de 
autonomia pessoal. 

A despeito das diferenças nas trajetórias de vida das mulheres pesquisadas, a formação 
de redes de ajuda foi uma estratégia utilizada pela grande maioria, mesmo que 
tardiamente. Nesse período, o acionamento das redes sociais está voltado para as 
atividades domésticas devido às mudanças que a vivência da maternidade opera nos 
tempos de toda a família. 

Além de todas essas dificuldades explicitadas, 4 (quatro) entrevistadas encontraram 
resistência direta dos maridos em continuar os estudos e/ou o trabalho, 1 (uma) deixou de 
estudar para que o marido concluísse os seus estudos e as 3 (três) restantes não cederam a 
pressão do cônjuge. Isso indica que a mulher, apesar da permanência no espaço 
doméstico, trava uma luta cotidiana para se manter, mesmo que de forma concomitante, 
na esfera produtiva e reprodutiva, situação que ressalta o esforço feminino na busca da 
eqüidade de gênero.

No entanto, público vale ressaltar que, os dados apontam para a permanência das 
desigualdades de gênero no que tange a divisão sexual do trabalho tendo em vista que à 
mulher coube a busca de estratégias para cuidar dos filhos. Talvez porque o interesse seja 
mesmo da mulher em remontar um tempo naturalizado como feminino já que o tempo 
investido para cuidar da casa e dos filhos é visto como dela e não do homem. 

Garcia (2003), pesquisando famílias de projeto igualitário, observa que os maridos e 
homens entrevistados não assumem tarefas específicas, ou seja, não se responsabilizam 
por determinadas tarefas, como sendo suas obrigações, eximindo-se, desta forma, de 
cobranças. Qualquer participação sua, portanto, terá o caráter de “ajuda”, assim como o 
trabalho da mulher é tradicionalmente considerado uma “ajuda”. Tanto na pesquisa de 
Garcia quanto na de Quadros (1996), evidencia-se uma preferência dos homens por 
algumas tarefas, todas no âmbito do cuidado com os filhos. As preferidas são: 
levar/buscar os filhos na escola, o que e facilmente associável ao espaço público e ao 
automóvel, ambos domínios onde o homem se sente confortável. Ainda assim, podemos 
ver, nas escolas, que, na maioria dos casos, é a mãe que vai buscar os filhos. Outra 
preferência era brincar com as crianças, tarefa que não tem horário obrigatório e não está 
sujeita a regulação fácil e, portanto, a cobrança.

Assim como no de Garcia (2003), nesse trabalho também foram citadas como tarefas 
preferenciais dos pais o levar/buscar os filhos na escola, a saída para banho de sol 
enquanto a mãe preparava a mamadeira, dentre outras atividades voltadas para o espaço 
da rua.

“E - Aí, eu tinha um companheiro que ajudava muito nessa questão de levar menino, pegar 
menino, de compras... E a gente tinha uma parceria, nessa época, bem... Assim, de troca realmente 
nisso. Não é?” [EGO 07/05,49 anos]

“E  Nós compr{...}compramos um... um...um...número grande das... das mamadeiras e aí, ele 
lavava, ele esterilizava e tal, né? E eu, ficava com essa parte de dar a amamentação, o leite e depois 
quando não era mais o leite de peito, o leite é... em pó, não é? E também... de cuidar das coisas... da 
roupa...(...) e tal... e ele se dedicou muito, com os meninos pequenos a essa parte do caminhar no 
sol, né? Do banho de sol e tal... de ficar com a criança, cedinho... e também de me ajudar na 
lavagem das mamadeira, né?” [EGO 18/21,53 anos] 

Considerando 19 mulheres investigadas nesse momento, 6 (seis) alegaram como 
motivo de interrupção nos estudos o nascimento dos filhos, 1 (uma) devido ao casamento. 
Por outro lado, apenas duas mulheres (EGO 5 e EGO 2) tentaram mobilizar os maridos 
para ajudar nas tarefas com os filhos, o restante, assumiu como condição feminina à 
administração da casa e dos cuidados com filho(a)s, o que pode ser expresso através do 
relato de uma delas:  



“o que eu vejo é o seguinte... a mulher normalmente, ... ela tem uma função... aquela função de 
pes{...}... aquela coisa assim... pesada (...) suprir a casa, de arrumar, de tomar conta de tudo, de ver 
o que tá faltando e também dar atenção às crianças... (...)” [EGO 15/04,43 anos]

Por este motivo, os serviços da empregada doméstica constituem uma alternativa 
importante para que a mulher dos estratos médios se mantenha nas atividades extra-
domésticas. Os serviços prestados pela profissional do lar permitem que a mulher 
administre o trabalho doméstico monitorando a organização das atividades pelo telefone 
ou otimizando o seu tempo quando se encontra em casa. 

O fato de poucas entrevistadas se mobilizarem para buscar uma maior eqüidade de 
gênero no que tange a divisão sexual de trabalho no âmbito domiciliar, aliado a utilização 
dos serviços da empregada doméstica, reforça a ausência de ajuda do homem no espaço 
residencial e a conseqüente permanência destas desigualdades.

No momento de vivência conjugal percebe-se que as mulheres tendem a subordinação 
à divisão sexual de trabalho nos moldes da delimitação de papéis masculinos e femininos. 
Entretanto, esta vai ser justamente uma das características presentes no processo de 
autonomia feminina. Tendo em vista o processo de ruptura conjugal, muitas mulheres, 
procuram aprender as atividades que eram realizadas exclusivamente pelo marido como 
uma forma de expressarem autonomia. Por sua vez, esse processo de autonomia feminina 
encontra-se aliado a vivência afetiva da solidão expressa pelo não compartilhamento das 
atividades domésticas com o cônjuge.

! Solidão e Vivência afetiva-amorosa
A solidão consiste numa temática que perpassa a fala da maioria das entrevistadas 

quando, se referindo ao período de co-habitação conjugal remetem à ausência de ajuda nas 
atividades domésticas e de cuidado com os filhos, o que significa para as mulheres dispor 
de um maior tempo para essas atribuições. Esse tema assume uma grande relevância em 
seus argumentos porque reflete as desigualdades de gênero no âmbito doméstico e a 
prevalência mais uma vez, de papéis sexuais definindo previamente as atividades cabíveis 
socialmente ao homem e à mulher. Apesar da amostra não ter um recorte etário das 
entrevistadas e, em vista disto ser formada por mulheres de gerações diferentes, os dados 
revelam que, independentemente do aspecto geracional, a lógica de submissão às tarefas 
consideradas femininas permanece na trajetória conjugal das mulheres pesquisadas. 

Uma das definições de solidão cunhada pelo Dicionário Aurélio Eletrônico ressalta a 
“solidão a dois” situando o conceito como um “estado de casados ou amantes que, 
embora vivam juntos, dir-se-ia viverem sós, por não haver entre eles nenhum 
entendimento”. A noção de “entendimento” remete aos aspectos subjetivos ligados a 
ajuda emocional dada aos filho(a)s e entre o casal, e pelo viés objetivo, ambos 
configurados pela forma ajuda na execução  nas tarefas do dia-a-dia. 

Na experiência de moradia co-residente com o cônjuge, a solidão é ressaltada através 
dos seguintes comentários:

“ Nessa época [período que co-residiu] eu estava sem trabalhar, né? Aí eu estava o tempo 
todo disponível mas, ele estava incorporando aquela coisa mesmo de chegar...o chinelinho assim 
do lado, a mesma coisa. Tirar a camisa de noite para ir trabalhar já. No outro dia já estava a roupa de 
noite separada. Assim...então, talvez a pessoa com esse...não era o meu perfil de pessoa de pessoa, 
não se enquadra. [EGO 13/08,50 anos]

 “Ele [marido] nunca ajudou, eu sempre fiz tudo sozinha. A única coisa que ele ajudava era 
botar o bujão d'água, o vidro, agora, hoje em dia eu já sei botar”.[EGO 08/5,40 anos]

 “Num sábado... na sexta-feira de Carnaval pro sábado, sábado de madrugada, e telefonei pro 
pai, não consegui... “Ah! Porque ele vai pro Galo da Madrugada...” e eu tive que ir pra um Hospital 



(...) resolver isso, sozinha. Depois, quando ele já tava em casa, aí ele ligou: “Ah o que foi que teve 
mesmo?” Pronto! Porque ia pro Galo e que num podia ver! Quer dizer, nas... (rindo) momentos de 
urgência, eu tive que ficar só, eu tava só. Embora, no desenvolver, ele tava presente.”[EGO 
07/16,49 anos]

“Eu acho que a solidão...no meu casamento assim...eu sempre me senti tão só! Mesmo casada 
porque T. vivia [trabalhando] e eu sempre, como eu digo, sempre tive assim, que fazer os meus 
programas só, com os meus amigos mesmo.” [EGO 06/13,47 anos]

Considerando a fala das entrevistadas, o tema ressalta a ausência do marido na ajuda, 
não apenas com relação às atividades domésticas rotineiras como colocar um botijão de 
água, cuidar de sua própria roupa, como também para as urgências no cuidado com os 
filhos que se relacionam com a saúde dos mesmos e, ainda pelo fato do marido não dispor 
de tempo para o lazer juntamente com a esposa. Esse seria o aspecto objetivo da solidão 
cuja ajuda, disponibilidade de tempo para a família, ou falta destes, denotam como elas 
vivenciam a solidão. Do mesmo modo que algumas mulheres afirmavam existir durante o 
casamento a liberdade revelada pela saída com os amigos para programas de 
entretenimento sem problemas de ciúme de ambas as partes, a exemplo do comentário 
referido na última fala, de forma ambígua também havia a sensação de isolamento 
caracterizada pelo se sentir só na ausência de ajuda nas atividades domésticas que 
sobrecarregavam essas mulheres, fato que contribuiu para a reflexão sobre a instituição 
casamento e que, sendo parte da trajetória biográfica das entrevistadas, culminou como 
um dos motivos para a ruptura conjugal. Eis um exemplo do tipo de reflexão presente nas 
falas da maioria das mulheres investigadas.  

“Foi outra coisa assim que me decepcionou muito. Na verdade, o casamento me decepcionou 
muito porque se era para fazer tudo sozinha [o se sentir sozinha vem relacionado à falta de apoio do 
conjugue], que eu ficasse sozinha. Se era para eu cuidar de menino sozinha, se era para eu arrumar 
a casa sozinha, se era para eu fazer comida sozinha, eu que tinha que lavar roupa sozinha, que tinha 
que passar, que tinha que fazer tudo, lavar roupa sozinha, que tinha que passar, que fazer tudo 
sozinha.....ficasse sozinha logo”.[EGO 02/03,42 anos]

Embora não explicitado na fala das entrevistadas, é importante salientar o aspecto 
subjetivo da solidão, ou seja, a “solidão a dois” que remete ao sentimento de estar só 
mesmo acompanhada. A vivência subjetiva da solidão remete ao campo da 
individualidade. Jeni Vaitsman (2001:14-15), seguindo a perspectiva de Dumont (1977) 
sobre o individualismo, admite a concepção individualista como um conjunto de valores 
universais, entretanto, ressalta a impossibilidade de uma leitura deste conceito 
separadamente do processo de construção de gênero, “que cerceou a liberdade das 
mulheres e impediu que a igualdade e as conquistas da cidadania inicialmente também se 
estendessem a elas, que eram legalmente subordinadas aos maridos”.  Para essa autora, o 
individualismo remete a uma cultura patriarcal que legitima a hierarquia presente nas 
relações entre homens e mulheres nas esferas públicas e privadas. E, um dos motivos para 
esse comportamento seria a estruturação da família moderna através da divisão sexual do 
trabalho que impede a vivência da liberdade e igualdade de forma equiparada pelo homem 
e pela mulher. Desse modo, “as individualidades feminina e masculina só podiam se 
expressar legitimamente como manifestações da dicotomia público/privado”. A ausência 
de um compartilhamento dos desejos, vivências cotidianas, o incremento da 
individualidade parece ter contribuído para a vivência subjetiva da solidão pelas 
entrevistadas. Por outro lado, a solidão de não contar com a ajuda do marido nas atividades 
domésticas denota um sentimento de solidão cuja maior característica consiste num 
retraimento das entrevistadas para o seu próprio mundo subjetivo, evitando desta forma 
um outro tipo de compartilhamento com o seu cônjuge, a troca de afeto que se materializa 
na falta de ajuda nas atividades, mas, que na verdade implica na vivência subjetiva não 
preenchida por essa relação conjugal e no cultivo de um tempo cuja prevalência são os 
valores individualistas. Os filh(a)s, muitas vezes fazem parte desses valores cultivados 



em decorrência do próprio processo de naturalização da maternidade. Devido a esse 
contexto, muitas vezes, o tempo dedicado à família confunde-se e/ou torna-se o tempo 
para-si, constituindo a identidade da “mulher-mãe”.

Os relatos citados também indicam a manutenção de padrões de comportamentos aos 
moldes do que Medina (1990), Figueira (1987), dentre outros, denominam de tradicionais 
devido à execução de papéis socialmente pré-determinados como masculinos e femininos 
conforme revelam as falas quando se trata de cuidar, seja da casa ou dos filh(a)s bem como 
do lazer. Considerando o tempo destinado ao lazer, pode-se dizer que a tipologia de 
Medina serve para ilustrar, os lugares diferentes ocupados pelo o casal na casa de parentes 
em passeios nos finais de semana, ou seja, os homens conversam com outros homens, 
enquanto as mulheres, tomam conta das crianças que brincam. Ponto de vista que ganha 
eco nos dados que se referem à época de conjugalidade co-residente. Muitas se referiram 
ao final de semana como um “momento-família”. Em algumas falas, tal como a de EGO 
13, percebe-se a existência um certo isolamento da vida social em detrimento deste 
momento dedicado à vida em família e, uma insatisfação com essa prática pelo desejo de 
ter um tempo de lazer desligado das atribuições familiares que vivenciam no dia-a-dia. As 
mulheres que exerciam trabalho profissional nessa época se queixavam menos do que as 
que se dedicavam ao cuidado da família em tempo integral dando a entender que a culpa 
pela ausência poderia ser reparada no final de semana vivido com a família quando 
mantinha os padrões de papéis sexuais tradicionalmente esperados.

“E - Essa questão de... de fim de semana era com eles. Durante o expediente não. Era... era 
trabalho, realmente trabalhava, de noite se eu tava em casa, tava com eles. Até no... numa 
epocazinha, eu comecei a levando trabalho pra casa, e aí depois eu disse: “Não. Eu não vou fazer 
mais isso”. (Batendo na mesa).  E aí eu parei e vi que num era legal! Porque eu tava em casa, mas 
eu... Só tava de corpo presente. P - Hum, hum. E - Aí eu resolvi parar com isso, e foi numa época 
muito grande... Eu resolvi: (Batendo na mesa). “Para com isso!” Porque eu... vi... Foi quando eu 
fiz uma avaliação de como é que tava a minha relação com eles, e que tive esse sentimento de que 
eles estavam crescendo e eu não tava acompanhando. (...)E - Aí, eu dei uma (batendo na mesa) 
parada e disse: “Não! O tempo que eu tiver em casa vai ser pra eles!” Realmente. Aí foi quando eu 
não levei mais trabalho pra casa... Eu fiz isso um... foi muito tempo, e do fim de semana... Fim de 
semana eu sempre pre... ele sempre foi o fim de semana deles. Isso foi uma coisa, assim, muito 
de... Tanto é assim, que eu procurava nem... Às vezes eu dizia: “Não! Se eu vou pra praia... Eu num 
vou fazer almoço porque eu deixo de ta com eles”. (...)E - A gente come na rua, a gente vai pra um 
Restaurante... Eu... Fim de semana, normalmente, comia fora pra ficar o mais tempo possível. Aí, 
realmente, nessa hora eu...E - procurava, no caso, [minha filha]..., que era maior. Se a gente... 
tentava procurar, assim, ver: “Que é que eu posso fazer de passeios diferentes?” Então...E - 
“Vamos visitar os Monumentos da cidade”, saía fazendo isso (...).” [EGO 07/05-06,49 anos]

“Aí começou assim a se...aí vinha tinha que pegar...chegava aquela coisa calada, vinha almoçar 
na casa de mamãe dia de sábado. No sábado eu tava DOIDA para me sentar na avenida, na praia de  
Boa Viagem, comer amendoim MESMO com ele, mas, assim...com os meus amigos. Entendeu 
assim...eu não, eu não nasci para essa vida. Eu cheguei a conclusão que eu não nasci para essa vida, 
não tenho temperamento para essa vida. A minha vida é essa que eu tenho”. [EGO 13/08,50 anos]

A maioria das entrevistadas, durante o período conjugal, reservavam o final de semana 
para um maior contato com o(a)s filho(a) e o marido, embora a referência maior seja 
compensar o tempo que passavam ausentes do(a)s filho(a)s, durante a semana devido ao 
trabalho profissional. Apesar das entrevistas citadas se referirem à vivência dos 
“momento-família”, a concepção sobre esses momentos aparentemente são distintas. De 
acordo com uma das entrevistadas, o tempo que não fosse o do trabalho profissional, seria 
destinado aos filho(a)s e para outra, a visita familiar juntamente com o marido parecia 
reforçar a delimitação de papéis sexuais que ela não estava satisfeita em desempenhar. 

Nesse momento, todas as entrevistadas, exceto uma, exerciam atividade 



profissional.É, pois, nesse sentido, que a negociação dos tempos, o dedicado ao trabalho 
profissional e ao doméstico, torna-se crucial à vivência conjugal harmônica.  O tempo 
disponível do marido à família simboliza a harmonia e o entendimento entre os pares 
propiciando uma relação compartilhada de forma igualitária que se propõe, ao menos em 
tese, a evitar a solidão do não compartilhamento emocional e da ausência de divisão 
sexual no trabalho. Além do excesso de atividades a executar, a mulher tende a gerenciar 
toda a organização do espaço doméstico através da atribuição de atividades às 
empregadas domésticas e do monitoramento na educação dos filhos. Resultados 
semelhantes foram encontrados para outros grupos das camadas médias do Recife nas 
pesquisas de Quadros (1996), Araújo (1994) e Almeida (1987). Inclusive, Almeida 
(1987) ressalta que os próprios homens sentem vontade de ter mais tempo para ficar com 
os filhos, embora isso não ocorra na prática. 

Essa discussão revela a solidão como uma conseqüência das desigualdades de gênero 
vivenciada no âmbito familiar em decorrência das dificuldades relacionadas com a 
reorganização dos tempos. Por outro lado, essas faces da solidão influenciam na decisão 
da mulher em separar-se do marido e retomar a vida profissional na tentativa de re-
construção de um tempo identitário cuja ênfase maior torna-se o tempo profissional e para 
o(a)s filho(a)s. Nesse processo de “fragmentação identitária” vai se construindo 
paulatinamente um tempo para-si que, mesmo quando dividido na atenção e cuidado com 
o(a)s filho(a)s, torna-se um tempo cuja máxima é a busca do individualismo.

As tensões geradas pelas dificuldades relativas à divisão do trabalho no âmbito 
familiar são apontadas por diversos autores (Sarti,1994; Montalli,1998, Romanelli,2002). 
De acordo com Montalli (1998:13-14), pesquisas recentes indicam uma maior tendência a 
relações mais igualitárias nas camadas médias, entretanto, ainda coexiste junto com esse 
ideal igualitário, a manutenção de padrões tradicionais. Em decorrência das notórias 
mudanças na relação família-trabalho, evidenciam-se as dificuldades de concretizar um 
modelo “de manutenção familiar pelo chefe provedor nos diferentes tipos de família 
correspondendo aos momentos do ciclo vital da família”. Em contrapartida, surgem 
questões sobre “a permanência e a mudança desse padrão de família culturalmente aceito 
[que] passa pela ruptura da possibilidade concreta de sua efetivação”. Por hipótese, 
Montalli atribui a essa ruptura, a incitação de uma “nova divisão do trabalho na família” 
que venha a “alterar a relação família trabalho, levando a médio e longo prazo, a nova 
divisão sexual do trabalho que implicaria numa redefinição dos papéis masculino e 
feminino e na alteração nas relações de hierarquia e poder”.  Partindo dessas visões, pode-
se dizer que há uma tendência para que o uso do tempo família-trabalho seja 
redimensionado a partir de uma ação voltada para a efetiva divisão sexual do trabalho 
dentro da família. 

Essa nova lógica familiar implicaria na recusa do individualismo como modo de vida 
tendo em vista que o compartilhamento das atividades entre os membros da família e 
também de um espaço intersubjetivo minimiza o sentimento de solidão. De certa forma, 
ocorre uma substituição da lógica individualista pela dinamicidade de uma nova lógica: a 
de reorganização dos espaços de convivência. No que se refere ao período de convivência 
com o cônjuge, a maioria das entrevistadas manteve a lógica da subordinação dos papéis 
tradicionais de gênero. Todas, sem exceção, assumiram a maternidade como um tempo 
para-si e vivenciaram a solidão do não compartilhamento objetiva e subjetivamente na 
vivência conjugal mantendo a perspectiva tradicional de divisão sexual de trabalho 
conforme abordado por autores como Medina (1990), Figueira (1987), Montalli (1998), 
dentre outros. Os dados apontam que a solidão e a vivência afetiva-amorosa pode ser vista 
dentro da perspectiva de Simmel (1976) que, defendendo o sentimento de solidão como 
parte da subjetividade humana, despreza a ausência como propiciadora da solidão 
mostrando que nem sempre conviver num mesmo ambiente dificulta o surgimento do 



sentimento de solidão.

! Separação conjugal

O período de separação conjugal pode ser considerado a transição para o 3º momento 
no curso de vida destas mulheres, o aqui denominado de chefia feminina monoparental ou 
unipessoal. Entretanto, alguns aspectos relativos ao período de convivência doméstica do 
casal merecem a consideração pelo destaque na fala das pesquisadas, a exemplo das 
dificuldades relacionadas à falta de tempo para a concretização de seus projetos pessoais 
e/ou profissionais durante o convívio conjugal co-residente. Tais obstáculos geraram 
rupturas em suas trajetórias profissionais e educacionais. Por este motivo, a temática está 
aqui referida tendo em vista as conseqüências refletidas nas trajetórias de vida dessas 
mulheres.

Muitas mulheres fizeram referência a algumas restrições impostas pelo marido e/ou 
pela situação de co-residência na qual se colocavam numa posição de subordinação 
conforme revela depoimento a seguir:

“E eu tinha que ficar dentro de casa não era aquilo que eu queria para minha vida. Aí eu digo: 
meu deus do céu: o que é que eu fiz da minha vida? Resolvi ter menino e, tudo bem fazia parte dos 
meus planos, mas eu não achava que ia ser tão difícil conseguir as outras coisas. Mas, eu num tive 
muita ajuda assim não. E, me irritei. Me estressei, não quero mais casamento. Vou me separar. Foi 
de uma vez, a forma que eu encontrei pra retomar tudo, minha vida. Porque aí eu ia ter que me virar 
mesmo! Ele [o marido] ia ter que ajudar para arranjar alguém para ficar em casa com os meninos 
ou os meninos iam ficar com ele na casa da mãe dele. Na casa da mãe dele, uma hora comigo, uma 
hora com ele, mas aí eu ia ter tempo para mim. Ia voltar a fazer tudo o que eu queria fazer, trabalhar, 
estudar. Aí entendeu... eu até acho essa coisa meio imatura, mas, foi uma atitude de desespero 
mesmo. Eu não agüentava mais estar dentro de casa, direto e assim... desde os meus 18 anos que 
ó...eu sempre trabalhei, sempre fui muito independente”. [EGO 02/02]

Dessa forma a falta de ajuda do marido em seus estudos, no exercício do trabalho 
profissional e na divisão das atividades domésticas constituem os motivos mais fortes 
para a efetivação da separação na vida destas mulheres. A iniciativa feminina pela 
separação surge como uma forma de impor através do ato de separar uma eqüidade na 
divisão de trabalho relativa aos cuidados com os filhos tendo em vista que, na situação de 
separados, ao menos em tese, o pai e a mãe, tem obrigações para com os provimentos 
financeiro e emocional dos filhos, o que significa um investimento de tempo extraído das 
atividades de ambos, homens e mulheres, pai e mãe com suas respectivas redes de ajuda  
ou não.

Uma outra forma de restrição imposta pelo cônjuge era avaliado pela esposa como pelo 
fato do marido apresentar um comportamento 

“(...) muito inconstante. Eu tinha até medo de como ele iria reagir...a uma separação porque ele 
me amava de forma muito estranha sabe, explosivo, criava coisas na cabeça de ciúmes...era 
ciumentíssimo. Então, essas cobranças demais foram fazendo com que o amor de minha parte 
fosse se esvaindo e..., (...)A partir do momento, a primeira coisa que...(...) eu fiz na minha vida foi 
distanciar o que me fazia mal, uma delas foi o casamento. (...) aí com o tempo eu me separei do 
meu marido e (...)...ele não queria a separação (...)” [EGO 09/05]

Além da insatisfação com as desigualdades na divisão do trabalho entre pares de 
cônjuges, três mulheres ressaltaram, dentre as razões que levaram à separação conjugal, a 
insatisfação com a infidelidade e os atos de violência (física e moral) como os motivos 
apresentados para a separação conjugal.

Referindo-se ao período da separação, as três mulheres alegaram o ciúme como um dos 
motivos principais para a separação e se queixaram de comportamento violento da parte 
do marido para com as mesmas. Duas delas relataram que as atitudes violentas ocorriam 



quando o marido bebia, incluindo a direção perigosa, conforme relato de uma dessas 
mulheres:

 “(...) Então isso é que me deixava mais irritada, porque ele colocava, é... quando bebia, sempre 
coisas que eram... é... agressões a mim, pelo que eu era...Entende? Não era pelo que eu fazia... 
assim ou assado, era pelo que eu era, então, era muito difícil você conviver com uma pessoa 
que...(...) não admitia... então ... é... um exemplo, é... se nós saíamos juntos, (...) isso era... era 
muito acentuado... Eu não gostava muito de ficar junto... das mulheres que conversavam... 
abobrinhas...Então... era comum a gente ir pra lugares em que as mulheres se reuniam num lugar... 
e haja abobrinha, e haja abobrinha, é aquilo me incomodava... Então, naturalmente, eu chegava 
perto dele... no que eu chegava perto dele, eu me instalava no meio ... que os homens estavam 
falando... sobre política, sobre trabalho... como era a mesma empresa em que eu trabalhava... eu 
sabia do que eles tavam falando... E aí, (...) passava a ser algo interessante...E isso começou a 
incomodar muito, mas muito mesmo...(...) ele não entendia porque que eu não ficava com...  as 
outras mulheres... e... achava que tinha a ver ... assim... talvez ele percebesse ... alguma pessoa... 
algum daqueles homens... com uma fala mais... mais animada pro meu lado... aí ... e 
misturava...começava a misturar as tintas todas...Porque aí... ele dizia que eu tava me enxerindo, e 
que eu não enxergava... não sei que la-ra-la...la...aí, já viu, né? Então, ele bebia mais pra poder ... é 
... agüentar (...) Ah, meu Deus! ... aí era... é uma bola de neve, né? Então nós voltávamos pra casa... 
é ... ele correndo muito, é... eu começando a ficar muito assustada, porque... ora! Né? Não me dava 
a direção do carro... e... é... me colocava em risco...Então ... é... eu optei por não sair mais com ele... 
aí, que as coisas começaram a ficar complicadas...” [EGO 17/11-13]

Portanto, a violência mencionada pelas entrevistadas, configurava-se também pela 
agressão nas palavras e tom de voz. Esses atos de violência geralmente eram 
desencadeados devido a algum tipo de restrição que o marido queria impor ao 
comportamento da esposa, a exemplo do desejo de que esta se desligasse das atividades 
profissionais e/ou educacionais, ou seja, do mundo do trabalho e da delimitação no uso do 
espaço social referenda pela impossibilidade da esposa conversar de forma igualitária 
com os homens, refletindo e expondo suas próprias idéias. 

Finalizando, esse segundo momento revela a maternidade como principal 
desencadeadora da reconstrução da lógica articulatória tempo-trabalho-família. Nesse 
sentido, visando reorganizar o espaço doméstico para cuidar dos filhos, as mães utilizam 
as redes de ajuda, compostas principalmente pelas empregadas domésticas, avós paternas 
e maternas, além das creches e escolas dos filhos como uma forma de otimizar o tempo 
dedicado ao trabalho profissional. Entretanto, a extração do tempo feminino voltado à 
profissão está relacionado diretamente à sobrecarga de trabalho doméstico referente aos 
cuidados com a casa e os filhos. Apesar da empregada ser a figura de apoio principal, 
ressalta-se a desconfiança e/ou medo de entregar os seus filhos as mesmas, o que denota 
um esforço adicional da mulher para administrar e criar estratégias de controle para dar a 
cobertura que considera satisfatória em relação aos filhos. 

A relação conjugal reconfigura-se após o nascimento dos filhos, a maternidade é 
naturalizada como atribuição feminina pelas entrevistadas, seus cônjuges, suas famílias 
de origem e as dos maridos. Estes últimos são mencionados, na maioria das vezes, pela 
ausência de ajuda na organização do tempo familiar e os sentimentos de solidão 
adicionados às causas da separação conjugal, podem, em grande medida, ser 
compreendidos como falta de ajuda na execução das atividades propriamente ditas, na 
administração conjunta do trabalho de terceiros, a exemplo da empregada doméstica bem 
como nas trocas no campo da subjetividade.

4.2. O ONTEM RESIGNIFICADO NO HOJE



Para falar do momento atual, as entrevistadas recorreram as experiências do passado, 
ao “ontem”, buscando uma forma de entender as mudanças ocorridas até o presente. Isso 
significa o uso de um recurso de auto-reflexão para dar sentido ao processo de mudança 
evidenciado desde o período em que puderam conviver maritalmente ou não com o pai de 
seus filhos.

Momento referente à chefia monoparental ou unipessoal. Nesse período, depois da 
ruptura na relação com o marido, as entrevistadas residem em domicílios monoparentais 
ou unipessoais. Dessa forma, não mais vivenciando a conjugalidade em co-residência 
com o pai de seus filhos, considera-se a forma de articulação dos tempos e as redes de 
ajuda que são acionadas para lidar com os acontecimentos que as impulsionam à 
(re)organização das temporalidades no tempo presente. 

3º Momento: Chefia monoparental ou unipessoal 
O tempo presente denota a posição das entrevistadas no arranjo doméstico, de chefia 

monoparental ou unipessoal, e remete ao curso de vida dessas mulheres cuja experiência 
de separação e/ou viuvez provocaram alguma ruptura que levou as entrevistadas a 
renegociarem seus tempos no dia-a-dia. O novo arranjo familiar incita à reorganização 
espaço-temporal numa dimensão que envolve a ocupação do espaço concreto bem como 
do novo espaço simbólico que a mãe e o pai irão ocupar dentro da família. Dessa forma, 
inscreve-se também uma nova “notação temporal” (Thompson,1984) no curso de vida das 
entrevistadas que, pode ser lida mediante uma nova organização domiciliar, através da re-
divisão do trabalho doméstico entre os seus membros co-residentes ou não, como no caso 
do ex-marido. E, ainda, como uma reconstrução da notação identitária no que se refere às 
mudanças em sua vida pessoal, profissional e familiar, ou seja, emerge um novo “tempo 
biográfico” para essa “mulher-mãe”. Dentro dessa dinâmica, o tempo pode ser visto na 
perspectiva de Elias (1998) e Adam (1990) como um processo de construção identitária, 
vivenciado de acordo com as circunstâncias de vida das mulheres pesquisadas.

A maioria das entrevistadas traz para o momento atual, as reflexões acerca do período 
de convivência em co-residência com o pai de seus filhos, com exceção de duas mulheres 
cuja experiência de moradia no mesmo ambiente doméstico foi com outros homens. Não 
obstante essas particularidades, a separação, o divórcio e a viuvez se situam como 
acontecimentos, responsáveis pela reorganização do tempo diário de toda a família, além 
de mobilizar a formação de estratégias de ajuda  para lidar com as mudanças no âmbito 
intra e extra-familiar.  No caso das “mães-solteiras”, a posição no grupo doméstico é a 
mesma que a das demais entrevistadas e a ajuda dos pais de seus filho(a)s  também é 
considerada. É, pois, nesse sentido que se pode apreender questões ligadas às 
desigualdades de gênero.

É importante ressaltar que a organização do tempo das entrevistadas e os acionamentos 
de redes de ajudas ocorrem de forma diversificada nos arranjos domiciliares. Nesse 
momento da análise, os temas mais relevantes foram:

a) maternidade e vida profissional; 
b) solidão e reestruturação dos laços de convivência. .

Se durante a vivência conjugal, a maternidade levou as entrevistadas a reorganizarem o 
tempo, após a separação os tempos tiveram que ser redimensionados de forma mais 
urgente para aquelas mulheres que, durante o casamento, interromperam os seus estudos e 
trabalhos profissionais. Mesmo para as que continuaram trabalhando, a separação trouxe 
conseqüências direta na organização do tempo e do espaço cotidiano em termos de 
esforço para manutenção e/ou composição do orçamento doméstico e status na hierarquia 



social. 

! Maternidade e Vida Profissional
Conforme ressaltei anteriormente, a ruptura conjugal mexe com toda a organização 

familiar que existia anteriormente, pois o arranjo doméstico é redesenhado assim como as 
relações intra e extra-familiar, permanecendo portanto, as questões relacionadas com a 
divisão sexual do trabalho entre pares, dessa vez, de ex-cônjuges. É nesse sentido, mais 
uma vez que a maternidade sobressai dos dados como um importante tema que engendra a 
discussão sobre tempo e rede de ajuda no ambiente familiar.

Após a separação, o relacionamento entre os ex-cônjuges, geralmente, passa por um 
tempo de adaptação cuja relação tende a tomar uma forma amigável ou não, dependendo 
dos motivos que levaram o casal à separação. A reorganização do tempo e do espaço 
familiar situa a mãe e o pai em um novo lugar, geralmente delimitado pela autoridade que 
detém no espaço diante do(a)s filho(a)s.  Ambos, o homem e a mulher, se vêem tendo que 
reorganizar suas vidas na esfera doméstica e extra-doméstica. No entanto, para as 
entrevistadas que tinham deixado de trabalhar durante o casamento, a reorganização de 
um tempo que caiba o exercício de uma atividade ocupacional é mais difícil pelo fato dela 
ser a responsável pelas atividades domésticas, logo, a mulher se vê tendo que criar 
estratégias de sobrevivência para se manter ativa no trabalho doméstico e profissional.  
Então, recorre a determinadas redes de ajuda de acordo com as possibilidades. 

Do universo pesquisado, 13 (treze) das 21 (vinte e uma) mulheres desta pesquisa 
mantém a família e/ou ajuda filho(a)s não co-habitantes com a sua própria renda, ou 
contando com ajuda esporádica  dos pais de seus filhos, ou, sem nenhum tipo de ajuda 
financeira, um dado que aproxima a chefia feminina das camadas médias ao tipo de chefia 
referido por alguns autores que estudam os arranjos monoparentais nos segmentos 
populares (Fonseca,1987;Goldani,1993;Berquó,1989;2002) onde o   provimento 
financeiro fica a cargo da mulher. 

Algumas mulheres desses estratos, quando percebem que não podem mais depender do 
ex-marido, o trabalho, que antes era vivenciado como uma forma de autonomia, passa a 
ser visto como estratégia de sobrevivência familiar, e não apenas de autonomia feminina, 
conforme apontam alguns autores que abordam os estratos médios, a exemplo de Goldani 
(1993), Hirata (2002), dentre outro(a)s.

 Uma das entrevistadas diz que, logo após a ruptura conjugal, para conseguir trabalhar 
quando não tinha empregada, contava com a ajuda do(a)s amigo(a)s para pegar os 
filho(a)s na escola. Relata que, na ânsia de conciliar as atividades, teve uma rotatividade 
muito grande de empregadas domésticas em sua casa logo que separou, conforme pode 
ser lido abaixo:

“E - os amigos...(...) E  ...eu acho assim foram muito importantes na minha vida [ênfase]. Eu 
acho que hoje assim, eu adoro eles, eu acho que sem eles eu acho que talvez eu não tivesse 
conseguido,né? Porque na realidade é, tipo assim, eu saia de casa de manhã, deixava os 
meninos...nunca botei tanta gente na minha casa sem conhecer, né? Batia na porta e botava para 
tomar conta dos meninos, e, ficava lá, né? Não sabia quem era, não sabia de onde vinha ... não sabia 
nada. E, ficava aquela história, quando eu não podia, alguém sempre pegava os meus filhos em 
algum lugar, alguém sempre levava...tinha dia que as pe...(...) ..., meus amigos.” [EGO 05/12,44 
anos]

Atualmente, duas entrevistadas, colegas de trabalho, que moram no mesmo bairro, se 
revezam entre si para levar e buscar o(a)s filh(o)as no colégio. Numa tentativa de 
maximizar o tempo, fazem uso de uma rede de relações construída no ambiente de 
trabalho e aproveitam o fato de serem vizinhas para se ajudarem na organização do tempo 
diário. Essas situações evidenciam a importância da “proximidade espacial” para manter 



a “regularidade das redes de ajuda” tal como retratada no estudo de Scott&Motta (1983) 
com camadas populares. Embora, a rede de vizinhança tenha características distintas, 
pois, o fato de ter o carro como meio de locomoção (suporte tecnológico), diminui a noção 
de distância para o que se convenciona caracterizar como vizinhança, ou seja, aquele que 
mora quase porta com porta e/ou na mesma rua ou bloco de apartamentos. Uma delas, 
perguntada sobre como lida com o tempo diariamente, responde:

“E  Bem paranóico porque... eu tenho horror a horário, não é? Eu sou uma pessoa, hoje em dia, 
cheia de horário. Eu juro a você, eu acho que eu queria enriquecer só pra não ter mais horário na 
minha vida. Porque eu sou uma pessoa... eu fico muito estressada com horário, muito mesmo... me 
estressa muito. Então, acordo... seis e quinze... adoro dormir... aí, eu tenho um problema muito 
sério, porque eu tenho que acordar... se{...}, só quando eu tô muito estressada, com alguma coisa 
na escola... assim eu tenho que terminar... não sei que... aí eu acordo, também às cinco, aí fico... aí, 
tento dormir mais... mas fora isso... seis e quinze com muita dificuldade, às vezes, seis e meia 
pulando da cama, tomando banho rápido, sabe assim?... “aí, acorda [a filha]”, não sei quê... aí, levo 
[minha filha] na escola, deixo [ela] na escola de sete e dez; chego na escola; começo a dar aula de 
sete e meia... aí, termino a aula de onze e meia; (...)E  De meio dia eu saio da escola, correndo 
porque se eu perder um minuto... é... totalmente assim... vai fazer uma falta monstruosa... Então, 
eu tenho que contar realmente assim... eu entro no... no carro, já tô olhando o relógio, doze e não 
sei quanto. Aí, eu chego pra pegar [minha filha] doze e seis, doze e oito. Quando eu chego doze e 
oito já tô atrasada, porque é doze e seis o meu horário de pegar [a filha]. (...)  Menos na segunda-
feira que eu posso sair de uma e meia. Que eu só dou aula às duas...aí... chego na escola, dou aula 
até cinco e meia... de cinco e meia, eu tô indo pra casa, tranqüila. Dia de terça não trabalho, aí me 
acordo, geralmente assim... acordo, não! Acordo [minha filha], porque ... levan{...}, não levanto 
porque eu não durmo aqui nesse quarto, eu durmo com [ela]. P  Hum, hum.E  Porque o barulho é 
muito grande e meu ar-condicionado tá quebrado, há mais de três anos [rindo]. E eu não mandei 
consertar. E eu, durmo com [a filha], porque eu não consigo dormir com barulho e ... calor, 
também, grande aqui... aí, durmo com ela. Então, acordo ela, balanço... “acorda [filha]”... e tal... 
ela levanta... vai com [Fulana].” (grifo meu) [EGO 12/29-30,33 anos]

No relato acima a entrevistada revela a correria diária pela sobrecarga de trabalho 
profissional e familiar que tem que enfrentar e o uso de estratégias de enfrentamento do 
tempo. O tempo biográfico é mediado pelo relógio e, ao mesmo tempo pela condição de 
mãe e profissional, revelando a fragmentação identitária referida por Vaitsman (1994) e 
que o “trabalho doméstico tem um caráter restrito e tópico e não atinge o âmbito das 
responsabilidades domésticas, que continuam a ser atribuídas exclusivamente às 
mulheres” (Hirata,2002:350).  A ausência paterna se revela através do acionamento de 
uma rede de ajuda formada pelas amigas para buscar e levar filho(a)s no colégio. Logo, o 
tempo da “mulher-mãe” é um tempo dedicado a esse tipo de responsabilidade com a 
família, o mesmo não acontecendo com o tempo do “homem-pai”. 

No segmento aqui investigado, existe uma queixa constante em relação a ausência dos 
pais no que tange não apenas a ajuda financeira, mas também a emocional, um indicador 
de que, as mulheres estão reclamando por uma divisão de trabalho mais igualitária nas 
dimensões emocional e financeira. 

Geralmente a cobrança advém da mãe para o pai pela ausência de ajuda paterna 
emocional e/ou financeira da parte destes para com seus filhos e filhas e, mesmo quando a 
ajuda ocorre, os dados indicam que é a mulher que administra as iniciativas e negocia as 
estratégias para obtenção de ajuda paterna, seja emocional ou financeira, conforme 
revelam os comentários abaixo:

 “Eu acho que [o meu filho] ainda é um pouco mais dependente [do que a minha filha]. [Ele] 
agora está entrando na adolescência e isso está me deixando muito...isso tá fazendo com que eu 
precise mais da ajuda de [meu ex-marido]nesse momento, entendeu? (...)E, eu tô puxando o pai 
porque de vez em quando assim, a voz é mais grossa, ele é muito alto, ele acha que falando grosso 



ele resolve. Eu chamo [meu ex-marido] muitas vezes para conversar. O que eu acho é que (...) ele 
pega as coisas muito partida, como ele não vivencia, como ele não tá no dia-a-dia chega (...) às 
vezes ele dá um esporro no final de semana. Só que o esporro não é a forma, entendeu? Aí,eu 
num... às vezes eu fico assim meio ...meio preocupada né? Porque aí ele fica chateado comigo, ele 
fica chateado comigo.    Todas as vezes sou eu que sou vítima da chateação dele. (...)...eu tô no 
cotidiano eu levo, todo esse, essa rebordosa, né. Mas, ele respeita muito o pai. Tanto me respeita 
quanto respeita o pai. Mas, o processo não é a melhor forma, sabe, não é legal”. [EGO 05/19-20,44 
anos]

O depoimento acima expressa a busca de autoridade solicitada por algumas 
entrevistadas a seus ex-maridos quando sentem que não conseguem mais exercerem 
domínio mediante alguns acontecimentos no ambiente doméstico. Por outro lado, a 
recorrência a ajuda paterna ressalta a imagem de autoridade masculina como prevalente e 
necessária para interditar situações importantes na educação dos filhos, revelando as 
dificuldades da mãe de lidar com estas circunstâncias diante do filho homem, uma 
construção simbólica que prevalece reforçando papéis de gênero. A referência à voz 
grossa e a altura do filho denota um modelo de masculinidade construído socialmente 
baseado na noção de autoridade, aqui simbolizada pelo tom de voz e pela corporalidade 
delimitando espaços e comportamentos socialmente definidos como masculinos e 
femininos. Assim, apesar de expressar autonomia no âmbito profissional, algumas 
mulheres necessitam recorrer aos ex-cônjuges para impor limites educacionais aos filhos 
homens, o que configura a permanência das desigualdades de gênero no âmbito conjugal e 
no geracional.

Nesse sentido, uma outra entrevistada disse ter enviado o filho homem para morar 
juntamente com o pai durante um tempo, tendo em vista a incapacidade de controlar suas 
saídas e seu envolvimento com alguns amigos, que na sua opinião, não eram adequados à 
convivência com o filho adolescente pela possibilidade de influência maléfica. Ela 
também se refere ao crescimento corpóreo do filho revelando a impossibilidade de 
controle e autoridade para com o mesmo em alguns momentos de desobediência. Nesse 
contexto, a mãe, que na maioria das situações é a responsável pela intermediação da 
relação pai e filho reverte essa posição quando coloca o pai intermediando a relação com o 
filho homem. Contudo, à mãe, compete administrar as situações solicitando o pai, 
enquanto figura de autoridade, no momento em que se avalia com medo de exercer esse 
papel diante do filho homem.  Ressalta-se que nesse contexto que as desigualdades de 
gênero também são mantidas no campo geracional, fatores que realçam a família 
apreendida a partir de uma “... articulação de relações de gênero e gerações que se tecem e 
se realizam em um tempo social e histórico, para uma vida em comum e um fim, ou um 
esperado acontecer, da reprodução  biológica e social” (Motta, 1998:13). O tempo social 
no âmbito doméstico tende a ser construído a partir da negociação entre pai, mãe e filh(a)s, 
independente do modelo familiar existente.  Todavia, algumas vezes, a autoridade 
buscada pela mãe ao lidar com o(s) filho(a)s pode ser uma reprodução do padrão 
tradicional de família, configurando relações de poder e confirmando a autoridade 
masculina no cotidiano dos filhos que moram longe dos pais.

Em relação a questões que reportam a gênero e geração no contexto familiar, 
Romanelli (2002), ao ressaltar o significado simbólico ao modelo de família hegemônico 
de estrutura nuclear, nos incita à reflexão sobre os aspectos que estão implícitos na 
recorrência aos pais por essas mães, quando se trata de questões ligadas ao filho homem.  
Tal como supõe o autor, o modelo familiar nuclear possui alguns atributos básicos que, de 
acordo com os dados desta pesquisa, permanecem engendrando as ações dos seus 
membros. Segundo Romanelli (2002:75), a estrutura nuclear mantém uma hierarquia de 
poder do marido/pai sobre a esposa e os filhos; a divisão sexual do trabalho separa papéis 
masculinos e femininos e diferencia-se nesse modelo, o tipo de vínculo afetivo entre pai, 



mãe e filh(a)s, havendo uma maior proximidade entre a mãe e os filhos; o controle da 
sexualidade da mulher e a dupla moral sexual também fazem parte dessa conformação 
familiar. Esse autor faz uma ressalva alegando que todo o modelo é flexível e variável, 
dependendo, portanto, da forma de sociabilidade existente.  Porém, mesmo ressalvadas 
suas considerações, vale a pena refletir sobre a co-existência de padrões de 
comportamento tradicionais e modernos no arranjo monoparental tal como nos propõe 
Figueira (1987) quando se refere à família das camadas médias. Após a ruptura conjugal, 
inseridas em um novo arranjo doméstico, o monoparental, algumas mulheres parecem 
manter como padrão de referência simbólica a estrutura nuclear considerando que dentro 
do modelo de família tradicional, na ausência da figura paterna recorrem ao pai como 
autoridade e lei, ou seja, os vínculos existentes entre ex-cônjuges e filhos nos arranjos 
monoparentais ainda carregam indicadores de laços tradicionais advindos do modelo 
nuclear.

Por outro lado, algumas mulheres, mães de filhas mulheres, se colocam diante das 
situações cotidianas se vendo como pai e mãe, denotando poder para assumir o controle 
sobre a educação e as responsabilidades relativas às filhas mulheres:

“Então, eu me sinto mais segura, eu me sinto...sabe, como alguém que foi incorporando aquela 
personalidade....aqueles traços, então, amadurecimento... amadurecimento mesmo com a vida, o 
ter filhos, o segurar a casa sozinho, a família só porque na verdade, o marido casou e foi para longe. 
Então, eu que sou a mãe e a educadora e o pai. Então, isso, eu tive que aprender muito.” [ EGO 
09/10,39 anos]

“Mas, eu sempre tomei tudo muito para mim. Então, eu sempre fui muito pai e mãe para as 
meninas, né? Na escola...que...quem ... ia quem vai sou eu. Cobrar as tarefas de casa, quem fazia e 
quem faz agora sou eu, a casa, a feira, as coisas...bom, não mudou muito não [em relação ao tempo 
em que era casada]. A questão somente que mudou...assim...é que, às vezes, as meninas saem à 
noite para ir pegar no lugar mais tarde...no início eu ficava, sabe, com medo. Hoje em dia não, tem 
que ir mesmo, acontecer uma coisa aconteceu, acontece de manhã, acontece de tarde. Aí foi o que 
eu senti mais nessa...porque sempre fui eu...pra fazer tudo dentro de casa né?” [EGO 06/09,47 
anos]

O tempo como construção de uma trajetória biográfica Adam (1990), apresenta sua 
relevância diacrônica na trajetória de vida de algumas entrevistadas através da 
valorização da experiência de vida e do processo de empoderamento feminino. 
Considerando que diante das duas experiências, de casadas e a atual, as “mulheres-mães” 
incorporaram mudanças de atitude perante a sobrecarga de trabalho que tiveram que 
assumir sozinhas após a separação, a experiência e a maturidade parecem ser uma tônica 
no discurso dessas mulheres. Por outro lado, a auto-referência como sendo mãe e pai 
concomitantemente, aponta para a prevalência simbólica da divisão sexual do trabalho na 
construção de papéis de gênero mesmo diante do cenário atual no qual o espaço da rua está 
cada vez mais sendo ocupado pelas mulheres através da inserção feminina na profissão e 
em espaços de lazer. Ao se referirem aos cuidados com as filhas, seja indo buscar quando 
saem à noite, seja enfrentando sozinha a educação destas pelo fato do pai morar distante, 
essas mulheres delimitam um campo de atuação de homens e mulheres, embora, 
incorporem comportamento que atribuem como sendo pertinentes ao sexo masculino. A 
incorporação dos papéis atribuídos socialmente ao homem, apesar de revelar um processo 
de emancipação feminina, ainda é vista pelas entrevistadas dentro dos moldes tradicionais 
que contemplam simbolicamente a divisão sexual do trabalho conforme pode ser 
identificado nos relatos expostos acima. 

Como EGO 6, algumas entrevistadas, apesar de manter a autoridade no ambiente 
familiar, compartilham a chefia da família juntamente com o ex-marido em termos de 
contribuição financeira. No entanto, embora os dados não explicitem, o contexto de suas 
falas indicam que é possível que no terreno financeiro o ex-marido continue sendo o chefe 



de família, a exemplo da fala abaixo:
“E- Quer dizer o que me favorece é que eu ainda tenho uma pensão , o meu ex- marido eu ainda 

tenho a pensão dele e aí financeiramente eu não fico tão descoberta, né? P - Ele sempre te deu esse 
suporte? E - Eu não digo que ele é um ex-marido mais maravilhoso do mundo?!!” [EGO 05/03,44 
anos]

Diferentemente de EGO 9, que não é apenas mãe, pai e educadora das filhas, mas chefe 
do domicílio também pela manutenção financeira. Seu ex-marido está desempregado e a 
única ajuda permanente que o sogro dá é o pagamento da escola das netas.

No que concerne a ausência de ajuda financeira dos ex-maridos aos filhos, a maioria 
das entrevistadas comenta que, inclusive, alguns pais mantiveram o compromisso de 
contribuir financeiramente com as despesas relacionadas a estes apenas alguns meses 
após a separação e, depois de um certo tempo, começaram a falhar na contribuição 
financeira: 

“Veja! Ele... tinha uma pensão,né? Porque eu sou divorciada, oficialmente. (...) É... Ele ... dava 
uma... um... um estudo, pensão... uma pensão aos meninos... aos meninos...Né?... e essa pensão ele 
foi cortando... cortando...(...) ... e esse ano cortou mais ainda...(...)” [EGO 07/14,49 anos]

“Oh, eu quem ficou sustentando a casa e ele me ajudando... ele me ajudava.(...) Sempre 
contribuía, no primeiro ano, sempre contribuía. Aí, depois foi que começou a... a cortar... quando 
ele viu que eu realmente não queria mais voltar pra ele, começou a ... a dizer que não tinha 
dinheiro, que o dinheiro tava curto, inventou uma série de coisas pra... pra não... a gente teve que 
sair de uma casa, que eu morava numa casa maravilhosa, pra um apartamento pequeno, depois 
para casa da minha mãe... foi assim... foi horrível essa fase... eu sabia que não... que ele tinha... aí 
entrei na Justiça... continua a pensão mas... que assim...ele... ele...ele tinha outras coisas. Ele 
sobrevivia de outros aluguéis... mas era uma coisa que não dava pra eu conseguir pegar esse 
dinheiro também... porque era uma coisa assim pá sem (?) nem nada. (...)”. [EGO 15/06,43 anos]

Outras, reclamaram da ausência de contribuição com as despesas ou da existência de 
uma ajuda  esporádica e/ou precária:  

“(...) no ato da separação ficou tudo determinado, né? A pensão só pro menino, pra mim nada 
porque eu já... já... sempre trabalhei independente. E ele nunca, a nível de depositar na minha 
conta, depósito mesmo referente a pensão alimentícia recebida pra filho, eu nunca tive. Entendeu? 
Aí, eu sempre fui bancar. Aí, depois.... assim que eu me separei, a providência foi logo procurar 
emprego que eu ganhasse mais”. [EGO 14/09,47 anos]

“(...) Foi difícil porque [meu ex-marido] nessa época [logo após a separação], me sacaneou 
muito porque ele só mandava o dinheiro da escola e de alimentação que era bem pouquinho, tipo 
assim, a escola era trezentos e ele mandava R$ 100,00 para alimentação e pronto”. [EGO 02/10,42 
anos]

Em momentos emergenciais em que se viram sem condições financeiras de manter 
suas famílias, algumas mães buscaram a ajuda financeira paterna, não obstante, as 
dificuldades, e, para conseguir, usaram de argumentos e ações de caráter coercitivo com o 
intuito de obter a ajuda solicitada.  Conforme referiu EGO 15, sua moradia e a dos filhos 
ficou ameaçada, os filhos tendo que residir juntamente com a avó materna. Semelhante 
situação viveu EGO 22 na qual o ex-marido cobrou aluguel do apartamento para que ela 
morasse juntamente com os filhos. Tendo em vista essa situação, lançou mão de um 
dinheiro proveniente de uma herança de família e comprou um apartamento, que segundo 
a entrevistada, estava dentro das suas condições financeiras, entretanto, para ter direito a 
sua parte na herança ainda enfrentou dificuldades com um irmão, recebendo menos do 
que tinha direito. O único apoio que diz ter recebido na época foi o emocional de um 
namorado, que, segundo ela, talvez pela carência de se sentir sozinha diante de todos os 
problemas enfrentados tenha tido um relacionamento com ele, pois não tinham nenhuma 
identificação.

EGO 14, pelo fato de não estar recebendo a pensão estabelecida por vias jurídicas 
argumentou que, caso o ex-marido não pagasse uma boa escola para o filho, recorreria à 
instância jurídica e o ameaçou alegando que o não pagamento de pensão alimentícia 



levava muitos pais à prisão. Outra, ficando sem uma atividade ocupacional e não tendo a 
ajuda financeira necessária da parte do ex-marido para sustentar os filhos, teve que se 
reorganizar em termos de tempo e espaço, entregando, inclusive sua moradia por não ter 
condições de pagar o aluguel e buscando nova atividade ocupacional. Em vista disso, 
resolveu mandar temporariamente os filhos para morar com o pai no sul do país enquanto 
se restabelecia financeiramente. Nesse momento, contou com a ajuda de amigas, 
chegando a morar na casa da mãe de uma delas que não lhe exigia contribuição com as 
despesas da casa. Então, trabalhou exercendo algumas atividades informalmente em sua 
área de atuação profissional.Porém,como sempre que falava ao telefone com os filhos eles 
estavam na casa da avó, desconfiou que eles não estivessem morando com o pai conforme 
o combinado com o ex-marido e descobriu que eles passavam a semana na casa da avó e 
apenas no final de semana iam para a casa do pai. Comenta a entrevistada que

“(...) Nessa época, fui para [uma empresa de publicidade com], carteira assinada, tudo 
direitinho. Aí aluguei uma casa e peguei eles de volta. E, também porque quando os meninos 
foram para lá, a proposta era ficar com [o pai]. Quando eu disse: olhe, os meninos vão ficar com 
você, era com ele. Não era nem com a avó, nem com avô, nem com ninguém, era com ele, ele tinha 
que fazer esse papel só que ele: “não, não tem problema”.  Certo. Conversei com os meninos e tal, 
eram pequenos, né?. Sentiram mas não tem trauma disso não, foi bem, foi muito claro para eles. 
Mas, aí [ele] pegava deixava os meninos na casa da mãe dele a semana todinha, botou os meninos 
na escola perto da casa da mãe e os meninos passava a semana todinha com a avó e na sexta-feira à 
noite ele ia, ou na sexta ou no sábado de manhã, pegava os meninos, levava para a casa dele, aí ele 
já tinha casado, né? Aí os meninos passavam o sábado e no domingo à noite ele devolvia, levava 
para a casa da avó. E eu achava muito estranho porque sempre que eu ligava os meninos estavam 
lá, direto. Vocês estão morando aonde?  Não, a gente está aqui na casa da vovó e a gente vai final de 
semana para a casa de papai. Aí ta certo. Liguei para ele, briguei com ele e disse: no final do ano eu 
quero os meninos de volta. Me empenhei para isso. Aí fui para a minha casa, comprei os móveis de 
novo e no final do ano os meninos voltaram e começou tudo de novo. (...)... fiquei uns dois anos 
[nessa empresa], teve um corte eu saí. E, quando eu saí [dessa empresa], eu chamei ele e disse: 
Olhe, não estou mais trabalhando mas, os meninos também não vão mais para [aí] porque eles não 
ficam com você, ficam na casa da avó e eu não acho justo se eles tem pai e tem mãe ser criado por 
outra pessoa. Até porque o pai e a mãe eu acho que são normais. Então, segure a onda agora porque 
eu já segurei muito tempo. Ele viu que não foi bacana ficar com os meninos lá. Para ele foi 
complicado, então ele achou melhor liberar o dinheiro para o aluguel e as outras coisas. (...) Ele viu 
que não foi bacana ficar com os meninos lá. (...)”. [EGO 02/11-12,42 anos]

Quando os pais atrasavam ou dificultavam a ajuda financeira e/ou emocional, as mães, 
muitas vezes, usavam tom de “ameaça” para obtenção da ajuda. Na fala acima, EGO 2 
conseguiu a liberação do apoio financeiro usando as dificuldades que ele enfrentou no 
tempo em que os filhos foram residir com ele. Nas palavras da entrevistada, após essa 
experiência: 

“Para (...) [meu ex-marido] foi complicado, então ele achou melhor liberar o dinheiro para o 
aluguel e as outras coisas”. 

Os depoimentos ressaltam o apoio financeiro paterno como ajudas oferecidas de forma 
esporádica e revelam que a ausência de ajuda paterna na contribuição para com as 
despesas relacionadas aos filhos, fez com que a maioria das mães recorresse ao uso de 
redes de ajuda familísticas bem como a elaboração de novas estratégias de sobrevivência 
para lidar com as mudanças do seu curso de vida. 

Além da busca de ajuda paterna, uma outra estratégia usada para fins da manutenção 
domiciliar é o trabalho profissional. Este se constitui como maior fonte de apoio à 
sobrevivência da mulher e seus filhos e as coloca numa posição de autoridade dentro dos 
arranjos domésticos monoparentais ou nos unipessoais, dependendo da relação de apoio e 
responsabilidade estabelecida mesmo à distância entre mães e filhos não co-residentes, 
um apoio configurado pela contribuição financeira ou emocional.

As mudanças decorrentes da separação são comuns a todas entrevistadas, a despeito 



das particularidades familiares. Conforme já comentado, após o processo de separação 
conjugal, ou, ainda quando a família se dispersou com a saída dos filhos e/ou filhas de 
casa, o espaço e o tempo de todos os membros do arranjo doméstico sofre uma 
“desestruturação” temporária até que se reconstruam novas formas de convivência e de 
redes sociais. Para grande parte das entrevistadas, a separação engendrou o processo de 
(re)construção das identidades profissional e materna. 

Ressalta-se o trabalho feminino nos estratos médios não apenas como um processo de 
autonomia feminina para a maioria das mulheres presentes nessa pesquisa, mas, 
sobretudo como estratégia de sobrevivência familiar. Não se pode, descartar o processo de 
autonomia feminina advindo da inserção da mulher no mercado de trabalho, entretanto, o 
fato de ter a responsabilidade maior pelo(a)s filho(a)s re-significa o tempo feminino e 
aponta para uma sobrecarga de trabalho nas esferas domésticas e extra-domésticas, além 
evidenciar a chefia feminina nos estratos médios sob a ótica do provimento financeiro. 
Excetuando-se os casos em que a contribuição financeira do pai é regular, o fato de 
contribuir esporadicamente dá instabilidade às mães que tem que arcar com as 
responsabilidades dos pagamentos da escola, planos de saúde e demais despesas com 
o(a)s filho(a)s, um indicador de que a contribuição financeira da mãe tende a ter uma 
maior regularidade à manutenção familiar. Na opinião de Eric Hobsbawn (1995:304-313) 
existe uma conotação ideológica diferente na saída das mulheres das camadas populares e 
médias para a inserção no mercado de trabalho. Enquanto as primeiras trabalhavam por 
necessidade financeira, as segundas o faziam visando obter liberdade e independência, 
um reflexo da ideologia feminista, opinião que difere dos dados coletados nessa pesquisa, 
cujos motivos para o trabalho profissional de algumas entrevistadas dos estratos médios 
se configura como necessidade financeira.

As condições adversas do mercado de trabalho bem como a paralisação (parcial ou 
total) na trajetória ocupacional de algumas mulheres durante a maternidade e/ou 
casamento também se apresenta, até os dias atuais, para algumas mulheres, como um dos 
fatores contribuintes à mobilidade ocupacional e dificuldade de (re)inserção no mercado 
de trabalho, reflexos do tempo dedicado à família. Devido à conjuntura econômica do país 
aliado à falta e/ou fragilidade de ajuda financeira dos pais de seus filho(a)s, nessa 
pesquisa, as entrevistadas vivenciam esse período sem muita opção de uso do seu tempo 
pelo fato de se sentirem exaustas, sobrecarregadas não apenas pelo trabalho profissional, 
mas, sobretudo pelo acúmulo de trabalho, leia-se, o doméstico e o extra-doméstico. 
Fazendo um balanço do tempo de casada, quando os filho(a)s eram pequenos até os dias 
atuais, uma entrevistada comenta:

“Mas, eu me sentia muito exausta sabe? Sempre me senti assim muito...acho que é uma 
sobrecarga enorme. Ainda hoje eu acho que de certa forma continua mas, continua no sentido da 
educação, né? Porque hoje os meninos...você tem que dar uma orientação assim, né? E as vezes eu 
não consigo sozinha,(...)” (grifo meu) [EGO 05/07,44 anos]

Conforme já tive oportunidade de discorrer em outro momento, a sobrecarga de 
trabalho feminino reflete as desigualdades de gênero apontada na literatura pela 
inexistência de uma divisão de trabalho mais igualitária no ambiente familiar 
(Castells,1999;Hirata,2002; Goldani,2002; Montalli,1998; Jelin,1994) e continua após a 
separação, o que indica que a distância física não é um indicador de maiores 
desigualdades. Chamo a atenção para a “notação temporal” que advém dessa distribuição 
disforme de atividades entre os membros da família, que, por sua vez, reforça o argumento 
de que o tripé tempo-trabalho-família precisa ser mais evidenciado. Ou seja, de que o 
tempo da “mulher-mãe” não pode ser visto separadamente do tempo dos demais membros 
do arranjo familiar, ponto de vista reforçado por Oliveira (2002) de que não dá mais para 
esconder a imbricação entre a vida pública e privada da mulher. Isso, independe do arranjo 
domiciliar vivenciado.



Muitas vezes, a mulher responsável pela manutenção domiciliar assume mais de uma 
atividade com o objetivo de sustentar ou compartilhar com o pai de seus filhos, o 
orçamento doméstico. Uma das entrevistadas, inclusive, divide as despesas da casa com o 
filho de 22 anos que trabalha. Uma outra, recebe a ajuda do filho de 28 anos que também 
reside com ela. A contribuição financeira dos filho(a)s no orçamento doméstico de 
famílias pertencentes as camadas médias, indica a necessidade de se avançar nas 
pesquisas sobre o tema tendo em vista uma certa semelhança  com as estratégias de 
sobrevivência adotada pelas famílias das camadas populares onde a troca solidária é uma 
realidade. Como já referido no capítulo 3, de acordo com Scott e Motta (1983), a formação 
das redes de troca depende do nível de segurança da renda. Esses autores ao diferenciarem 
os tipos de redes de ajuda das camadas médias e populares, alegam que nas primeiras 
existe a adoção de um modo de vida mais individualizante, cujas trocas não se baseiam em 
estratégia de subsistência. Embora não disponha de dados suficientes que possam negar a 
consideração destes autores, é válida a atenção para a existência de uma rede de troca 
solidária nas famílias dos estratos médios. 

 As mulheres chefes de domicílios unipessoais que possuem filhos com idade entre 33 
e 40 anos costumam ajudar os filhos que ainda se encontram em situação financeira 
instável mesmo “à distância”. Inclusive, o vínculo afetivo entre as mães e seus filho(a)s 
parece ser diferente do que os mantido pelos pais com os seus/suas filho(a)s configurando 
o que Debert (1992:15) conceitua como uma “intimidade à distância”, um tipo de 
intimidade que privilegia o aprimoramento da comunicação à distância, ou seja, pode-se 
supor que os suportes tecnológicos advindo da modernidade, de certa forma possibilitam 
a manutenção dos vínculos e o gerenciamento de comportamentos dos filho(a)s mesmo 
quando estes/estas se encontram espacialmente distantes.  Na verdade, esses suportes 
tecnológicos são recursos que ajudam as mães a continuarem executando suas atividades 
ao mesmo tempo em que fornecem ajuda emocional e/ou controlam o comportamento 
do(a)s filho(a)s mesmo quando estes já constituíram suas famílias como é o caso do relato 
abaixo:

“E  Não, não. Porque eles moram em outra cidade, entendeu? Ele não mora aqui.P  Ah, tá! E  O 
meu apoio, é mais (...), psicológico... de dar apoio por telefone, conversar... quando tá, tão com 
problema... e a ... e o apoio financeiro, também... Que eu ...mando. (...) E  Mensalmente, eu mando 
dinheiro, pra ajudar na manutenção, né? Colégio... plano de saúde, alimentação, mesmo... essas 
coisas.”[EGO 19/05,59 anos]

O telefone celular também consiste num instrumental de apoio que possibilita que as 
mães controlem os passos de seus filhos e filhas adolescentes enquanto cuidam de sua 
vida pessoal. Enquanto os filho(a)s se divertem as mães também o fazem, mas, mantendo 
a “vigilância” à distância: 

“E eu saio com o celular e, de onde eu estou, ligo. Então, é aquela troca, minha filha tem celular 
também, a mais velha, a gente sai trocando: onde é que você está, ou então elas estão em casa, se 
não saíram aí liga: mãe, eu posso fazer isso? E é tudo acordado. A gente combina tudo, todos os 
combinados antes de sair.” [EGO 09/07,39 anos]

“(...) Quando ela adoece, geralmente ela tá comigo, né? Ela não quer ficar... já ficou... passou 
um final de semana, uma vez... ficou doente, lá com febre. (...)Até teve uma vez que eu peguei uma 
briga... foi ... acho que a única briga... assim... que eu peguei com [ o pai de minha filha], por causa 
[dela], por causa de doença... porque... ela foi pra [Barra de Jangada] pra casa de uma amiga que 
morava na frente da casa dele. Era só atravessar a [rua].. ali...(...) e já tava na casa dele, e eu fui pro 
cinema... pra Fundação, muito tranqüila, assistir meu filme e tal... aí... desliguei o celular... quando 
eu saio do cinema, tem uma ... tem umas três ligações, né? Aí, eu ligo... é a mãe da amiga. Disse: 
“Olha, [sua filha] tá com febre e tal”... disse: “Mas, [minha filha] ainda tá aí... na sua casa?! Eu 
disse pra ela ira pra casa do pai dela!...  dormir na casa do pai dela”. Ela disse: “é mas ela não quis 
ir... não sei que... quis ficar brincando...” Eu disse: “mas ... mas ela era pra ela ter ido pra lá! (...)Aí, 
quando eu ligo pra [o pai dela]... eu disse: “Olhe... [Fulano]... [nossa filha] taí na frente da tua casa, 



(...) eu tinha combinado que ela ia pra sua casa” ... ele disse: “eu sabia! E tô esperando [ela] até 
agora, e ela não veio... tá... Ah! Se ela não veio é porque ela não queria vir... pra cá, pra minha 
casa”. Disse: “Não, [Fulano]! Não é porque ela não queria ir para sua casa. Ela queria eternizar 
uma brincadeira... porque são crianças e crianças gostam de eternizar brincadeiras. Da mesma 
forma que você gosta de eternizar farra!”. Aí, pronto! Aí, começou... [rindo] (...) Aí, disse: “é mas, 
se ela não veio pra cá é porque ela não queria”... Eu disse: “Olhe, (...), sua filha está com febre, tá 
com trinta e nove graus”, trinta e oito sei lá... quantos graus ela tava... “E ... não custa nada 
descer.... eu estou aqui na ... no Derby, na Fundação e é ... até perigoso, pra mim, sair daqui, agora... 
as nove da noite e ir em [Barra de Jangada], buscar [nossa filha]! Não custa nada você descer e 
pegar [ela]!”. “Não, porque eu não vou, não! Porque se ela não veio pra cá, é porque ela não queria 
vir pra minha casa... não sei que...”... Eu disse: “tá... tudo bem!”. (...)Aí, começou a discussão, 
disse que eu era isso.. Aí, eu disse: “E você é um pai o que?... você... !”... Aí, pronto! Aí, confusão... 
“Aí, tá certo! Eu vou [busca-la]...tá...”Desliguei... aí, saí de... da Fundação com vontade de chegar, 
porque eu tenho um gênio também, muito forte. (...)Eu queria ir lá e quebrar a casa inteira dele, né? 
(...)Com todo mundo lá em cima. Aí, cheguei lá, chorando, pra buscar [nossa filha]. (...)Aí, nesse 
dia eu fiquei superchateada. Porque eu acho que se fosse... eu conheço pais, amigos meus... 
assim... que na mesma hora tinham saído correndo pra buscar a filha... importava se a menina 
queria ou não ir pra casa dele. Menina com febre! Tinha que buscar, né? Aí, fui buscar, né? Ainda 
encontrei com ele lá embaixo, porque o prédio era exatamente na frente...(...)” [EGO 12/20-21,33 
anos]

Outros suportes tecnológicos também são usados para que as mães possam ter 
segurança de que o espaço doméstico encontra-se organizado enquanto elas estão 
exercendo suas atividades profissionais: 

“Não, eu tenho assim: uma faxineira que vai de quinze em quinze dias e faz o pesado  porque eu 
não gosto de serviço de casa. Faz assim, limpa geladeira, fogão, aquelas coisas mais pesadas. E ela 
vai, já deixa algumas coisas assim meio pronta, a gente tem freezer, essas coisas práticas que a vida 
também vai dando, né?” [EGO 13/11,50 anos]

Essa fala aponta para a importância da tecnologia facilitando a vivência na sociedade 
moderna. O ritmo da modernidade engendra a busca pela conciliação dos diferentes 
tempos identitários femininos, o de mãe, dona de casa com o da profissional. Nesse 
sentido, pode-se dizer que, o uso do aparato tecnológico favorece a reorganização do 
espaço e do tempo através do “mecanismo de desencaixe” proposto por Giddens 
(2002:10). Isso significa que, os suportes tecnológicos ajudam a manter os vínculos entre 
os indivíduos sem precisar da presença física para isso, ou melhor, a tecnologia ajuda na 
manutenção dos vínculos conciliando os tempos sem requerer a presença num mesmo 
espaço.

Importante ressaltar que pais e mães dispõem da tecnologia para comunicar-se de 
maneira mais rápida com os filho(a)s, no entanto, percebe-se que são as mães quem mais 
utilizam esse aparato. Não se pode negar o aumento de arranjos familiares diferentes dos 
nucleares (Berquó,2002;Fonseca,1987;Costa,1998). Portanto, o discurso acerca da 
“família desestruturada” é um “mito” (Goldani,1993) se considerarmos o processo de 
mudança social vigente na sociedade atual. Cabe então, refletir sobre as ausências paterna 
e materna e, se, mediante todo o aparato tecnológico existente para tentar compensar os 
momentos de ausência espacial, pais e mães utilizam os mesmos igualmente. Pelos dados 
apresentados nessa pesquisa, são as mães quem mais se preocupam na manutenção dos 
vínculos com os filho(a)s usando esses recursos, configurando mais uma vez que, o 
trabalho feminino não se restringe ao trabalho tangível, mas também na elaboração de 
redes de ajuda que possam ajudar os filho(a)s emocionalmente.  As desigualdades de 
gênero são mantidas ainda que invisibilizadas pela naturalização do apoio emocional 
como um tipo de “ajuda feminina”.

 A maioria das entrevistadas exerce mais de uma ocupação profissional.  Conforme 



explicitei no 2º momento da análise, algumas entrevistadas, antes de exercer a profissão 
atual passaram por diversos estágios buscando adquirir experiência para um futuro 
vínculo empregatício denotando uma preocupação com a inserção no mercado 
ocupacional. Muitas delas buscaram ocupações condizentes com a profissão escolhida na 
medida em que o processo de formação em termos de graduação ou pós-graduação foi 
sendo concluído. Atualmente, 06 (seis) entrevistadas exercem cargos de confiança 
política, o que configura uma situação de instabilidade ocupacional. Uma delas tem 
vínculo institucional e acumula um cargo de confiança que lhe oferece uma gratificação 
salarial maior do que o salário referente à ocupação em um posto de chefia. Recentemente, 
duas mulheres perderam o cargo de chefia e a remuneração pelo mesmo. Uma delas, após 
a mudança de governo. Sendo assim, ficou numa situação de fragilidade financeira com 
fortes reflexos na dinâmica de vida familiar e se viu forçada a dispensar a empregada, que 
lhe ajudava nos serviços domésticos visando minimizar as despesas, embora tenha que 
assumir grande parte dos serviços domésticos. Diante da situação, essa mãe está 
começando a aceitar que os filhos com 17 e 13 anos, que antes apenas estudavam, 
trabalhassem para compor o orçamento doméstico. Segundo afirmou, a redução salarial, 
no entanto, não significou diminuição do volume de trabalho profissional. Assim, pelo 
nível de insatisfação com a instituição em que trabalha, decidiu não exceder o horário e 
trabalhar apenas o expediente exigido para se dedicar a trabalhos de consultoria e ter 
tempo de buscar melhores oportunidades de trabalho e remuneração financeira.  
Entretanto, o tempo de busca de melhores condições de trabalho através de ocupações 
adicionais parece ser a alternativa mais paupável no momento através da realização de 
consultorias e investimento em novas pesquisas, fato que pode aumentar o tempo de 
trabalho domiciliar e, diminuir o tempo que tem para-si e para a família. Esse cenário 
revela que, a despeito da flexibilidade do horário de trabalho, a extensão da jornada de 
trabalho constitui-se em estratégia de manutenção domiciliar e, portanto, denota uma 
situação na qual a precarização do trabalho feminino é uma tônica. 

A instabilidade ocupacional também configura um quadro de incertezas e mobiliza a 
mulher a empregar um maior tempo à vida profissional devido ao medo de perder o cargo 
num cenário em que prevalece o desemprego e a competitividade. Com isso, parte do 
tempo dedicado à família e à sua vida pessoal é extraído e o  trabalho domiciliar inscreve 
uma nova notação no tempo da “mulher-mãe”. Mesmo orientado pela execução de 
tarefas, conforme discorre Thompson (1984) quando se refere à mão de obra na economia 
familiar do agricultor, esse tipo de trabalho está inserido num contexto que envolve a 
lógica da competitividade mercantilista onde o tempo de execução do trabalho possui um 
valor que é transformado em moeda. A articulação tempo-trabalho-família faz parte da 
trajetória biográfica não apenas da mulher, mas também dos demais membros da família, 
principalmente considerando que o trabalho feminino caracteriza-se pela importância que 
tem no provimento financeiro.

Tendo um vínculo institucional num órgão público, uma das entrevistadas acumula um 
cargo de confiança e demonstra a preocupação com a perda dessa gratificação. Explicita a 
situação quando se refere à questão financeira num futuro próximo já que se encontra em 
processo de aposentadoria.  O seu trabalho é sazonal, sendo intensificado em certos 
períodos do ano. Nessa época sua rotina diária muda, chegando em casa mais tarde. 
Entretanto, como mora sozinha já que seus filhos e o namorado residem em outra cidade, o 
tempo investido no trabalho profissional não é extraído da família em termos de presença 
física já que as relações familiares e afetivas são mantidas mais por telefone. Embora o 
cansaço seja maior durante a intensificação da jornada de trabalho quando, segundo ela, 
tem hora para chegar e não para sair:

“Eu tenho uma gratificação... e a qualquer momento... porque, você não tem, você está... Eu 
nunca me considero... eu sou diretora, eu sou assessora...Eu estou...Assessora... a qualquer 



momento, porque cargo comissionado é isso mesmo, né? Se mudar alguma coisa na...na 
conjuntura política, da .. da unidade... da...(...) Aí... naturalmente aquelas pessoas vão querer os... 
o cargo... quem vier de fora, né? (...) tem todo o direito ...”[EGO 19/10,59 anos]

Pensando na redução orçamentária quando se aposentar, pretende trabalhar com 
consultoria para complementar a renda tendo em vista que tem que ajudar os filhos e, 
principalmente os netos conforme pode ser observado no fragmento de entrevista abaixo:

“Antigamente era assim... os velhos... os velhos, principalmente, as velhas... [rindo] as 
mulheres velhas, ou viviam de pensão do ex-marido, né? (...) “Não é? Ou então, os filhos 
trabalhavam pra sustentar. (...) Hoje, houve uma inversão...Hoje, os velhos estão, mesmo depois 
de ... de... se aposentar, estarem velhos, fora do mercado de trabalho, esses velhos estão 
sustentando os jovens, porque os jovens não têm ... dificuldade... e ... problema... aí, já entra o 
envolvimento, porque... tem que ter responsabilidade. Vai além dos filhos, tem os netos, sem o 
filho, tem ... o filho... tem [falha na gravação] uma série de dificuldades que aqui tem uma 
repercussão sobre os netos. É lógico que você se abala, você se envolve, né? (...) [Tenho] uma 
grande esperança de poder, não digo deixar de trabalhar, porque eu não vou querer deixar de 
trabalhar. (...) Mas, pelo menos, eu vou trabalhar, me aposentando... eu trabalho com outro tipo de 
ritmo, né?Outro tipo de ... sem tanta obrigação de tá... de tá... prestando expediente e tal... ou vou 
fazer consultoria, fazer meus horários, trabalhando em casa... enfim... mas, eu tô vendo que...que é 
difícil. Vai ser difícil eu ter uma ...uma tranqüilidade por conta desses... desses compromissos que 
a gente vai... assim{...}continua assumindo, além ... que vai além dos... dos netos também... ” 
[EGO 19/02-05,59 anos]

As duas mulheres, que residem em domicílios unipessoais, são da mesma faixa etária e, 
ambas dão ajuda financeira e emocional a filhos e netos. A que tem tendo filhos e netos 
morando em outras cidades, mantém uma relação constante com os filhos, principalmente 
com um deles que, além de estar vivendo uma situação financeira difícil, se encontra em 
processo de separação conjugal e tem solicitado ajuda  materna pelo telefone 
constantemente. Segundo a entrevistada esses problemas a estão abalando, pois não 
agüenta mais ser o “pára-choques” para o problema de todos da família. A entrevistada 
possui uma boa relação com o ex-marido e, no momento em que estava fazendo a 
entrevista ela estava no telefone com o mesmo dizendo que não iria intermediar a relação 
dele com o filho. O pai tinha comprado um equipamento de segurança para dar de presente 
ao filho e queria que ela ligasse comunicando a ele, mas, ela se negou. A outra entrevistada 
que mora sozinha, de vez em quando leva os netos para dormir em sua casa para que sua 
filha, que também está separada, possa sair ou descansar um pouco. 

Portanto, nesta pesquisa, as mulheres que residem nos arranjos unipessoais são mais 
velhas dos que as demais (59 e 61 anos) e dão ajuda financeira e emocional a filhos e netos. 
A ajuda emocional que uma delas oferece a sua filha é justamente ficando com os filhos 
desta última para que ela possa trabalhar e se divertir. O estilo de vida em termos de 
reorganização do tempo cotidiano e acionamento de redes de ajuda também é diferente 
das outras. Elas tendem a ajudar o(a)s filho(a)s e netos, financeira emocionalmente, e 
utilizam os serviços apenas de faxineira para a organização doméstica. Ambas, dentro de 
um esquema de tempo mais programado e menos corrido, costumam almoçar na rua, uma 
delas no trabalho e a outra na casa da filha que mora, inclusive perto do seu trabalho. 
Segundo esta última, nesse momento do almoço costuma aproveitar seu tempo para 
conviver com a filha e os netos e conversar com a filha que vê como uma amiga, inclusive 
conversam sobre trabalho já que ambas atuam na mesma área. 

Para a maioria da entrevistadas, nesse momento, o trabalho assume uma dimensão de 
autonomia feminina, mas também de sobrevivência. Em relação ao emprego do tempo 
para a execução de trabalho profissional em casa, de acordo com informações coletadas 
nas fichas complementares, de um universo de 21(vinte e uma) entrevistadas, 17 
(dezessete) mulheres afirmaram levar trabalho para casa. Das 4 (quatro) que não levam 
trabalho para casa, uma, apesar de exercer cargo de chefia, está em processo de 



aposentadoria, duas são secretárias, ou seja, exercem uma ocupação cuja atribuições 
maiores consistem em despachos e atendimentos durante o expediente e, portanto, 
geralmente não demanda esse tipo de extensão da jornada. No entanto, essas duas, muitas 
vezes, estendem a jornada de trabalho em horas extras, uma delas só sai para o almoço 
quando o chefe direto não está ou não precisa dela nesse horário. Outra, que não costuma 
levar trabalho para casa, é funcionária pública e referiu a sua ocupação como “cuidar dos 
meus filhos”. Diante dos dados, configura-se um quadro no qual o emprego do tempo na 
esfera doméstica vai além da realização do trabalho doméstico propriamente dito ou da 
administração do trabalho doméstico de terceiros, a exemplo da empregada doméstica. O 
trabalho domiciliar entra como mais uma alternativa usada pelas mulheres para se manter 
na esfera produtiva. 

Por este motivo, algumas, principalmente para as que contam com uma rede de ajuda 
domiciliar frágil, sem ao menos uma empregada doméstica, a extensão da jornada de 
trabalho se configura através das jornadas triplas (Castells,1999) e decorre do fato da 
maioria delas exercer trabalho profissional em dois ou três expedientes, seja ficando mais 
tempo fora de casa trabalhando em horário extra, seja levando material para trabalhar em 
casa ou quando, ao chegar em casa, vai executar o trabalho doméstico, conforme expressa 
um dos depoimentos: 

“Porque é uma loucura. Eu sou uma mulher movida a horário. Então, tem tudo tem...então, tem 
o despertador que me acorda às 6 da manhã e eu tomo meu banho, acordo a minha filha mais velha 
ela toma o banho e acorda a outra mais nova. Eu tenho uma filha de 16, outra de 14. (...)Então, eu 
acordo uma depois a outra. Às 5 para as 7 eu estou saindo de casa porque às 7:30 hs eu tenho que 
estar dando aula (...) Minha filha já estuda numa escola, (...) que é perto da escola (...), onde eu 
trabalho pela manhã e minha outra filha mais nova, que na época eu tive medo dela pegar ônibus 
sozinha e não sei o que, então, ela estuda na frente da minha casa. ..numa escola que tem na 
minha...na frente da minha casa, (...).Aí saímos todas pra escola. Aí eu volto às 11:30 horas, toca 
lá, o sinal do expediente às 11:30 horas eu venho correndo pra casa, como o almoço que eu já 
compro no caminho ou então, com...por exemplo, as carnes que eu sou péssima de cozinha, na 
carne...aí já tenho os acompanhamentos, aí compro a carne novinha, aí chego em casa..., 
rapidamente arrumo tudo e como antes porque elas chegam depois, almoço só e depois, subo, me 
tranco um pouco no quarto que é exatamente o meu tempo de relaxamento enq...pra vir para o 
expediente da tarde. Eu tenho que ter um tempo que eu trabalho com criança pela 
manhã...pequena...então, é tudo muito corrido. São cinco aulas, (...)Então, me exigem muito...as 
crianças...e eu me dou muito porque eu gosto muito do que eu faço. Aí o que é que eu faço? Eu 
tenho que ter um tempo de relaxar de pelo menos quarenta minutos, uma hora depois do almoço eu 
relaxo e já relaxo, já tomo banho antes...e quando eu levanto da cama que já tem um despertador ali 
cronometrado. Eu levanto e já troco de roupa rapidinho, já desço, falo com as meninas, vejo se 
almoçaram, vou para um outro trabalho, [numa instituição pública]. P  Você tem empregada?. Há 
um ano e meio que eu não tenho empregada. Então, eu divido as tarefas em casa com as minhas 
filhas. Claro que o grande fica para mim porque eu sou daquela mãe bobonas, quero fazer tudo. 
Então à noite, como eu não estou trabalhando à noite, esporadicamente eu trabalho, dou algum 
curso de capacitação à noite então à noite eu chego e vejo o que elas fizeram durante o dia que 
geralmente é a louça, o quarto delas, tirar e por mesa então eu dou uma olhada e o restante eu faço. 
(...) Lavo roupa, agora a roupa cada um passa o seu. Então, tem horário no refrigerador, escrito, o 
horário delas de lavagem da rou...da louça, então uma é meio-dia, outra é a noite, no outro dia 
troca. E é tudo cronometradozinho, é tudo...tem...que ser tudo muito disciplinado. Agora é aquela 
mãe chata né? Que chega e cobra. Isso dá resultado...mas...cansa porque exige que eu esteja 
falando...E  Cada uma tem seu namorado e eles gostam de namorar em casa porque a mãe é jovem, 
tem uma cabeça boa, ouve o rock que eles ouvem. Então, o melhor lugar de namorar é em casa” 
[EGO 09/2-3]

A rotina desta entrevistada, cuja chefia domiciliar configura-se em termos de 
autoridade e também através de provimento econômico, sem considerar as 



particularidades das profissões, dentre outras, expressa o uso do tempo diário de muitas 
das pesquisadas. Gostaria de evidenciar no trecho de sua entrevista dois pontos: a 
dispensa dos serviços da empregada doméstica, feita por contenção de despesa e a rede de 
ajuda doméstica. Esta última sendo formada pela divisão de tarefas com as filhas, na qual 
ela tem que administrar se o trabalho foi realizado a contento, mas, que também depois de 
dar uma verificada, assume para si o restante das tarefas, refletindo a herança do padrão de 
comportamento das famílias tradicionais, que tem como uma das suas funções a de 
cuidadora do(a)s filho(a)s revelando as desigualdades geracionais concernentes ao 
modelo tradicional de família. 

Do universo estudado, a maioria, ou seja, 13 (treze) entrevistadas contratam os 
serviços de empregada doméstica e (oito) 8 não utiliza esse serviço. Do último grupo duas 
moram sozinhas e preferem os serviços de diarista/faxineira, preferindo manter a 
organização tendo em vista que se consideram pessoas organizadas e que não tem quem 
desarrume a casa. 

Entretanto, existem duas situações em que a função de uma empregada doméstica é 
exercida por redes familísticas, prática que configura uma dupla função: a de que o 
dinheiro gasto com esse tipo de serviço circule dentro da família configurando um tipo de 
ajuda financeira possível ao parente, ao invés de ajudar desconhecidos bem como a 
necessidade de alguém que exerce tais funções para que a mulher tenha disponibilidade de 
tempo para exercer sua vida profissional. As duas situações decorrem da negociação 
estabelecida entre membros da família. Numa delas, o trabalho doméstico é exercido pela 
irmã da entrevistada que, por sua vez, dispensou a faxineira e a colocou exercendo a 
função de empregada doméstica e na outra pelas filhas, que por iniciativa própria, optaram 
por cuidar diariamente das tarefas domésticas enquanto a mãe permanece o dia todo fora 
de casa trabalhando, preferiram manter apenas uma faxineira quinzenalmente. Um dos 
motivos alegados foi que uma pessoa estranha em casa tiraria a privacidade delas e o outro 
é que o dinheiro pago para que uma pessoa execute estas atividades poderia ser revertido 
para elas na forma de mesada. Para a outra, seria uma forma de ajudar a irmã que estava 
precisando, assim a ajuda reverte-se para a sua família e também por ter uma pessoa de 
confiança para olhar os filhos tendo em vista que ela passa muito tempo fora de casa 
trabalhando. A entrevistada que negociou com as filhas, preferiu pagar apenas uma 
faxineira para os serviços mais pesados, mas, as responsabilidades diárias com a 
organização doméstica são das filhas, também utiliza como estratégia para lidar com a 
maximização do tempo, eletrodomésticos modernos conforme explicitado pela mesma: 

“(...), eu tenho assim: uma faxineira que vai de quinze em quinze dias e faz o pesado porque eu 
não gosto de serviço de casa. Faz assim, limpa geladeira, fogão, aquelas coisas pesadas. E ela vai, 
já deixa algumas coisas assim meio pronta, a gente tem freezer, essas coisas que práticas que a vida 
também vai dando, né?  (...) E elas [as filhas] não querem porque assim...elas acham uma 
interferência. Então assim, elas têm autonomia, todo mundo faz tudo dentro de casa, cada um é 
responsável por uma coisa. Entendeu? Uma...uma varre, outra forra, outra cozinha, outra bota a 
roupa na máquina, a outra, então assim...(...) Tem dado muito certo e economicamente é muito 
melhor porque aí a aposta que a gente fez foi o seguinte: ao invés de pagar a empregada eu dava o 
dinheiro para elas, dividia para elas o salário da empregada como uma mesada...que aí é um 
estímulo também para elas terem isso e eu só digo que só dou quando tiver a coisa certa porque eu 
não vou chegar do trabalho todo dia e estar me matando por casa não. Então, todo dia eu chego e 
está tudo organizado, entendeu? Assim às vezes até comida pronta para mim porque elas fazem e 
se habituaram a fazer e se desenvolvem fazendo isso assim, cada uma tem sua responsabilidade, 
entendeu, assim...e pagam, vão para banco quando eu preciso, pagam conta, vão para 
feira...é...fazem lista de feira, é quem fazem tudo, é quem guarda a feira quando chega. Cada uma 
entra assim...eu viajo muito aqui à serviço e as duas ficam sozinhas em casa. Passo três dias, às 
vezes, fora e elas se organizam dentro de casa.” [EGO 13/11,50 anos]



Nas considerações acima, o recurso utilizado para manutenção do trabalho doméstico 
exercido por terceiros foi à recorrência à força de trabalho da rede de apoio familística, A 
utilização desse tipo de rede advém de perdas salariais que forçaram a redução das redes 
de apoio diário, a exemplo das utilizadas pela maioria das famílias das camadas médias, as 
de empregadas domésticas. Portanto, há uma extensão da jornada de trabalho diária das 
mulheres através da execução dos serviços domésticos  nos quais elas se vêem obrigadas a 
operacionalizar o tempo para dar conta de todas as atribuições cotidianas, o que deixa a 
mulher num esgotamento físico e mental diante de toda a carga de trabalho (doméstico e 
extra-doméstico).

Finalmente, visando conciliar as atividades relacionadas com as esferas domésticas e 
extra-domésticas, as mulheres dos estratos médios contratam os serviços de empregadas 
domésticas, faxineira, engomadeira, dentre outros para dar conta da organização do 
ambiente domiciliar considerando que, assim como o trabalho profissional, o mundo 
doméstico também demanda tempo e dispêndio de energia. Na tabela abaixo, fica 
evidente a importância da empregada doméstica para essas mulheres dos estratos 
médios.As mulheres tendem a não mais utilizar essa rede de apoio quando a situação 
financeira não permite, principalmente as mulheres dos arranjos monoparentais.

Por outro lado, as mulheres investigadas que contratam faxineiras, o fazem geralmente 
quando já não podem contratar uma empregada doméstica em tempo integral, ou por 
questões financeiras, conforme já foi dito ou quando não reside só nas unidades 
unipessoais e seu estilo de vida não demanda este tipo de apoio diário.

TABELA 4: Redes de Ajuda Utilizadas nos Arranjos Monoparentais e Unipessoais

Possui empregada doméstica? 13 8 - 21
A(s) empregada(s) dorme(m) em casa? 4 9 8 21
Utiliza outros serviços? 9* 10 2 21

! Solidão e reestruturação dos laços de convivência

Conforme explicitei na análise dos momentos anteriores, o tempo presente tem como 
tônica os processos de ruptura vivenciados nas esferas do trabalho e da família. Assim, um 
olhar sobre a trajetória biográfica das pesquisadas serve para apreender que, 
diferentemente do período de co-habitação conjugal, a solidão, a vivência afetiva-
amorosa e o uso dos espaços de lazer são temas abordados pelas entrevistadas 
privilegiando a qualidade da convivência, a preservação do tempo e do espaço entre os 
casais e as relações sociais, a exemplo da rede de amizades. 

Nesse momento, não se trata de uma solidão da ausência ou da falta de ajuda na divisão 
de trabalho doméstico, ao contrário, a solidão assume uma dimensão prazerosa e 
opcional, sendo decorrência dos processos de autonomia e empoderamento feminino 
construídos através das trajetórias profissional e familiar da mulher diante da separação 
e/ou viuvez. 

Considerando os dados desta pesquisa, a solidão não pode ser compreendida sem 
analisar a experiência vivida durante a co-habitação conjugal, tendo em vista que após a 
separação, as entrevistadas, em sua grande maioria, buscaram a reestruturação dos laços 
de convivência entre possíveis parceiros conjugais e nos espaços de sociabilidade. É dessa 
forma que o tempo biográfico se revela como fundamental à formação dos estilos de vida 
das mulheres aqui investigadas revelando o tempo como um processo de aprendizagem 
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social (Elias,1998) cuja reflexão sobre o período vivido durante o casamento resignifica o 
tempo identitário da mulher. Após o casamento, a mulher passa a re-significar o tempo 
passado através da reestruturação de novas redes de ajuda para lidar com a articulação 
trabalho-família. 

A experiência anterior (de co-residência) serve de parâmetro para a estruturação de 
novas formas de convivência conjugal, geracional e de vivência no espaço extra-
doméstico, antes, apreendido como restrito pela condição feminina diante da maternidade 
e da vida conjugal, pois, conforme visto no segundo momento, mesmo para as mulheres 
que tinham uma ocupação profissional facilitada pelo uso de redes de ajuda, as 
desigualdades de gênero permaneciam. À mulher cabia administrar o espaço doméstico. 
No entanto, algumas, naturalizavam os papéis na divisão sexual de trabalho.

Nesse terceiro momento, a temática da solidão aparece relacionada às regras de 
convivência baseadas em valores que privilegiam a liberdade e a individualidade através 
da preservação dos espaços físicos e subjetivos que cercam o ambiente familiar, conforme 
resume a fala de uma das entrevistadas: 

“Agora, hoje... eu não penso... porque hoje tô podendo, Marilyn, sozinha...(...)... na paz... 
vamos dizer assim......dar conta de mim e da minha subjetividade, não é? [falha na gravação] De tá 
comigo mesmo, entendesse? [falha na gravação] Então, pra mim, hoje ... de fato, é uma delícia, as 
vezes ... quando todo mundo sai... os meninos... que sai aquele auê ... na casa... bababa... entra 
menino, sai menino... colega... nanana.. sabe? E que eu estou sozinha, sabe? E que eu vejo que eu 
tô sozinha e tô bem. Não tô precisando de outra... de sair... eu quero estar sozinha ali...pra ler meu 
jornal, pra ouvir minha música, tá entendendo?Pra ter o banheiro a disposição...Entende? ... 
então... a gente ...é como se você inaugurasse um espaço na... dentro de você... não só o espaço 
físico...Mas, dentro de você... de você ver que está bem.... só.... né? Não necessariamente que você 
queira permanecer só...Mas que você está bem, está em paz, está com qualidade de vida só...né? 
Então, daí... você começa a ... é... a não ter uma expectativa, né? Em tá casando de novo... ou... tá 
entendendo?”. [EGO 18/49-50,53 anos]

O depoimento acima é de uma das mulheres que atualmente vive uma relação amorosa 
já há algum tempo, mas, que moram em casas separadas. Tem um filho e uma filha (17 e 19 
anos) que moram com ela. Assim como ela, outras relatam os momentos em que gostam 
de estar só. Uma outra entrevistada disse que o ex-marido vai quinzenalmente buscar as 
filhas para passar o final de semana com ele. Então, costuma dispensar a empregada 
porque  

“(...) quando eu estou só dispenso tudo. Eu gosto de ficar em casa só”. (...) Alguns meses eu 
trabalho no sábado de manhã, mas, aí vou, pinto o cabelo....porque nessa idade (risos)...o branco 
aparece.Mas, saio com o pessoal....vou para a praia, às vezes vou para Gravatá. Tem um pessoal da 
família que tem casa lá, peço a casa emprestada, vou pra cinema, vou pra teatro, leio em casa, 
escuto música. Realmente, eu dedico a mim. E saio... (...) Uma coisa que na separação que eu 
aprendi foi a curtir os meus fins de semana que eu tô só. Às vezes quando [meu ex-marido] passa 
para pegar as meninas eu digo, ôba, foi todo mundo embora, que maravilha! Aí eu tenho o meu fim 
de semana para mim só. Eu acho que a solidão...no meu casamento assim...eu sempre me senti tão 
só! Mesmo casada porque [o marido] vivia [trabalhando] e eu sempre, como eu digo, sempre tive 
assim, que fazer os meus programas só, com os meus amigos mesmo. Isso para mim...eu não penso 
que as meninas vão...eu não quero inclusive, morar com nenhuma das duas nem que elas fiquem 
tomando conta de mim. Eu acho que eu lido bem com a solidão sabe?. Saio. Vou pra cinema, vou 
pra teatro e...vou pra boteco tomar cerveja. Vou sempre.Fico em casa escutando música, essas 
coisas assim.” [EGO 06/13,47 anos]

Tanto nesse depoimento como no anterior a este, se percebe o uso do espaço doméstico 
e do extra-doméstico como espaço de entretenimento configurado por diversas 
atividades. Estar só para essas mulheres é ter o domínio do espaço, podendo usá-lo da 
forma que lhes convier, a exemplo de ter um tempo para ler um jornal, ouvir música, usar o 
banheiro sem restrições e/ou interferências de ninguém, nem dos filhos.  A solidão é vista 
de forma prazerosa através da inauguração de um espaço subjetivo e objetivo à 



(re)construção de um tempo biográfico (Adam,1990). A individualidade e a liberdade 
cultivada visa a preservação de uma distância psíquica do pai de seus filho(a)s e do 
companheiro atual para algumas, por outro lado, a concepção individualista e libertária 
denota uma vivência cotidiana sem a ajuda na execução e administração das atividades 
diárias. Quando o pai ajuda financeiramente, essa ajuda não é vista como obrigatória pelo 
sentimento de não compartilhamento que ainda prevalece quando se trata da organização 
do espaço doméstico e pela naturalização das desigualdades de gênero, onde a mulher 
toma a responsabilidade dos filho(a)s para si. Por outro lado, a solidão se apresenta como 
um sentimento (Simmel,1976) inaugurando um novo tempo identitário na subjetividade 
da mulher.

 A maioria das entrevistadas, nesse momento de seus cursos de vida, expressa desejo de 
ter um companheiro e morar em casas separadas, uma tendência que se configura de forma 
expressiva nos dados. É dessa forma que nessa pesquisa, o tema da solidão vincula-se a 
aspectos relacionados à vivência afetiva-amorosa destas mulheres e denota nesse 
momento de vida a busca por relações amorosas de qualidade, sem as obrigações que 
regiam a relação anterior. 

“Olha, é a disponibilidade de quando tá comigo. Que chega me pega, não tem pressa. É 
aquela... é aquele...sabe aquele mar calmo assim... aquela... aquela coisa assim... desde 
quando ele me pega, que a gente sai, o carro não passa nem de quarenta quilômetros ... e 
já... aquela atenção, aquela coisa...é a entrega total... a entrega total...(...) É de... por 
exemplo, é muito diferente das relações que eu tive anterior...que as pessoas estava com 
muita pressa” [EGO 01/11,53 anos]

Esse e outros depoimentos retratam na vivência afetiva-amorosa a proximidade do 
que Giddens (1992) denomina de “sexualidade plástica”, ou seja, nesse momento, a 
mulher inaugura um tempo cuja tônica sexual é a busca do prazer e de relações amorosas 
que primem pela qualidade no tempo em que estão juntos e não na quantidade de tempo 
em que estão juntos, onde, conforme pudemos ver, durante a co-habitação conjugal, o 
casal estava junto, porém, a mulher sentia-se desacompanhada por não sentir a troca 
intersubjetiva. 

Essa percepção só ocorre mediante o processo de aprendizagem social (Elias,1998) 
que inaugurou uma nova forma de lidar com a sexualidade na mulher.  A mulher só pode 
fazer a critica pelo fato de ter vivido um tempo onde a sexualidade feminina estava ligada 
à reprodução. Nesse sentido, os dados apontam para uma postura emancipatória presente 
na vivência da sexualidade feminina e, evidenciam a “transformação da intimidade” 
(Giddens,1992). 

Do universo estudado, 8 (oito) desejam experienciar a moradia em casas separadas, 5 
(cinco) atualmente vivem esse relacionamento mantendo relações duradouras e das 2 
(duas) entrevistadas que viveram a conjugalidade não co-habitante, 1 (uma) já vivenciou 
duas relações desse tipo, cujos homens são os pais de suas duas únicas filhas. Essa mulher 
assume sua identidade de mãe solteira dizendo que nunca quis casar, mas, sempre ser mãe.  
A ênfase é na preservação da individualidade e do uso dos espaços.

“Às vezes eu penso assim. Uma pessoa que tenha uma troca maior né, assim, que divida 
responsabilidade também...às vezes eu penso nisso. Aí às vezes, eu não sei se eu vou nem me 
acostumar mais com uma pessoa dormindo do meu lado assim, sabe, tapando o travesseiro 
(rindo), ou deixando o banheiro sujo e as toalhas penduradas...por cima da cama...as cuecas no 
chão..., não sei se eu teria disponibilidade não pra isso. Porque os homens que a gente vê, ou tão 
rudes demais ou afeminados! Não tem meio termo não por aí.” [EGO 08/6,40 anos]

“Desde que eu me separei, eu nunca tive... nunca mais quis morar com ninguém. A... Aí, 
privilegiando os filhos! Né? Eu não ia trazer uma pessoa pra dentro de casa que eu achava que a... 
ia incomodar o espaço dos meninos, e num ia sair, porque também não ia deixar eles. (...) Então... E 
também num... minha independência é muito importante, e eu não quero ninguém atrapalhando 



meus (rindo) espaços não. (...) Ou, quinze anos de casamento, no qual eu num tive muita 
independência de sair, e... e sa... até que saía, mas sempre dando satisfação. Então, acho que 
também isso eu num... eu num... num quero mais não! (Rindo). Eu acho que é quando a gente 
conquista (rindo) alguma coisa boa (rindo) num quer mais perder não. Eu...  eu penso até em ter 
companheiros. Num vou dizer que eu não pense... não é uma coisa que eu não tenho (...), mas cada 
um num espaço. Eu costumo dizer uma coisa: “O mínimo que eu quero é quarto e banheiro 
separado”. (Rindo).O mínimo! Se eu num tiver isso, pode ser até no mesmo espaço, mas o meu 
quarto e meu banheiro é o mínimo! Daí pra casa separada.” [EGO 07/18,49 anos]

Os comentários de muitas dessas mulheres refletem a importância que atribuem à 
preservação e delimitação dos seus espaços, um espaço conquistado através do processo 
de empoderamento e autonomia feminina e que se revela preservado para ela e os filhos. 
Isso reafirma a idéia de que após a vivência marital, as únicas restrições impostas ao uso 
do tempo e espaço dessas mães são os filhos evidenciando que a autonomia e as escolhas 
femininas são mobilizadas por desejos de igualdade conjugal e incorporação da 
maternidade de forma mais considerável e, portanto, reforçando conceitos tradicionais e 
assumindo, paralelamente, o provimento e noções de igualdade na relação geracional. A 
maternidade continua sendo para essas mulheres referência fundamental de identidade e 
de orientação de tempo e espaço no cotidiano... 

O relacionamento entre parceiros conjugais é reavaliado tendo em vista que durante a 
co-habitação, as restrições impostas pela condição feminina diante da maternidade e das 
relações de gênero extraíram para algumas mulheres o tempo do lazer, dentre outros 
tempos, pois nem sempre a independência financeira significava a emocional. Entretanto, 
as responsabilidades advindas da condição de chefe de família, em termos de provimento 
financeiro e/ou de autoridade, revelam que muitas mulheres deste estudo não almejam 
mais dividir o mesmo espaço com um outro homem porque quando estavam casadas, se 
sentiam sós diante da ausência do marido na divisão de trabalho doméstico bem como das 
restrições. 

No momento atual, após o período de adaptação diante da situação de ruptura conjugal, 
essas mulheres se vêem inseridas na esfera produtiva e, mesmo diante das dificuldades no 
mundo do trabalho, se sentem capazes de conciliar o mundo da família e do trabalho, além 
da liberdade de ir e vir sem dar satisfação, conforme resumida pela fala de uma das 
entrevistadas denotando a insatisfação com o modelo androcêntrico: 

 “Eu gosto da minha liberdade, da minha casa, da minha coisa de poder dormir só, eu gosto 
disso. Acostuma-se com as situações na vida, você acostuma-se ou você direciona ou você 
aprende determinadas coisas ou a vida lhe mostra outra coisa. É muito bom você chegar na sua 
casa...eu gosto muito de tirar sapato jogar pelo meio da sala, jogar minh...entendeu assim. É, eu 
não sei se são essas coisas que me fazem ver que não quero morar... não é isso. Eu acho que é...é a 
minha liberdade. Eu acho que é a palavra-chave de tudo isso: a minha liberdade de ir e vir dentro da 
minha casa, de ir e vir fora da minha casa assim, entendeu, é uma situação e hoje eu não quero 
assim...Eu já vivi ... já tentei duas coisas dessas e me angustiei de ter uma pessoa dentro de casa 
“.[EGO 13/08,50 anos]

Nesse cenário, a vivência anterior, que remete à falta de ajuda na conciliação de 
atividades dentro do espaço familiar durante o casamento e à superação das dificuldades 
relativas à conciliação da articulação trabalho-família após a ruptura conjugal, se revela 
como advinda de um processo que denomino de construção de possibilidades, cuja 
realidade atual coloca a mulher tendo que, além de dar ajuda emocional, dar apoio 
financeiro aos filhos e, em alguns casos, aos netos. Nesse sentido, os campos da 
subjetividade e da objetividade merecem consideração, pois, conforme sinaliza a fala de 
uma das entrevistadas: “com a separação, não podia mais parar de trabalhar nada, nenhum 
dia, né?” [E18], soma-se a isso o trabalho doméstico e extra-doméstico, que envolve a 



formação de uma nova rede de ajuda para lidar com a nova realidade dessa mulher: a 
chefia familiar. Talvez, conforme sinalizou uma das entrevistadas, seja essa a 
reinauguração de um espaço físico, social e também de um espaço subjetivo que 
redimensiona a posição da mulher nas esferas do trabalho e da família de forma articulada. 

Além da reestruturação dos laços de convivência no ambiente familiar, as 
entrevistadas, após ruptura conjugal, constituíram novas redes de relações sociais 
(amigos e colegas), pois algumas se queixaram das restrições no uso dos espaços de 
sociabilidade e do abandono da sua rede de relações antigas durante o período conjugal. 

Após a separação, antigos laços de convivência foram reatados e novos foram 
construídos.  Uma das entrevistadas comenta que durante o casamento se preocupou em 
fazer novos amigos e alega que essas pessoas é que deram suporte a ela durante a 
separação. No entanto, no decorrer da entrevista comenta que:

“Os que ficaram prá mim são, na realidade são pessoas, né, que eu conheci na escola das 
meninas um grupo de pais, assim, que a gente se afinou, que no início eram quatro casais, agora 
só...(ri) depois de separaram. Então no início tinha eu e [o meu marido e [mais 3 casais]. Aí foi todo 
mundo se separando. Hoje em dia, na realidade, o que continuou casado não sai muito mais junto 
porque o marido se queixa que sai com um bando de mulher...(risos) e as três solt...as três 
separadas ficaram juntas. Então, são minhas amigas, assim, tirando, esta, a única do trabalho que 
eu me dou bem tem...tem...tem esse pessoal, meu...esse grupinho com quem eu saio que são assim, 
praticamente, pessoas que são mães de colegas de (...), de minha menina mais velha. Aí formou-se 
um grupo, no início era por conta da escola, depois a gente ficou amigo mesmo e hoje em dia, os 
meninos continuam estudando junto porque a gente tirou da escola e botou noutra todo mundo 
junto, (...) todo mundo junto e a gente continuou amigo. E tem um amigo ou outro da época 
da...antes...amigos meus antes de eu namorar com [Fulano] que de vez em quando eu encontro 
saio.” [EGO 06/08,47 anos]

“(...) De qualquer forma eu abri mão do lazer, porque eu não saía, porque não tinha com quem 
deixar os meninos...” [EGO 05/09,44 anos] 

Interessante lembrar que a autonomia feminina, conforme já ressaltei neste tópico do 
trabalho, foi construída através de esforços para se inserir na esfera extra-doméstica. Uma 
das entrevistadas comenta que logo após a separação a primeira coisa que fez foi pegar o 
carro, não dirigia por medo e por acomodação:

“quando [se separou] a primeira coisa que [fez] foi pegar a chave do carro”. Então, passou a 
freqüentar, todas as noites os botecos nos quais bebia sozinha. Disse: “eu tinha que fazer isso 
porque eu tinha que construir sabe, tinha que ampliar a relação de amizade, tinha que me mostrar 
para o mundo né, não podia estar em casa só chorando não. É aquela coisa de você ter que se salvar, 
né. Eu acho que é aquela coisa meio de se salvar mesmo, né?” [EGO 5/13] 

Isso demonstra uma tentativa de reconstrução dos vínculos sociais no espaço da rua. 
Algumas mulheres “[construíram uma] amizade com as mães dos colegas dos meninos da 
escola” e formaram uma rede de apoio emocional para trocar experiências e suportar as 
mudanças em suas trajetórias profissional e familiar devido ao processo separação, o que, 
de certa forma evidencia um espaço social construído em torno de experiências ligadas a 
maternidade e/ou a condição feminina, pois, o uso deste espaço é simbolicamente 
delimitado pela condição de mãe. Uma das estratégias usadas por essas mães é programar 
passeios que possam levar seus filhos. Contudo, o apoio de empregadas na organização 
doméstica e quando os filhos vão temporariamente para a casa dos seus pais elas se 
permitem sair à noite. Os lugares prediletos da maioria das entrevistadas são cinemas (de 
preferência os da Fundação Joaquim Nabuco), teatro, shows, barzinhos, praias, viagem. 
Duas mulheres, inclusive, disseram adorar viajar sozinha nas férias. 

A valorização do lazer é uma ênfase da maioria, uma delas chega a dizer que sem isso  
“... eu me perco, saio do meu eixo, sabia? Fico pertubadinha!”Pelo fato do trabalho estar 
tomando muito o seu tempo não está podendo encontrar os amigos, sair, se divertir mas, 
está tentando se organizar para conciliar as atividades relativas à profissão,à família e 



encontrar um tempo para ela se divertir, pois, “...,conciliar tudo, eu, meu maior tempo eu 
estou muito ocupada, cheia de coisas para fazer e preciso até correr atrás de um tempo que 
perdi (...). Agora é que estou tendo um tempo mais para mim”. Dessa forma, o tempo para-
si aparece como um tempo construindo a identidade feminina em torno de valores ligados 
à individualidade. 

Poucas entrevistadas não costumam sair muito com os amigos, no entanto, ressaltam 
que preferem ficar sozinhas lendo ou estudando. Essas se situam numa faixa etária entre 
53 e 61 anos, são as mais velhas em relação ao grupo estudado e, duas residem em 
domicílios unipessoais, outra mora com o filho. Algumas mulheres estão saindo menos 
ultimamente devido à contenção de despesas e/ou dificuldades financeiras que passam.

A solidão vincula-se não a uma condição, um estado naturalizado da condição 
feminina, mas, como um entendimento entre mães e filhos conviventes (ou não) que 
negociam os seus tempos, respeitando a individualidade do outro. Nem sempre se 
consegue isso, pelos motivos já explicitados no decorrer deste trabalho, o das restrições da 
convivência geracional e conjugal. Do mesmo modo, nem sempre as restrições são vistas 
de forma negativa, pode significar para algumas mulheres um tempo dedicado à família. 

Em relação à maternidade, uma entrevistada identificou na ficha complementar no 
item ocupação: “cuidar dos meus filhos”.  Para ela e para muitas mães, independente da 
fragmentação identitária no que concerne à maternidade, a convivência geracional faz 
parte de um ciclo doméstico que precisa ser vivenciado de forma inteira, a exemplo do 
depoimento de uma das mães:

“(...) Sempre tive esse sentimento! Filho ta aqui, eu to só amparando que daqui há pouco vai 
para o mundo. Então, eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho (rindo). (...) Imagino na minha 
[velhice] eu não tenho esse sentimento de perda de que vou ficar só não. Eu [tenho] é que 
aproveitar enquanto eu tenho. Aproveitar porque eu sei que a vida é isso! A vida é cada um fazer 
suas...suas vidas, ou suas famílias, ou os seus caminhos, ou os seus rumos. Eu não tenho esse 
sentimento de perda: Ah, perder! Vou ficar só, de solidão. Eu tenho sentimento de que eu tenho que 
formar pra eles terem as suas vidas e eu vou ficar só...e, talvez, até ajudando seus  filhos. Eu 
procuro fazer minha vida paralela. Eu não vivo em função deles. Tenho a minha vida e procuro 
fazer isso. (...) Tenho meus amigos, minhas saídas! Minhas...meus... coisas que eu gosto de fazer 
ou só ou acompanhada, indiferente. (...) Eu não tenho um grupo, tenho vários grupos (...). [EGO 
7/09-10,49 anos]

Portanto, na trajetória das mulheres chefes de família existe uma valorização da 
sociabilidade e do tempo de lazer, que está ligada à solidão desejada devido à 
possibilidade de vivenciar a liberdade e a autonomia nas esferas doméstica e extra-
doméstica. Então, reorganizar o tempo, reestruturando os laços de convivência do 
passado e formando novas redes de relações, parece ser uma das descobertas desse 
período em que as entrevistadas assumem a condição de chefe de família. 

5. CONSIDERAçõES FINAIS
As inquietações que me incitaram à investigação do tempo social e das redes de ajuda 

no cotidiano de mães que trabalham fazem parte de questionamentos ligados às 
desigualdades de gênero no que tange a organização doméstica. 

Vários estudiosos abordam tal questão (Abreu,1993;Quadros,1996), uns de forma 
mais explícita que outros, no entanto, a questão do tempo social, que se faz presente de 
forma subjacente na articulação trabalho-família, parece precisar ser mais explicitada no 
sentido de reordenar a agenda de gênero pautada em cima de políticas públicas efetivas 
que considerem a questão do tempo familiar quando se fala em desigualdades de gênero e 
também geracional.

O trabalho consiste num estudo qualitativo cuja amostra não permite a generalização 
dos resultados encontrados, mas, aponta para caminhos que podem ser mais explorados 



numa pesquisa futura. 
A análise foi feita com base no conceito de curso de vida proposto por Segalen (1999) 

que permite uma fluidez conceitual pelo fato de, na apreensão das trajetórias individuais e 
das transformações familiares e sociais tais como desemprego, emigração, co-habitação, 
dentre outros, centrar-se em torno das “transições”, momentos fundamentais da vida 
individual e social.  Nesse sentido, a compreensão dos momentos de transição 
profissional, conjugal e geracional apreendidas nesse trabalho possibilita a apreensão da 
construção do tempo cotidiano das entrevistadas mediante o uso que fazem das redes de 
ajuda tendo em vista a vida profissional e familiar das entrevistadas em determinados 
momentos de sua vida.

Foi a partir da articulação do trinômio tempo-trabalho-família que pode ser construída 
a análise de acordo com a posição da mulher no arranjo familiar. Assim, foram extraídas 
das falas das entrevistadas três momentos analíticos e, dentro destes, os temas principais. 

O primeiro momento, antes da co-habitação conjugal, foi referido por apenas quatro 
entrevistadas que ressaltaram aspectos ligados à formação educacional, inserção 
ocupacional precoce e saída da casa dos pais denotando a prevalência da rede de ajuda 
familística como propiciadora da inserção educacional e ocupacional das mulheres das 
camadas médias. A rede de relações estabelecidas com colegas e professores durante os 
tempos da universidade possibilitou a construção de oportunidades profissionais 
denotando poder de decisão e autonomia das entrevistas na trajetória profissional bem 
como a influência do meio social oportunizando a inserção dessas mulheres no mercado 
de trabalho.   Os temas prevalentes desse primeiro momento foram a formação e inserção 
educacional e a saída da casa dos pais como forma de autonomia. 

O segundo momento, durante a co-habitação conjugal no período de formação da 
família de procriação enfatiza os seguintes aspectos: maternidade e vida profissional, 
solidão e vivência afetiva-amorosa  e separação conjugal. 

O tema da maternidade destacou-se tendo em vista que as rupturas nas trajetórias 
educacionais e profissionais após o nascimento dos filhos interferiam diretamente na 
trajetória de vida das mulheres. Os homens incorporavam o papel de provedores mesmo 
quando a maioria das mulheres trabalhava. No entanto, algumas mulheres também 
incorporaram esses papéis, utilizando o dinheiro ganho com o seu trabalho para despesas 
consideradas “femininas” como comprar presentes para aniversários, algumas coisas para 
casa, etc. As mulheres que trabalhavam contavam, principalmente, com ajuda das 
empregadas domésticas e da rede familística formada pelas suas sogras. Algumas 
contavam com uma rede de ajuda formada por mais de uma empregada, mas, nem sempre 
isso significava um maior tempo de dedicação ao trabalho profissional já que nem todas 
confiavam em deixar seus filhos sob os cuidados da empregada. Duas delas, inclusive, 
pegaram as empregadas maltratando seus filhos, por este motivo, o fato de ter essa 
profissional auxiliando nos serviços domésticos não significava menor preocupação ou 
menos tempo empregado no gerenciamento das atividades domésticas. Na verdade, isso 
não isentava essas mulheres da sobrecarga de trabalho em relação aos seus maridos. 

Uma outra alternativa de conciliação de tempo trabalho-família era a busca por 
jornadas de trabalho mais flexíveis, assim, essas mães poderiam gerenciar mais de perto 
os cuidados com os filhos e a casa das empregadas domésticas. As creches e as escolas 
também foram alternativas recorridas visando à maximização do tempo profissional das 
entrevistadas. Duas entrevistadas não tinham ajuda das empregadas domésticas e 
permaneceram cuidando dos filhos. Uma delas fez por opção, embora na época tenha tido 
problemas de saúde que prolongou esse tempo de mãe cuidadora e, segundo ela, isso 
trouxe repercussões na inserção profissional. Outra exerceu o trabalho domiciliar, e 
organizava o seu tempo de forma a dar conta, em casa, de sua atividade profissional e 
extra-profissional. À noite, se negava a assumir o papel de dona de casa e distribuía 



atividades com o marido, a exemplo de supermercados e o jantar.
Pode-se dizer que, a maioria das mulheres durante a vivência conjugal naturalizava o 

papel de mãe aceitando a delimitação do espaço doméstico como eminentemente 
feminino. As rupturas profissionais e/ou educacionais na vida de algumas destas mulheres 
sobressaem nesse momento como conseqüência da condição feminina, reforçando as 
desigualdades de gênero. Mesmo a que se negava a executar tarefas domésticas através da 
imposição na divisão do trabalho doméstico durante o período noturno, passava a maior 
parte do seu tempo trabalhando em casa pelo fato de não poder se ausentar da 
administração doméstica e cuidados com os filho/as, o que só faz ressaltar um cenário 
idêntico a das outras entrevistadas no que concerne às desigualdades de gênero no âmbito 
domiciliar. O ato de assumir a responsabilidade pelas tarefas domésticas, em geral, era 
silenciado pelas entrevistadas denotando uma incorporação dessas responsabildades 
como “femininas”.

A ajuda paterna mais permanente era buscar os filhos no colégio. O cenário exposto era 
o da maternidade e do casamento contribuindo para reforçar a subordinação feminina e, 
portanto, as “restrições impostas pelo marido” durante a convivência conjugal e aceitas 
pelas mesmas, a exemplo da falta de apoio nas atividades domésticas. 

Essa situação de falta de ajuda durante o casamento levou algumas mulheres a se 
sentirem sozinhas e, atribuir a essa ausência de ajuda na divisão sexual do trabalho à 
solidão da falta de entendimento entre os cônjuges, ou seja, à falta de apoio diário do 
marido no compartilhamento das atividades domésticas, além da ausência deste nos 
momentos de lazer e das restrições em que algumas mulheres se viram ao ficar em casa 
tendo que arcar sozinha com o cuidado dos filhos e os trabalhos domésticos sem a ajuda do 
cônjuge. Ressalta-se ainda que esse sentimento de solidão significava também o não 
compartilhamento de um espaço intersubjetivo pelo casal.

Portanto, a partir dessa ausência do marido, muitas mulheres tomaram a iniciativa de 
romper a relação conjugal alegando que se era para ficar sozinha casada, arcando com 
tudo, era melhor ficar sozinha sem o marido, uma vez que ela não se sentia 
compartilhando a vida familiar/conjugal. A solidão durante o momento conjugal passa a 
se relacionar diretamente com a relação afetiva-amorosa, a partir da vivência do não 
compartilhamento no cotidiano. 

No terceiro momento, o da chefia monoparental ou unipessoal, além das 
desigualdades de gênero relacionadas à divisão sexual do trabalho, outros motivos, foram 
ressaltados para a ruptura conjugal tal como a infidelidade do marido e os atos de violência 
física e moral, apresentados por três mulheres motivados por ciúmes da parte do marido.

Após a ruptura conjugal, as mulheres, que não trabalhavam tiveram que sair do 
“imobilismo”, conforme resumiu uma das entrevistadas e ir à procura de oportunidades 
profissionais. As que trabalhavam aumentaram suas jornadas de trabalho, seja estendendo 
em horas extras ou, em tendo que dispensar a empregada por contenção de despesas, 
acumularam mais essa uma função em suas atividades diárias. A ajuda recebida do ex-
marido na forma de pensão paterna, na maioria das vezes era falho e, além deste, a ajuda 
emocional, em algumas situações era requisitada pelas próprias mães quando se sentiam 
incapazes de manter a autoridade diante dos filhos homens. Às mães cabiam as cobranças 
da ajuda financeira e emocional dos pais considerados ausentes, configurando mais uma 
vez relações de gênero desiguais e a naturalização da condição de mãe nesse momento. 

Entretanto, o tempo configura-se de forma diacrônica na trajetória de vida de algumas 
entrevistadas considerando que no processo de empoderamento feminino decorrente da 
situação de chefia familiar a trajetória passada durante o tempo de casadas é reavaliada. 

A sobrecarga de trabalho operou mudanças de atitude nessas mulheres que tiveram que 
assumir sozinha após a separação, a chefia da família, ao menos em termos de autoridade, 
algumas em termos de contribuição financeira. Algumas mulheres se auto-referenciam 



como mãe e pai, reforçando a prevalência dos papéis socialmente pré-estabelecidos. 
Nesse momento, a mulher se vê tendo que redimensionar o tempo da família em termos 

de divisão de trabalho no ambiente doméstico, e, algumas vezes devido às dificuldades 
financeira conta com membros da família, a exemplo de uma mãe que, tem uma faxineira, 
mas, dispensou a empregada a pedido das filhas que formalizaram um contrato informal 
com a mãe: elas cuidam das atividades domésticas e recebem o dinheiro que seria pago à 
empregada. Outra entrevistada dispensou uma faxineira e contratou a irmã como 
empregada doméstica, tem a vantagem da confiança e de contribuir dando apoio 
financeiro à sua própria família. 

As mulheres chefes de família, após passar um período de adaptação à condição de 
chefe, hoje parecem não mais temer a solidão. A solidão para a mulher, no momento em 
que acumula a chefia da família em termos de autoridade e, muitas vezes, de provimento 
financeiro, passa a ser encarada de forma diferente a da época em que eram casadas. Nesse 
momento, após passar pelas dificuldades, segundo elas, sozinhas, as mulheres re-
significaram o tempo através do processo de autonomia feminina, buscando a preservação 
do espaço intra e extra-familiar. Os filhos continuam sendo foco de sua organização diante 
do tempo diário. No entanto, de forma concomitante, a preservação do espaço domiciliar é 
um consenso, no qual, outra relação é pensada em moradias separadas tendo em vista a 
experiência passada durante o tempo em que foi casada na qual as desigualdades de 
gênero prevaleciam na ausência do compartilhamento. Hoje, algumas mulheres preferem 
manter a qualidade da relação, estando juntos no compartilhamento com o outro, porém 
com qualidade e mantendo sua autonomia e individualismo. Muitas, inclusive, almejam 
um novo relacionamento morando em casas separadas como forma de manter essa 
individualidade adquirida, algumas, já possuem um relacionamento nesses moldes.

Pelo fato de se sentir capaz de prover financeira e emocionalmente sua família, a 
mulher parece não valorizar mais o casamento tradicional. Há indicadores de que o ideal 
de homem provedor, apesar de manifestar-se em algumas queixas pela ausência de ajuda 
financeira paterna, é substituído pela busca de uma relação duradoura e de qualidade, 
onde haja o compartilhamento da intersubjetividade no cotidiano, mesmo morando em 
casas separadas.

Esse cenário, conforme achados de outras pesquisas (Quadros, 1996; Goldani,2000), 
aponta as desigualdades no uso do tempo a partir das relações de gênero. As mulheres, 
mesmo contando com a ajuda das empregadas domésticas durante o período de co-
habitação conjugal, continuaram assumindo sozinha a administração da casa e, após a 
separação, foi observada a permanência das desigualdades na distribuição de tempo no 
âmbito geracional e de gênero. Ou seja, em relação a divisão do trabalho, tanto os 
filho/a(s) quanto os pais de seus filhos consistiam uma frágil rede de ajuda financeira e 
emocional, sem periodicidade no acionamento das mesmas, fato que ressalta a 
problemática inicial de que a organização do tempo cotidiano mediante o acionamento de 
redes de ajuda pode levar ao redimensionamento da posição da mulher no sentido de 
favorecer o trânsito entre os espaços domésticos e extra-domésticos, mas também de 
ressaltar as desigualdades de gênero e geração.  

Tendo em vista tais considerações, acho importante que a agenda de gênero seja 
revista visando a maximização do tempo da mãe que exerce trabalho profissional. Nesse 
sentido, fica a sugestão, do redimensionamento do tempo familiar, um tempo doméstico 
não apenas eminentemente feminino, mas, de toda a família, filhos, filhas, pais e mães. Os 
homens se colocando como co-participantes. Assim, as desigualdades de gênero poderão 
ser minimizadas e a mulher poderá usufruir melhor de um tempo para-si a partir das 
negociações do tempo de todos os membros envolvidos com as responsabilidades 
relativas ao arranjo familiar, sejam co-residentes ou não.
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ANEXOS

ROTEIRO DA ENTREVISTA

vComo chegou nesse trabalho? Quando começou? Como é o ambiente e o 
relacionamento com os colegas?.  Costumam sair juntos? Locais.
vVocê já foi casada? Quantos casamentos já teve? Tem filhos? Quantos? São todos 

filhos de um único marido ou não. Moram todos com você?  
vAntes do(s) seu (s) casamento(s)  como você usava o seu tempo? Quais as atividades 

que costumava fazer? Como conheceu o(s) pai(s) de seu(s) filho(s)? 
vComo você usava o tempo durante o casamento? 
vQuem mora com você atualmente? Como é sua rotina?    (Dias de semana, finais de 

semana, feriados...; tudo o que faz qdo acorda e dorme)
v Fale um pouco dos seus amigos. Quem são. Como conheceu. O que costumam fazer 

quando estão juntos? Forma de contatos
vAtualmente, como costuma dividir o seu tempo? Conciliar casa, trabalho, filhos, 

lazer e outras atividades?
vComo é o cotidiano com seus filhos?. O que vocês costumam fazer quando estão 

juntos? Como são divididas as tarefas do dia-a-dia? Atualmente, algum filho(a) planeja 
um afastamento temporário ou permanente de casa ou mesmo da cidade?
vVocê recebe algum tipo de apoio que te ajude na conciliação de atividades? 

(Parentes, vizinhos, colegas de trabalho, amigos, empregada doméstica, secretária etc)  
Conta com a ajuda de alguém dentro de casa, no trabalho, em termos de lazer (ela e filhos)
vQuais as atividades que te dão mais prazer? (cinema, café....)



vVocê tem tempo livre? O que costuma fazer no tempo livre? (Com quem, o que, 
aonde vai...) 
vDe uma forma geral como você acha que lida com o tempo? (Dificuldades e 

facilidades) Depois da última separação em  que houve coabitação
vO que acha que melhorou e que piorou depois que sua vida tomou o rumo atual?

FICHA COMPLEMENTAR
Entrevistada Nº:______________
Data e hora de aplicação:_____________________
Contexto de aplicação: _______________________ F o r m a  d e  c o n t a t o :  

________________

1.Nome: _______________________________________________________________
2.Data de Nascimento: _____/_____/____________
3.Local de Nascimento: _________________________
4.Religião: _____________________________
5.Bairro onde reside: _________________________
6.Endereço (opcional): __________________________________________________
7.Telefone(s): _____________________________________
8.E-mail: _________________________________________
9.Profissão: ____________________________________
10. Ocupação: ___________________________________
11. Costuma levar trabalho profissional para fazer em casa? Em caso 

afirmativo com que freqüência e qual o horário que costuma trabalhar? 
_________________________________________________________________________
12. Você se considera:   (   ) Branca   (   ) Parda, Mulata, Morena   (   ) 

Preta   (   ) Amarela   (   ) Indígena
13. Grau de instrução  (   ) 1º grau   (   ) 2 º grau   (   ) 3º grau   (   ) 3º grau 

com Especialização   (   )  Mestrado   (   ) Doutorado  (   ) Em andamento o 
_____________________________

14. Faixa Salarial: 5 a 10 SM (   ) 10 a 15 SM (   ) 20 a 30 
SM  (   ) Acima de 30 SM. Recebe pensão do ex-marido? (   ) Sim  Valor: R$_______________  (   
) Não  

O u t r a s  r e n d a s ?  
Especifique:_________________________________________________________

15. Moradia: (   ) Própria (    )  A l u g a d a
(   ) Financiada . Tem casa de praia ou outro imóvel para temporadas? (   ) Sim   Especifique: 

_________________________________  (   ) Não 
16. Situação conjugal (solteira, casada, divorciada, viúva...): 

__________________________________
17. T e m  f i l h o s ?  Q u a n t o s ?  S e x o ,  i d a d e  e  g r a u  d e  

i n s t r u ç ã o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

18. Você tem empregada doméstica? Não (   )    Sim (   ) Em caso afirmativo diga se dorme em 
sua casa: Sim (   ) Não  (    )  Se  t ive r  mais  de  uma d iga  quan tas :  
_______________________________________

O u t r o s  e m p r e g a d o s ?  Q u a i s ?  
_____________________________________________________________

       19. Tempo gasto diariamente fora de casa (hs aproximada trab. 



profissional):_______________________
       20. Tempo que passa em casa diariamente (em horas aproximada): 

______________________________

Pagamentos
(discriminação)

Quem contribui financeiramente Valor (R$) da contribuição especificado por 
pessoa caso tenha mais de um contribuinte

Quem efetua o pagamento Forma de execução do pagamento
(Diga se em Banco ou Loteria;
Internet; CE- Caixa Eletrônico) Horários ou momentos mais prováveis que 

realiza o pagamento (hora do almoço, após expediente, quando vai ao supermercado
etc)
M o r a d i a  ( a l u g u e l ,  f i n a n c i a m e n t o . . . )

Condomínio

Alimentação  
XXXXXXXXXXXXXX

F a x i n e i r a / E m p r e g a - d a  d o m é s t i c a  /  o u t r o s  e m p r e g a d o s

Escola Filho/a(s)

O u t r o s  c u r s o s  d o / a ( s )  f i l h o / a ( s )

S e u  A p e r f e i ç o a m e n t o  P r o f i s s i o n a l  

Água

Luz

Telefone residencial
Celular(es)- especificar o usuário

Plano(s) de Saúde

Conserto do carro XXXXXXXXX
XXXXXXXXX X X X X X X X X X X X X X X

XXXXXXXXXXXXXX X X X X X X X X X X X X X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gasolina
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vestuário:
Filho/a(s):_______
O próprio: _______

Lazer (próprio e do/a(s) filho/a(s)) Próprio:_______
Filho/a________



O u t r a s  c o m o  g i n á s t i c a ,  t e r a p i a  . . .  

   

ATIVIDADES
PESSOA(S) QUE EXECUTAM A ATIVIDADE FORMA
DE EXECUÇÃO  TEMPO MÉDIO PARA EXECUÇAO DAS ATIVIDADES / 

DIA (horas, minutos)
Orientação e/ou execução de tarefas domésticas (arrumação, comida, roupas, etc)

(   ) Telefone
(   ) Pessolmente
(  ) Por telefone ou pessoalmente
(   ) Outra _________

Supermercados   
  XXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXXXX
Pagamentos Diversos (   ) Banco, loteria
(   ) Internet
(   ) Caixa Eletrônico Banco, loteria: _____
Internet: _______
Caixa Eletrônico:___
_________________
Conserto e lavagem  do carro

Conserto: _________
_________________
Lavagem: _________
_________________
XXXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXXXX

21.Costuma pedir serviços de entrega domiciliar? Quais os tipos de serviços e em que 
momentos (dias de semana, finais de semana...)? 

_________________________________________________________________________
___

_________________________________________________________________________
___

22. Costuma ajudar financeiramente alguém? (algum parente, amigo/a, vizinho/a(s), 
instituições filantrópicas, etc.?

(   ) Não   (   ) Sim Quem e/ou quais? ______________________________ A ajuda é 
esporádica?   (   ) Sim   (   ) Não   Com que freqüência costuma fazer esse(s) tipo(s) de ajuda? 

_________________________________________________________________________
___

23. Faça algum comentário sobre esse questionário. Diga o que gostou de responder e o que não 
gostou, os motivos do gostar ou não gostar, inclusive da entrevista. E, por favor, dê sugestões sobre 
o  q u e  s e n t i u  f a l t a :  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________
__

24. Por favor, sugira  nome(s) para uma possível entrevista: 



Nome: __________________________________ T e l e f o n e ( s ) :  
____________________

Nome: __________________________________ T e l e f o n e ( s ) :  
____________________

Nome: __________________________________ T e l e f o n e ( s ) :  
____________________




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92
	Página 93

