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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar as práticas discursivas que constituem os 

modos de subjetivação de mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) em 

contexto rural. Para isto será estudado o caso da Zona da Mata de Pernambuco. A metodologia 

qualitativa consiste na análise crítica do discurso. Os dados foram obtidos através de entrevistas 

semiestruturadas de seis mulheres. A fundamentação teórica é baseada no enfoque da 

governamentalidade, nas críticas feministas ao PBF e no enfoque da subjetividade proposto por 

Nikolas Rose. Nota-se através dos resultados da pesquisa que na articulação de diversas práticas 

discursivas no agenciamento da ruralidade varias “normas” são incorporadas nas subjetividades 

das mulheres, entre elas a da família nuclear burguesa, a da maternidade, uma versão fragilizada 

de “self empreendedor” e as normas “pobre/miserável” e da “humildade”. A incorporação 

destas normatividades permite tanto o autogoverno como o governo dos outros. Concluiu-se 

que o PBF exerce uma função “reforçadora” de diversos modos de subjetivação 

“hegemônicos”. Neste contexto o PBF, ao mesmo tempo em que traz benefícios para as 

famílias, atua recriando condições de insegurança próprias das sociedades modernas. A partir 

desta análise observa-se uma situação de “inclusão social fragilizada” das famílias 

beneficiárias, condição que caracteriza a situação de pobreza em contexto rural. 

 

Palavras chave: Pobreza, Programa Bolsa Família (PBF), Governamentalidade Neoliberal, 

Gênero, Ruralidade 

  



ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the discursive practices that constitute modes of subjectivity 

of women beneficiaries of the Bolsa Família Program (PBF) in rural context. For it will be 

studied the case of Pernambuco Mata Zone. The qualitative methodology is the critical 

discourse analysis. Data were collected through semi-structured interviews with six women. 

The theoretical framework is based on the approache of governmentality, in feminist criticism 

of the PBF and the subjectivity approach proposed by Nikolas Rose. It can be seen through the 

results of research in the articulation of various discursive practices in the rurality agency 

several "norms" are incorporated in the subjectivities of women, including the bourgeois 

nuclear family, motherhood, a weakened version of "self entrepreneur", and the 

"poor/miserable" and "humility" norms. The incorporation of these normativities allows both 

self-government as the government of others. It was concluded that the PBF plays a role 

"reinforcing" diverse "hegemonic" modes of subjectivity. In this context the PBF, while 

providing benefits for families, acts recreating own unsafe conditions of modern societies. From 

this analysis we observe a situation of "weakened social inclusion" in the beneficiary families, 

a condition that characterizes the situation of poverty in rural context. 

 

Key-words: Poverty, Bolsa Família Program (PBF), Neoliberal Governmentality, Gender, 

Rurality 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A pobreza é um “problema” social constituído por elementos materiais, econômicos e 

contextuais, além de simbólicos e subjetivos. Apesar do interesse da psicologia em questionar 

as repercussões subjetivas da pobreza para as pessoas que a vivenciam, nota-se, no contexto 

brasileiro, tanto uma escassez de pesquisas em psicologia sobre esta temática como uma 

ausência de reflexão crítica sobre esta realidade (DANTAS; DE OLIVEIRA; YAMAMOTO, 

2010). Assim, presente estudo visa contribuir para suprir esta lacuna. Seu objetivo é analisar as 

práticas discursivas que constituem os modos de subjetivação de mulheres beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (PBF) de contextos rurais da Zona da Mata de Pernambuco. A pesquisa 

parte da hipótese de que formas de governo que implementam “racionalidades/tecnologias” 

neoliberais de inclusão social, como o PBF, geram efeitos nos modos de subjetivação das 

mulheres beneficiárias, a partir da prescrição de certas “normas” que serão incorporadas como 

subjetividade e serão base para o governo da própria conduta e o julgamento da conduta alheia. 

As referencias teóricas do estudo incluem o enfoque da governamentalidade neoliberal, 

a partir dos estudos originais de Foucault (1992, 2008), e por autores anglofoucaultianos (ROSE, 

1998; MILLER, ROSE, 2012). Também se consideram as análises críticas feministas tanto das 

políticas de inclusão social em geral, como do PBF em particular. Finalmente, a partir do 

proposto por Rose (1998), para entender os processos de constituição da subjetividade se 

utilizam os conceitos de agenciamento, subjetividade como dobra, modos de subjetivação 

hegemônicos e sujeito self empreendedor. 

A pesquisa utilizou metodologia qualitativa, coletando os dados através de entrevistas 

semiestruturadas e fazendo as análises a luz da perspectiva de análise crítica do discurso.  Em 

consonância com o pensamento de Fairclough (2001b), considera-se que, no contexto de uma 

ordem dos discursos, certas práticas discursivas vão constituir modos de subjetivação (ROSE, 

1998), na medida em que são discursos hegemônicos que terão o poder/autoridade de prescrever 

certas “normas” para constituir as subjetividades e fixar aos sujeitos a certas “posições” a serem 

ocupadas no discurso e na vida social.  

Nos resultados da pesquisa, três práticas discursivas foram identificadas. A primeira, a 

“Família como Prática Discursiva”, se constitui pelas posições de gênero que hegemonizam as 

relações familiares, as quais prescrevem características e deveres específicos para as mulheres 
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e os homens. Estas posições de sujeito estão fundamentadas nas normas da “família nuclear 

burguesa” e da “maternidade”. A partir destas normas, a posição “mulher-mãe” foi uma das 

mais importantes na constituição da subjetividade das entrevistadas. Nesta prática discursiva 

também se analisa como as mulheres entendem a criação/educação dos filhos e o papel da 

família extensa para enfrentar situações de pobreza nos contextos rurais. Destacam-se, na 

constituição desta prática discursiva, os binários “masculino/feminino”, “família/sociedade” e 

“público/privado”. 

Na segunda, intitulada “Ruralidade como Prática Discursiva”, foram analisadas as 

características que vão definiram o contexto rural. Também se destacou a importância do 

trabalho como forma de sobrevivência, atividade que foi entendida de diversas formas com base 

nas distintas racionalidades que operam na ruralidade. Também, uma forma de vida baseada na 

metáfora “a vida como luta” foi analisada enquanto modo de subjetivação  incorporado na 

subjetividade das mulheres. Os binários que constituíram esta prática discursiva foram: 

“rural/urbano”, “moderno/tradicional”, “estável/instável” e 

“controlabilidade/incontrolabilidade”. 

Finalmente, na “Pobreza e o PBF como Práticas Discursivas”, a pobreza foi entendida 

com uma narração que começa nas vivencias da “fome/miséria” do passado e continua até as 

melhoras das condições de vida no presente. A pobreza também foi entendida como um 

conceito com diversos significados, compreensões que incluíram as normas “pobre/miserável” 

e da “humildade” como constituintes das subjetividades das mulheres. Logo, sobre o PBF, foi 

analisada a importância do benefício econômico recebido, a dependência que as famílias têm 

desta renda e o medo a perde-la, as condicionalidades, as atividades complementares e o papel 

do Programa na formação de competências para a autonomização das famílias beneficiárias. 

No final, expomos as principais conclusões do estudo, reflexões que emergiram a partir 

da análise teórica das três práticas discursivas supra descritas. Também colocamos as limitações 

da pesquisa e as possibilidades futuras de novas investigações. 

 

 

 

2 POBREZA E RURALIDADE 
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2.1 O “fenômeno” da pobreza: principais modelos para entendê-la 

Sem dúvida a pobreza é um dos problemas sociais mais preocupantes e foco principal 

da atuação do Estado na tentativa de reduzir as iniqüidades e desigualdades, que são produtos 

da sociedade capitalista. Em nosso continente, vivemos em países “em vias de desenvolvimento” 

que se encontram lutando para erradicar condições de pobreza e miséria que afetam ainda a 

uma parte significativa da população. Diversas estratégias políticas se aplicam para combater 

esta situação, associadas à operação de políticas sociais as quais buscam melhorar as condições 

de vida das famílias que vivem na pobreza. Estas estratégias técnico-políticas são 

fundamentadas nos conhecimentos teórico-técnicos de diversas disciplinas que contribuem para 

construir um saber multifacetado sobre a pobreza, incluindo aspectos demográficos, políticos, 

sociais, culturais, econômicos e subjetivos. 

A pobreza é um fenômeno complexo “composto por dimensões subjetivas, econômicas, 

sociológicas e políticas que variam conforme as especificidades locais, em razão das 

heterogeneidades sociais e culturais” (DE AZEVEDO; BURLANDY, 2010, p. 202). A 

compreensão da pobreza como “fenômeno” varia segundo os diversos enfoques utilizados para 

analisá-la, sendo ela um “conceito em construção, cujos pressupostos diferem de acordo com 

os valores e princípios sociais” (DE AZEVEDO; BURLANDY, 2010, p. 202). Portanto, não 

pode ser entendida como um fenômeno isolado, descontextualizado e atemporal, já que suas 

manifestações, formas de problematizá-la e intervir sobre ela variam ao longo da historia e nas 

diversas sociedades. A continuação se apresentam alguns dos principais enfoques teóricos da 

pobreza, focando naqueles mais utilizados pelas políticas públicas dos países em vias de 

desenvolvimento.  

O modelo “economicista” é um dos mais utilizados para entender pobreza e se 

concretiza no Enfoque de Insuficiência de Renda. Dentro desta perspectiva, a noção de pobreza 

absoluta considera que uma família “é pobre, se sua renda ou suas despensas agregadas são 

inferiores ao valor equivalente ao necessário para a subsistência” (CHILE, 2002, p. 6, tradução 

nossa). Este conceito faz referência, fundamentalmente, á insuficiência na satisfação das 

necessidades vinculadas aos mínimos vitais para a sobrevivência física. Estas necessidades são 

operacionalizadas através do “estabelecimento de um valor monetário associado ao custo do 

atendimento das necessidades médias de uma determinada população” (ROCHA, 2003, apud 
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DE AZEVEDO; BURLANDY, 2010, p. 6), instrumento técnico conhecido como “cesta básica 

alimentar”, índice utilizado para a construção das “linhas da pobreza”, medições que permitem 

identificar quantas famílias são afetadas por este problema ao interior de uma população.  

As linhas da pobreza são instrumentos técnicos que categorizam e dividem a população 

entre “pobres” e “não pobres”. Por sua vez, os “pobres” se dividem entre aqueles que vivem 

em situação de pobreza e aqueles que vivem em situação de pobreza extrema. Dentro da 

situação de extrema pobreza são consideradas as famílias que não conseguem satisfazer suas 

necessidades nutricionais básicas. No caso da situação de pobreza são consideradas as famílias 

que não podem alcançar patamares mínimos num conjunto mais amplo de necessidades 

(habitação, vestuário, transporte, etc.).  

Algumas dificuldades têm sido observadas na utilização de um índice exclusivamente 

baseado na renda, problemas tanto metodológicos como operacionais (CHILE, 2002; DE 

AZEVEDO, BURLANDY, 2010). Isto porque apesar da grande utilização deste critério, ele 

deve ser considerado em sua real dimensão e limites, entendendo que está longe de captar a 

complexidade do fenômeno da pobreza. Apesar disto, este parâmetro ainda é muito utilizado 

em diferentes âmbitos, pois parece existir uma forte correlação entre a renda e os indicadores 

de bem-estar físico, considerando que a renda permite o acesso a bens e serviços no mercado 

(DE AZEVEDO; BURLANDY, 2010). Além disso, este indicador é útil para a focalização das 

políticas sociais de enfrentamento da pobreza.  

 Apesar da vigência desse critério de renda, a complexidade do fenômeno da pobreza 

traz como consequência a consideração de variáveis “não econômicas” que permitem analisar 

de forma mais ampla as condições de vida das famílias. Os novos enfoques são visibilizados 

devido as críticas às explicações exclusivamente baseadas nas dimensões renda/consumo. Estes 

enfoques tentam destacar necessidades (alimentação, saúde, educação, moradia, lazer, 

transporte, etc.) que não apenas dependem do aspecto econômico, mas também de fatores de 

caráter psicossocial.  

Dentro das alternativas a abordagem centrada na renda está o Modelo das Necessidades 

Básicas. Este enfoque, segundo Santos (2007), “determina que uma pessoa seja pobre se ela 

não consegue ter acesso a uma gama de ‘bens primários’ que atenda às necessidades humanas 

elementares” (apud DE AZEVEDO; BURLANDY, 2010, p. 203). Ademais das necessidades 

nutricionais, são consideradas outras necessidades não vinculadas à sobrevivência física 

(necessidades educacionais, de saúde, de habitação, entre outras) que seriam fundamentais na 
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qualidade de vida das famílias, sendo que: 

As variáveis que se incorporam como necessidades básicas são a superlotação 

da casa; materiais da casa; disponibilidade de serviços, como eletricidade, 

água encanada e serviços sanitários; assistência a um estabelecimento 

educacional das crianças em idade escolar; e capacidade econômica do chefe 

da casa, segundo nível de escolaridade e dependência dos trabalhadores da 

família (CHILE, 2002, p. 10, tradução nossa). 

 

O Enfoque das Necessidades Básicas tenta destacar a multidimensionalidade da pobreza 

e reconhecê-la como uma situação composta por múltiplas carências inter-relacionadas. 

Também considera que as necessidades são definidas segundo o contexto sócio-cultural onde 

estas são relevantes, configurando-se como valores socialmente almejados. 

Por meio desta forma de entender a pobreza se constrói o método de avaliação das 

“Necessidades Básicas Insatisfeitas”, o qual consiste em “estabelecer se as famílias estão 

satisfazendo as necessidades consideradas básicas, através da análise dos bens e serviços 

efetivamente consumidos” (CHILE, 2002, p. 10, tradução nossa). Diferente do que é observado 

no enfoque da renda, este método se centra nas capacidades reais de consumo e satisfação das 

famílias, ou seja, é um método que busca realizar uma avaliação “direta” das possibilidades da 

família, e não “indireta”, como no método da cesta básica alimentar.  

Outra alternativa a abordagem economicista é o Modelo das Capacitações-Realizações, 

inspirado na proposta de Amartya Sem (CHILE, 2002). Este enfoque considera a falta de renda 

como um fator importante, mas propõe que ele é limitado para compreender o fenômeno, por 

não considerar todo um conjunto de realizações próprias do ser humano relevantes para seu 

bem-estar.  A satisfação destas necessidades individuais estaria condicionada por prioridades 

distintas segundo cada sujeito. 

A pobreza é entendida neste enfoque como “carência de capacidades”, considerando 

que a renda é um meio e não um fim, meio que permitiria a realização de uma capacidade. 

Assim sendo, a pobreza seria uma situação em que as pessoas apresentam inadequadas 

capacidades para desenvolver-se integralmente (CHILE, 2002). Entende-se por “capacidade” 

as liberdades que as pessoas têm para levar o tipo de vida que elas desejam e escolhem (CHILE, 

2002, p. 11). Assim, a renda interagiria com fatores do contexto e características das pessoas 

para facilitar ou limitar a realização de determinadas capacidades. As capacidades efetivamente 

desenvolvidas estariam diretamente relacionadas com “aumentar o potencial de uma pessoa 

para ser mais produtiva e auferir renda mais elevada” (DE AZEVEDO; BURLANDY, 2010, p. 
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204). Sobre este ponto, Sem (1995) afirma que: 

O realmente importante em relação à renda é a oportunidade de transformá-la 

em capacidades de funcionamento social, mas elas dependem de uma 

variedade de circunstancias pessoais (incluindo idade, gênero, disposição a 

doença e invalidez) e do meio social da pessoa (incluindo características 

epidemiológicas, meio ambiente físico e social, serviços públicos de educação 

e saúde, entre outros) (apud CHILE, 2002, p. 19, tradução nossa). 

 

Outro modelo alternativo é o Enfoque da Inclusão-Exclusão Social, que introduz certa 

quebra na forma como o problema da pobreza é entendido. Segundo Gacitúa (2001), a exclusão 

social vai ser entendida como “o processo que surge a partir de uma fragilização ou quebra dos 

laços (vínculos) que unem o individuo à sociedade, aqueles que o faz pertencer ao sistema social 

e ter identidade em relação a este” (apud CHILE, 2002, p. 29, tradução nossa). Segundo esta 

definição, existe uma distinção entre os sujeitos/famílias que estão dentro (“incluídos”) e os que 

estão fora (“excluídos”) do sistema social. 

Outra característica da exclusão social é ser um fenômeno multidimensional. Assim, 

para De Los Rios (1996) (apud CHILE, 2002), existiriam vários tipos de exclusão. A “exclusão 

econômica” se relaciona com processos sociais que fazem que certos indivíduos/grupos não 

acessem aos meios necessários, principalmente educação e formação profissional, para 

participar da vida produtiva. A “exclusão política” se refere a processos sociais que determinam 

uma efetivação desigual de direitos civis, políticos e sociais. Por último, a “exclusão sócio-

cultural” se relaciona a processos sociais que dificultam a participação de indivíduos/grupos na 

vida social e cultural, principalmente por apresentarem frágeis redes primárias e institucionais. 

Existem vários critérios e dimensões nos quais a exclusão social pode-se manifestar. Assim, 

por exemplo, teremos que: 

Outras formas de identificar as dimensões do conceito de exclusão, são 

aquelas que distinguem entre exclusão social nos mercados (trabalho, bens e 

serviços), no político e institucional (participação e representação), no cultural 

(identidade, percepção, conhecimento, valores) e, no espacial (território, 

localização geográfica) (CHILE, 2002, p. 30, tradução nossa). 

 

Além disto, vários mecanismos de exclusão social podem operar simultaneamente sobre 

certos grupos, como nos casos das famílias que vivem situações de pobreza, onde existem vários 

mecanismos de exclusão atuando conjuntamente e se reforçando. Além da exclusão da vida 

produtiva e do mercado, mecanismos de exclusão de tipo institucionais (estatais, serviços 

públicos) e socioculturais (normas, valores, preconceitos) também se ativariam. Assim, por 

exemplo, a exclusão de tipo sociocultural implicaria uma “distribuição e/ou valoração desigual 
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de bens simbólicos e identidade (gênero, idade, cultura, etnicidade, etc.)” (CHILE, 2002, p. 30, 

tradução nossa).  

Além das supramencionadas, duas outras características são relevantes no conceito de 

exclusão social (CHILE, 2002, p. 30). Em primeiro lugar, este é um conceito de tipo relacional, 

no sentido que as dinâmicas de exclusão acontecem nas relações sociais e não são atributos dos 

sujeitos, por isso o conceito se distancia do “enfoque de competências”, que foca suas 

explicações nas capacidades individuais dos sujeitos. Em segundo lugar, o que se entende por 

“exclusão social” será definido a partir do que cada sociedade entende por “inclusão social”, 

pelos elementos que são valorizados para o desenvolvimento humano e exercício de direitos 

em cada contexto. 

Finalmente, uma última abordagem que critica o modelo centrado na renda vai ser o 

Enfoque da Vulnerabilidade. A vulnerabilidade será definida como “um processo 

multidimensional que conflui no risco ou probabilidade do individuo, lar ou comunidade ser 

ferido ou lesionado pelas mudanças ou permanências de situações externas e/ou internas” 

(CHILE, 2002, p. 31, tradução nossa). A série de riscos, tanto internos como externos, a que 

sujeitos, famílias e grupos estão expostos vão configurar certas condições de fragilidade e 

desamparo que podem causar um dano ao bem-estar físico, psicológico e social.  

Portanto, a situação de vulnerabilidade de um individuo/grupo será influenciada pela 

ação de diversos fatores presentes na relação sujeito/entorno. O Enfoque da Vulnerabilidade 

considerará três elementos centrais para o diagnóstico do problema: “os ativos, as estratégias 

de uso dos ativos e, o conjunto de oportunidades que oferece o mercado, o Estado e a sociedade 

aos indivíduos” (CHILE, 2002, p. 32, tradução nossa). Os ativos podem ser de tipo físico, 

financeiro, humano (capital humano) ou social (capital social). A vulnerabilidade também é 

uma noção multidimensional, na medida em que haja vulnerabilidade econômica, ambiental, 

física, social, política ou cultural. Desta forma, o nível de vulnerabilidade “depende de vários 

fatores que se relacionam, por um lado, com os riscos de origem natural e social, e, por outro, 

com os recursos e estratégias que dispõem os indivíduos, lares e comunidades” (CHILE, 2002, 

p. 32, tradução nossa). 

Os múltiplos riscos que afetam a vida das famílias e as rápidas mudanças das sociedades 

contemporâneas vão implicar que os Estados implementem políticas públicas de “proteção 

social”, as quais vão permitir que os grupos mais vulneráveis enfrentem estas crises de melhor 
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maneira. Neste contexto, surgirão programas de assistência laboral, de inversão social, de 

alimentação, de transferência condicionada de renda, seguros de desemprego, e outros que vão 

ter como objetivo o “manejo social do risco” (CHILE, 2001, p. 35).  

 Os modelos alternativos para entender a pobreza vão vir a complementar seu 

entendimento e, por vezes, a modificá-lo significativamente. Os teóricos dos enfoques 

alternativos afirmam que “explorar novas dimensões da pobreza ligadas a fatores de tipo 

socioculturais, socio-psicológicos, comunicacionais, entre outros, são os atuais desafios que 

enfrenta a produção de conhecimento e as experiências de intervenção no fenômeno da pobreza” 

(CHILE, 2002, p. 13, tradução nossa). Neste sentido, os estudos sociais sobre as formas de vida 

de famílias, que vivenciam situações de pobreza em diversos contextos, são fundamentais para 

contribuir com a construção do conhecimento situado do fenômeno. 

2.2 A ruralidade: um agenciamento sócio-material heterogêneo 

Os contextos outorgam a expressão da pobreza uma característica particular. Neles, 

diversos elementos espaciais, simbólicos, tecnológicos, morais, sociais, políticos e históricos 

influenciam a vida dos indivíduos, a forma como estabelecem relações sociais e constroem suas 

subjetividades. Estes contextos podem ser entendidos a partir da noção de “agenciamento” 

proposta por Rose (1998), a qual se define como a rede de práticas e relações sócio-materiais 

em que é constituída a subjetividade. Para o autor, as práticas de subjetivação devem ser 

entendidas em termos das interconexões entre componentes humanos e não humanos 

heterogêneos que dentro de um agenciamento se configuram para estabilizar relações 

específicas dos seres humanos consigo mesmos (ROSE, 1998, p. 259). Assim, o agenciamento 

sócio-material da ruralidade pode ser entendido como um espaço em que existem 

particularidades em relação às comunidades onde se vive, aos laços entre as pessoas, ao ritmo 

de vida, ao vínculo com o ambiente, às formas de locomover-se e à cultura local. 

Segundo Brandemburg (2010), a ruralidade não pode ser entendida “sem que se recorra 

à história da ocupação do território, de suas formas sociais de produção e organização social” 

(p. 417). A partir da lógica do território, considerando dimensões tanto temporais como 

espaciais, Brandemburg (2010) afirma que no Brasil convivem simultaneamente na 

contemporaneidade três diferentes modos de ruralidade. 

Na primeira delas, a ruralidade tradicional (BRANDEMBURG, 2010), destaca-se o 

papel da pequena propriedade familiar e as capacidades associativas dos camponeses das 
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comunidades rurais. Estes espaços seriam os primeiros lugares para o estabelecimento de 

relações sociais, além da família, e estariam caracterizados por certas formas de sociabilidade 

(mutirão, relações de vizinhança e proximidade, sentimento de pertença e compadrio). O rural 

tradicional, segundo o autor, “resulta de ações coletivas que fazem dele a construção de um 

espaço de vida e trabalho” (BRANDEMBURG, 2010, p. 420). 

Para Brandemburg (2010) outra característica da ruralidade tradicional é a capacidade 

de estabelecer um estilo de vida adaptado ecologicamente ao meio natural. Esta última condição 

se vincula a uma das finalidades mais importantes da forma de vida tradicional do agricultor 

familiar: a reprodução física e social da família, a qual depende da preservação do patrimônio 

natural do território habitado.  Outra característica importante desta forma de vida é o grau de 

autonomia desenvolvido pelas unidades de produção familiar, produzindo os alimentos que 

serão consumidos e complementando isto com uma indústria doméstica, que utiliza estas 

matérias primas para gerar produtos os quais podem ser aproveitados pela família ou 

comercializados em pequena escala. Finalmente, outro elemento que se destaca é a distância 

destes espaços dos centros urbanos, situação que, junto com promover a manutenção de estilos 

de vida tradicionais, também estaria na base das condições precárias que caracterizariam a vida 

dos camponeses. Cabe destacar que a manutenção tanto dos estilos de vida como da autonomia 

das famílias rurais tradicionais é algo relativo, na medida em que a ação dos meios de 

comunicação e das práticas de comercio e migração com os centros urbanos são intensas, 

conformando um cenário onde vão se misturando costumes de diferentes formas de vida. 

A segunda forma que adquire o rural é a moderna, sendo que “quando a sociedade se 

moderniza e impõe seu ritmo e padrão de vida ao campo, as condições de vida camponesa se 

redefinem, a vida social em comunidade se reorganiza” (BRANDEMBURG, 2010, p. 421). 

Rompe-se a vida econômica e social focada apenas no comunitário e o camponês se integra ao 

mercado, estabelecendo relações de consumo e comerciais. As famílias buscam satisfazer 

algumas de suas necessidades adquirindo produtos industriais, o que faz diminuir a importância 

da indústria doméstica. Também, observa-se fenômenos como o trabalho assalariado fora da 

unidade de produção familiar e o êxodo rural em busca de oportunidades laborais. A entrada da 

modernidade e seus valores no rural modificam as relações sociais, mudando de serem mais 

próximas a serem de ordem “societárias”. Também, a modernidade pode favorecer a 

desintegração social e perda de identidade. 

Finalmente, uma terceira forma do rural é a socioambiental (BRANDEMBURG, 2010), 
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em que o rural tradicional é res-significado e a natureza re-valorizada, a partir da ótica da defesa 

do ambiente. Este novo rural se articula socialmente ao espaço local, onde convivem lógicas 

diversas, de forma que “tradicional e moderno não são opostos nestas condições e sim 

componentes de uma ruralidade multidimensional formando um conjunto de rede de relações 

de sociabilidade heterogênea” (BRANDEMBURG, 2010, p. 424). Nestas condições, observa-

se uma vida rural integrada à vida urbana, onde a tradição é re-inventada e serve como referente 

cultural para as pessoas da cidade. Neste sentido “a tradição que antes era restrita ao domínio 

comunitário rural agora começa a fazer parte da sociedade” (BRANDEMBURG, 2010, p. 425), 

e atores do meio urbano reafirmam sua própria identidade mantendo viva a tradição local. O 

autor também descreve que este novo rural não seria obra nem do Estado nem do mercado, mas 

surgiria das relações sociais cotidianas de múltiplos atores. Para Brandemburg (2010) na 

contemporaneidade “o rural brasileiro é, portanto, o rural da diversidade, e esse é o rural do 

socioambientalismo” (p. 427) 

  As três formas de ruralidade apresentadas por Brandemburg (2010) podem ser 

entendidas como três formas de articular a vida social.  Destaca-se o heterogêneo do rural 

contemporâneo, onde práticas tradicionais, modernas e socioambientais se fundem e se 

complementam. Possivelmente, a mistura entre estas racionalidades não esteve no passado nem 

está no presente livre de conflitos para as famílias que vivem na ruralidade, sendo que, por 

exemplo, o tradicional e o moderno são dois referenciais que podem gerar certas tensões na 

constituição das subjetividades dos habitantes do contexto rural. 

Brandão (2007), numa classificação focada nos tipos de produção, afirma que no Brasil 

coexistem três tipos de ruralidade. Na ruralidade de produção de consumo, o tempo e forma de 

vida são definidos pelo ritmo da natureza e dos ciclos de produção dos alimentos que dela 

derivam.  Nesse tipo de comunidade “os espaços da vida e do trabalho ainda são, em uma larga 

medida, os da própria natureza” (BRANDÃO, 2007, p. 51), sendo ainda esses espaços pouco 

socializados. O fato de se focar principalmente no consumo implica que a unidade de produção 

familiar produz alimentos destinados à sobrevivência e satisfação de necessidades básicas, sem 

manter um alto nível de trocas com o “exterior”.  Não entanto, o autor destaca que essas 

comunidades “não vivem exclusivamente dentro de seus limites; possuem sistemas de inter-

trocas de pessoas, de bens e de mensagens” (BRANDÃO, 2007, p. 53), relevando a 

complexidade da organização desses sistemas sociais. 

A ruralidade de produção de excedente se caracteriza, segundo Brandão (2007), por 
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comunidades ainda com traços tradicionais, mas que, além de produzir para o consumo da 

unidade familiar, destinam planejadamente a produção de um excedente que pode ser 

comercializado. Neste contexto, as comunidades se situam na metade do caminho entre uma 

vida tradicional, num espaço natural, e a cidade, lugar regido pelo paradigma da modernidade, 

mercado e consumo. Também, neste contexto, tecnologias tradicionais, vinculadas à produção, 

se complementam com novas tecnologias modernas que trazem “eficácia/eficiência” produtiva. 

Embora a vida cotidiana esteja focada no espaço rural, cada vez mais se olha para a cidade 

como lugar onde existiriam outro tipo de “oportunidades” e acesso a outros serviços. 

Finalmente, na ruralidade de produção de mercado a referência para o estilo de vida é a 

cidade-mercado, onde “os lugares rurais são espaços de passagem e mais de um trabalho 

impessoal do que de vida, e a natureza é um referente ora distante demais, ora hostil o bastante 

para valer apenas quando dominado, apropriado e destruído” (BRANDÃO, 2007, p. 57). Essa 

lógica capitalista impõe a racionalidade empresarial ao campo, vendo ele como um espaço com 

valor de mercado, lugar para o desenvolvimento das monoculturas, que vão substituindo as 

formas de trabalho tradicionais por formas de trabalho industrial assalariado. Esses padrões de 

vida se tornam cada vez mais hegemônicos, mas eles ainda convivem simultaneamente, e não 

sem conflitos, com as práticas tradicionais. 

Tanto Brandemburg (2010) como Brandão (2007), destacam a importância do processo 

da modernidade nas mudanças da vida rural.  Brandão (2007) destaca com mais força o poder 

hegemônico dos valores modernos sobre as formas de vida tradicional. Sem embargo, para 

ambos os autores isto não implicaria uma “morte da tradição”, mas uma a res-significação da 

mesma e até, em alguns casos, uma re-valorização do tradicional. Além disso, ambos os autores 

concordam que o rural contemporâneo é diverso e nele coexistem racionalidades que se 

misturam de forma híbrida, referenciais que vão configurar as subjetividades e formas de vida 

dos habitantes rurais. Nesse sentido, segundo as palavras de Brandão (2007), pode-se dizer que 

“tanto em casos individuais tanto em termos de comunidades inteiras, quase já não existem 

mais ‘tipos puros’ de sujeitos rurais” (p. 49). 

 

 

 

3 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, GOVERNAMENTALIDADE E GÊNERO 
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3.1 Características do Programa Bolsa Família (PBF) 

O PBF se enquadra numa estratégia ampla de proteção social impulsionada pelo Estado 

brasileiro para combater as condições de exclusão social e pobreza que afetam uma parcela 

significativa da população. O Plano Brasil sem Miséria é uma grande estratégia que inclui uma 

série de programas sociais, em diferentes áreas de atuação, que se complementam para melhorar 

as condições de vida das famílias brasileiras, principalmente as que sofrem com situação de 

pobreza extrema. O Plano Brasil sem Miséria tem como foco interventivo e de proteção social 

“os milhões de brasileiros que, a despeito dos reconhecidos avanços sociais e econômicos do 

país nos últimos anos, continuam em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda mensal 

inferior a R$ 70” (BRASIL, 2013, p, 12). 

Sobre a forma como é entendida a pobreza no contexto do Plano Brasil sem Miséria, os 

formuladores da política afirmam que a: 

Extrema pobreza se manifesta de múltiplas formas além da insuficiência de 

renda. Insegurança alimentar e nutricional, baixa escolaridade, pouca 

qualificação profissional, fragilidade de inserção no mundo do trabalho, 

acesso precário à água, energia elétrica, saúde e moradia são algumas dessas 

formas (BRASIL, 2013, p. 12).  

 

Portanto, seu enfoque de pobreza tenta ir além da dimensão renda, incluindo uma série 

de necessidades complementares e não monetárias que seriam fundamentais para sair da 

pobreza, rompendo com seu circulo vicioso. Assim, o Plano considera três grandes áreas de 

intervenção. O primeiro, o eixo garantia de renda, se vincula com as “transferências monetárias 

feitas para as famílias no intuito de dar alívio imediato à situação de extrema pobreza” (BRASIL, 

2013, p. 13), dentro do qual o PBF é destaque como umas de suas principais estratégias. O 

segundo, o eixo de acesso a serviços públicos, refere-se ao “provimento, ampliação e 

qualificação dos serviços e ações de cidadania e de bem-estar social com foco no público em 

extrema pobreza” (BRASIL, 2013, p. 13), focalizando ações que articulam às famílias em 

situação de extrema pobreza com a rede de proteção social territorial nas áreas de saúde, 

educação e assistência social. Finalmente, o eixo inclusão produtiva, está “voltado para a oferta 

de oportunidades de qualificação, ocupação e renda” (BRASIL, 2013, p. 13), sendo essas 

oportunidades específicas para os contextos urbanos e rurais.  

Dentro do Plano Brasil sem Miséria, o PBF se transformou na grande estratégia de luta 

contra pobreza no Brasil. O PBF tem por objetivo: 
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Combater a fome, a pobreza e as desigualdades por meio da transferência de 

um benefício financeiro associado à garantia do acesso aos direitos sociais 

básicos – saúde, educação, assistência social e segurança alimentar-; 

promover a inclusão social, contribuindo para a emancipação das famílias 

beneficiárias, construindo meios e condições para que elas possam sair da 

situação de vulnerabilidade em que se encontram (DA SILVA, 2007, p. 1433). 

 

O PBF se direciona a promover a inclusão social e o acesso a direitos sociais, além de 

incrementar a renda familiar através de uma transferência de renda condicionada ao 

cumprimento de certos deveres por parte da família. Além disso, também contempla a 

participação dos membros da família em programas complementares que visam ao 

desenvolvimento de “habilidades/capacidades” individuais. Essas ações atuam como elementos 

estruturantes que podem consolidar os resultados do Programa no médio e longo prazo.  O PBF, 

portanto, articula os elementos conceituais Renda, Necessidades Básicas e Capacitações-

Realizações, partindo da premissa de que existe uma parte da população excluída do 

desenvolvimento, fora da “estrutura de oportunidades”, e que precisa de apoio do Estado para 

ter um piso mínimo para integrar-se com melhores ferramentas na sociedade. Os modelos 

Inclusão-Exclusão Social e Vulnerabilidade também são racionalidades técnico-políticas 

importantes dentro do PBF. Esses são marcos conceituais amplos sobre os quais o Programa se 

sustenta, pelo fato de ter como objetivo final a inclusão social das famílias beneficiárias e a 

articulação destas a uma rede de proteção social que amplie o acesso a diversas oportunidades 

de desenvolvimento humano. 

Por outra parte, o papel da mulher dentro do Programa é fundamental. Dentro do PBF 

ela é a beneficiária titular por excelência. Neste sentido, a mulher torna-se o nexo articulador 

entre governo e família, na gestão tanto do benefício econômico como das condicionalidades. 

Desta forma, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) afirma que: 

Todos os meses, o Governo Federal deposita uma quantia para as famílias que 

fazem parte do programa. A família faz o saque usando um cartão magnético, 

que é emitido preferencialmente em nome da mulher (BRASIL, 2013, p. 22).  

 

Sobre seus benefícios (BRASIL, 2014)1, o PBF tem como foco as famílias em situação 

de extrema pobreza (com renda inferior aos R$ 77 per capita mensal), sem considerar sua 

composição, e as famílias consideradas pobres (renda per capita mensal entre R$ 77 e 

R$ 154,00), sempre que possuam gestantes, nutrizes ou crianças e adolescentes entre zero e 

quinze anos. Com respeito aos benefícios monetários entregados a cada grupo, a família em 

                                                           
1 http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios


21 
 

situação de extrema pobreza recebe um benefício fixo básico no valor de R$ 77, e outros 

variáveis: de R$ 35 por cada filho de até quinze anos de idade, R$ 35 pela presença de gestante 

na família (9 parcelas), R$ 35 por criança nutriz presente na família (6 parcelas) e R$ 42 pela 

presença na família de filhos adolescentes entre 16 e 17 anos. As famílias consideradas pobres 

não recebem o beneficio fixo básico, só os benefícios variáveis. 

Um componente básico do PBF são as “condicionalidades”. De acordo com os 

pressupostos do Programa, estas condicionalidades são “contrapartidas com vistas a certificar 

o compromisso e a responsabilidade das famílias atendidas e representam o exercício de direitos 

para que as famílias possam alcançar autonomia e a conseqüente inclusão social sustentável” 

(DA SILVA, 2007, p. 1433). Segundo o MDS: 

O Bolsa Família ajuda a garantir o direito à alimentação, à saúde e à educação 

para a parcela mais vulnerável da população graças à combinação entre os 

recursos que as famílias recebem todo mês e os compromissos que assumem 

nas áreas de saúde e educação. Ao entrar no programa, a família assume 

compromissos conhecidos como condicionalidades (BRASIL, 2013, p. 22). 

 

 Na formulação do PBF o papel que cumprem as condicionalidades no rompimento do 

ciclo vicioso é destacado na medida em que “se por um lado o dinheiro traz alívio imediato à 

situação de pobreza, por outro lado as condicionalidades ajudam a romper o ciclo de reprodução 

da pobreza entre as gerações. Isso significa que as crianças e jovens passam a ter perspectivas 

melhores que as de seus pais” (BRASIL, 2013, p. 22). As oportunidades de acesso à educação, 

qualificação e serviços de saúde, tanto para crianças como adolescentes, seriam os elementos 

estruturantes centrais para a superação intergeracional da pobreza. 

Complementarmente e para dar sustentabilidade a seus resultados, o PBF articula 

estratégias que pretendem incrementar o nível de autonomia dos beneficiários, contribuindo a 

sua emancipação e inclusão social, como os próprios objetivos do PBF postulam, e a uma saída 

autônoma e permanente da pobreza. Para isto o PBF vai se articular à rede de programas sociais 

do Plano Brasil sem Miséria inseridos nos três eixos mencionados, os quais compõem um 

“sistema de inclusão social” para as famílias nos âmbitos de educação, saúde, assistência social, 

emprego e geração de renda. O objetivo último do PBF será estimular que as famílias já não 

precisem da ajuda econômica do Estado, alcançando a autonomia através de uma série de 

“capacidades instaladas” que as mantenham fora das “linhas de pobreza”. 

3.2 PBF: política de inclusão social para o governo da família 

Uma série de autores, com uma abordagem da governamentalidade neoliberal 
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(CORCINI LOPES, 2009; LAVERGNE, 2012; ROSE, 1998), têm questionado tanto as 

políticas de inclusão social em geral como o PBF em particular. Segundo Corcini Lopes (2009), 

políticas de inclusão como o PBF podem ser entendidas no marco do jogo neoliberal, 

racionalidade hegemônica da contemporaneidade, na qual existem duas regras básicas que 

devem sempre estar operando para que o sistema seja reproduzido. A primeira é “manter-se 

sempre em atividade” e a segunda indica que “todos devem estar incluídos”, ou seja, ninguém 

pode ficar fora do jogo. Corcini Lopes (2009) entende que esta participação obrigatória possui 

três componentes essenciais. O primeiro é a educação continua para permanecer no jogo, em 

que uma série de mecanismos educadores são mobilizados para gerir as subjetividades dos 

indivíduos em direções determinadas, atuam principalmente nos âmbitos privados. A segunda 

condição de participação é permanecer no jogo ou “permanecer incluído” (CORCINI LOPES, 

2009). Sobre esta condição, a autora afirma que: 

A inclusão, via políticas de inclusão escolares, sociais, assistenciais e de 

trabalho, funciona como um dispositivo biopolítico a serviço da segurança das 

populações. Ao estarem incluídas nos grupos, nos registros oficiais, no 

mercado de trabalho, nas cotas de bolsa-assistência, na escola, etc., as pessoas 

tornam-se alvos fáceis das ações do Estado. Trata-se de ações que visam a 

conduzir as condutas humanas dentro de um jogo com regras definidas, no 

interior dos distintos e dos muitos grupos sociais (CORCINI LOPES, 2009, p. 

156). 

 

A terceira condição é desejar permanecer no jogo, por isso que as ações de 

governamentalidade devem procurar atuar sobre a subjetividade dos indivíduos, sobre seus 

desejos e expectativas.  

Também adotando uma postura crítica, Lavergne (2012), ao analisar particularmente o 

PBF, considera que o mesmo pode ser entendido como uma estratégia biopolítica de governo 

da população que atua através do gerenciamento do dispositivo familiar. O autor afirma que o 

PBF acionaria uma serie de pontos de fixação das famílias (a escola, o posto de saúde e o centro 

de assistência social), nós centrais na gestão das condicionalidades do Programa. Para o autor, 

esses lugares “participam da fixação dos membros da família e instilam formas de subjetivação 

em adequação com o universo simbólico com o qual a sociedade de controle almeja incidir na 

conduta dos beneficiários” (LAVERGNE, 2012, p. 12).  

Assim, segundo Lavergne (2012), na lógica do cumprimento das condicionalidades 

impostas pelo Programa, a família é “usada para incitar, estimular e controlar a fixação dos seus 

membros tanto nos critérios da pobreza ‘monitorada’ quanto nas esferas disciplinares que 

devem contribuir para a superação do estado de miséria endêmica em que se encontra” 
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(LAVERGNE, 2012, p. 9). Se ativa, então, uma intervenção estratégica direta na intimidade da 

família e nos modos de subjetivação de seus membros, influindo nas relações sociais internas 

do grupo familiar e nas que mantêm com o exterior (a escola, o centro de saúde, etc.), numa 

política de normalização que tentaria “incluir” os que estavam “nas margens da sociedade”. 

Lavergne (2012) postula que o PBF teria influências diretas na subjetividade de seus 

beneficiários, afirmando que se produzem: 

Efeitos de subjetivação colaterais, econômica e politicamente produtivos, que 

fazem com que os marginalizados integrem a fatalidade do seu afastamento 

do mercado de trabalho e de consumo e que os integrados se envolvam cada 

vez mais na constituição do seu capital humano (LAVERGNE, 2012, p. 6).  

 

Para Rose (1998), uma característica importante destes modos de subjetivação inclui a 

“responsabilização” – seja explícita ou implícita – e o envolvimento ativo dos sujeitos na 

superação da situação de pobreza. Os sujeitos devem se engajar ativamente na melhoria de sua 

situação de vida, devem procurar incrementar suas capacidades/habilidades pessoais, situação 

que lhes permitirá conduzir-se autonomamente e construir um futuro individual e familiar mais 

auspicioso. Esse modo de subjetivação hegemônico das sociedades neoliberais contemporâneas 

o autor chamou de “self empreendedor” (ROSE, 1998). Assim, a causa e a solução do 

“problema” da pobreza estariam na capacidade de agir dos indivíduos.  

Sem embargo, as famílias em situação de pobreza vivem numa situação que as limita 

estruturalmente, deixando-as com poucas possibilidades de decisão e escolha autônoma. Apesar 

de o Estado dispensar uma assistência focalizada que compensa estas desvantagens, tentando 

aumentar seu “capital” humano e monetário para competir no mercado, os “pobres” sempre se 

encontraram numa situação de constante risco de, por qualquer acontecimento, voltar 

facilmente ao mundo dos “excluídos”. A situação de pobreza se caracterizaria pela fragilidade, 

falta de estabilidade e dependência de fatores externos. A pobreza estaria definida por uma 

restrição radical das possibilidades de escolha no planejamento da própria vida, situação que 

resulta paradoxal no marco da sociedade neoliberal, que estimula a proatividade do sujeito e a 

responsabilização por seu próprio projeto individual/familiar (ROSE, 1998). 

 

3.3 PBF: incluindo a família, excluindo a mulher? 

 Complementarmente, autoras feministas sustentam críticas ao PBF em sintonia com as 

anteriormente analisadas. Segundo Da Silva (2011), esse tipo de programas não se enquadra na 
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lógica dos direitos, já que ao estabelecer condicionalidades às transferências se tornam “direitos 

através do pertencimento a uma categoria, que os pobres não podem sequer reivindicar como 

sua” (DA SILVA, 2011, p. 5). Essa reflexão é interessante na medida em que se destaca o 

caráter construído da categoria “pobre”, operacionalizada através da ação dos saberes 

disciplinares e das políticas públicas e posta em circulação nas práticas sociais/discursivas. Ser 

“pobre” na contemporaneidade relaciona-se com significados que provêem dos valores da 

sociedade neoliberal. Esta categoria é aplicada sobre uma parcela da população, categorizando-

a e impondo-lhe certa forma de entender sua própria realidade e a si mesmos enquanto 

indivíduos, prescrevendo, desta forma, certos modos de subjetivação. 

Da Silva (2011) também afirma que esse tipo de programas agiria em termos de 

“governância”, regulando a miséria e modulando as capacidades de agir dos “pobres”. Para Da 

Silva (2011), a concepção individualista da pobreza do PBF, na qual se consideram 

características isoladas dos sujeitos em detrimento de dimensões como gênero e raça, dissimula 

a realidade da exclusão social no Brasil. Não entanto: “a pobreza brasileira sabidamente possui 

características femininas e negras” (DA SILVA, 2011, p.3). Mariano e Carloto (2009) 

complementado esta idéia afirmam que: 

A presença mais notável de mulheres negras entre as pessoas pobres é reflexo 

de um processo histórico de (re) produção das desigualdades sociais. Essas 

desigualdades têm como eixos estruturantes os marcadores sociais como 

gênero e raça-etnia, os quais orientam a construção da cidadania e efetivação 

de direitos no Ocidente (MARIANO; CARLOTO, 2009, p. 2). 

 

Especificamente acerca da relação entre o PBF e a mulher, Da Silva (2011) observa que 

as condicionalidades impostas pelo Programa recaem preferencialmente nas mulheres. Elas são 

as responsáveis pelo acompanhamento das obrigações impostas pela política como pela 

assistência às atividades complementares, situação que tem efeitos sobre o tempo das mulheres, 

vinculando-as diretamente à esfera doméstica e aos cuidados da família. Da Silva (2011) afirma 

que “na perspectiva da esfera doméstica e da reprodução, tais mulheres não cumpririam 

somente o papel de beneficiárias dos programas, mas acumulariam a tarefa de serem as 

principais interlocutoras de tais ações, responsáveis pelo cumprimento das condicionalidades 

impostas” (p. 8). Essa situação implica que as mulheres terminam se transformando numa 

espécie de “vigilantes das condicionalidades” (DA SILVA, 2011, p. 9). Da Silva (2001) afirma 

que esse tipo de ação governamental reproduz o modelo tradicional da “mulher-mãe” que atua 

no espaço doméstico e no cuidado das crianças do núcleo familiar, contribuindo para excluir as 

mulheres de outros espaços sociais.  
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Mariano e Carloto (2009) complementam essas ideias, afirmando que o PBF ativaria 

mecanismos que reforçam a associação da mulher com a maternidade e com tarefas ligadas a 

esfera reprodutiva. As autoras argumentam que “a mulher é tomada como representante do 

grupo familiar, vale dizer, o grupo familiar é materializado simbolicamente na presença da 

mulher” (MARIANO; CARLOTO, 2009, p. 4). A mulher é valorizada apenas pelas funções 

tradicionalmente femininas a ela associadas: ser mãe (maternidade) ou ser cuidadora 

(maternagem). No PBF as categorias “mulher” e “mãe” tornam-se equivalentes no discurso, 

gerando efeitos subjetivantes, na medida em que “a estratégia de inclusão e de interpelação das 

mulheres supõe a seguinte operação ideológica: mulher = mãe ou família = mãe” (MARIANO; 

CARLOTO, 2009, p. 5). 

Para as autoras, isso obedeceria a uma revalorização da família por parte de políticas 

como o PBF que, através de um enfoque familista, substitui “a demanda por empoderamento 

das mulheres por demandas que visam o fortalecimento das famílias” (MARIANO; 

CARLOTO, 2009, p. 5). O familismo implica uma operação em que “a defesa da família é 

operacionalizada com foco nas funções femininas, logo essas políticas familistas reforçam a 

associação da mulher à maternidade” (MARIANO; CARLOTO, 2009, p. 8). Este fenômeno 

estaria vinculado, segundo Saraceno (1997) (apud MARIANO; CARLOTO, 2009), a um 

programa educativo e moral da família moderna no qual a mãe é o sujeito a ser educado e, por 

sua vez, tem o papel de educar a outros membros da família.  

A configuração da família moderna sobrecarregaria as mulheres com responsabilidades 

vinculadas à reprodução social da família, diminuindo sua disponibilidade para o emprego 

remunerado, um dos fatores principais da desigualdade de gênero. Esta forma de atuar do PBF 

reforçaria a ideia de que a mulher é a responsável pela reprodução social e manteria as relações 

assimétricas de poder do patriarcado, que subordinam a mulher a uma posição secundaria na 

sociedade. Isso reduz suas possibilidades de acesso aos espaços públicos do emprego 

remunerado, impossibilitando o desenvolvimento de maior autonomia.  

Mariano e Carloto (2009) criticam a ação do PBF afirmando que essencializa ao sujeito 

mulher, fixando às identidades de gênero a lógicas binárias de classificação, deixando a mulher 

numa posição de subordinação. Nesse sentido, Carloto e Mariano (2012) afirmam que o 

“empoderamento pode ser combinado também com teorias essencialistas que naturalizam as 

diferenças entre homens e mulheres e entre masculino e feminino” (p. 3). Nesta mesma linha, 

Da Silva (2011) também faz uma crítica ao “empoderamento” que o PBF tentaria promover nas 
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mulheres beneficiárias, o qual estaria baseado principalmente na renda, numa forma 

reducionista de entender a noção de empoderamento, restringida ao acesso ao consumo e a 

possibilidade de tomar decisões no que tangue exclusivamente à esfera doméstica. Não entanto, 

essa noção não altera as relações de poder determinadas pelo gênero, mas as mantém e reforça 

através do desenho mesmo da política. Nas palavras da autora: 

Se reitera a permanência de uma relação assimétrica de poder e a manutenção 

de uma relação de interdependência (...) situação oposta ao que se espera da 

realidade do empoderamento, que deveria diminuir o isolamento social 

feminino e aumentar sua visibilidade, principalmente na esfera pública (DA 

SILVA, 2011, p. 10). 

 

As análises feitas pelas autoras das correntes feministas (DA SILVA, 2011; MARIANO, 

CARLOTO, 2009; CARLOTO, MARIANO, 2012) parecem ter um ponto de encontro com as 

reflexões feitas por Veiga-Neto e Corcini Lopes (2011), os quais afirmam que programas de 

inclusão social, como o PBF, podem estar operando uma forma de “inclusão para excluir” ou 

“inclusão excludente”. Neste sentido, estas políticas podem estar operando simultaneamente 

estratégias de inclusão social “familistas” que beneficiariam, em teoria, a todos os membros do 

grupo familiar, mas ao mesmo tempo se fundamentando em práticas que operam uma lógica de 

exclusão das mulheres, na medida em que através de operação ideológica “mulher=mãe / 

mãe=família” (MARIANO; CARLOTO, 2009. p. 5). Isso mantém as mulheres relegadas a 

posições secundarias, limitando-as ao espaço doméstico, às tarefas de reprodução e cuidado, 

excluindo-as dos espaços públicos, laborais e políticos. 

Outra reflexão importante é que a gestão do dispositivo familiar para o governo da 

população realizada pelo PBF é feita através da ação direta sobre a mulher. Dependerá dos 

efeitos que o PBF pode ter sobre a subjetividade dela mulher, o êxito que o PBF terá gerando 

mudanças nos valores e subjetividades dos outros membros da família (cônjuge, filhos, etc.). 

Neste sentido, a mulher é posicionada como um agente educador do espaço familiar e de suas 

relações (SARACENO, 1997, apud MARIANO; CARLOTO, 2009), espaço que ao ser 

modificado, causaria as mudanças nas tendências populacionais que a lógica da 

governamentalidade neoliberal tenta acionar.  

 

 

4 GOVERNAMENTALIDADE NEOLIBERAL E MODOS DE SUBJETIVAÇÃO 
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4.1 Governamentalidade neoliberal: Foucault e os anglofoucaultianos 

O governo, na formulação de políticas públicas, aciona diversos discursos em relação 

ao “fenômeno” da pobreza, a partir dos quais este “problema” social é tratado de certa maneira, 

propondo-se algumas causas para explicá-lo. Segundo Foucault (1992), esses discursos, no seu 

funcionamento, estariam sempre entrelaçados às relações de poder e não podem ser entendidos 

independentemente delas. O autor afirma que: 

Existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e 

constituem o corpo social e que estas relações de poder não podem se 

dissociar, se estabelecer nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, 

uma circulação e um funcionamento do discurso (FOUCAULT, 1992, p. 101). 

 

Carné (2013) complementa essa afirmação sugerindo que a circulação do poder é 

sempre efeito e condição de qualquer tipo de relação: política, econômica, sexual, amorosa, 

familiar ou cognitiva, que se enquadram sempre num campo de forças desiguais. Essa série de 

relações sociais seria o “conjunto de procedimentos que tem como papel estabelecer, manter, 

transformar os mecanismos de poder” (FOUCAULT, 2008, p. 4), o campo social onde o poder 

se manifesta num jogo estratégico, onde o poder é mantido ou transformado. 

Essa preocupação pelo poder levou Foucault a se interessar pelo tema do Estado, 

estudando como sua função e as racionalidades para conduzi-lo têm sofrido mudanças no 

decorrer da historia da sociedade moderna ocidental e, com isso, como têm surgido novas 

tecnologias de poder para o governo dos sujeitos. A partir das reflexões de Foucault sobre o 

Estado moderno, o autor identificou uma nova forma de exercício do poder, o biopoder, 

entendido como “o conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, 

constitui suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa política, numa 

estratégia política, numa estratégia geral de poder” (FOUCAULT, 2008, p.3). 

Foucault (2008) descreverá, de forma geral, às principais características da 

operacionalização técnica do biopoder, através do que chamou de “dispositivos de segurança”, 

que operam no governo dos espaços, dos acontecimentos sociais e na gestão das normas 

(normalização) dentro das populações. Nos dispositivos de segurança “em vez de instaurar uma 

divisão binária entre o permitido e o proibido, vai se fixar de um lado uma média considerada 

ótima e, depois, estabelecer os limites do aceitável, além dos quais a coisa não deve ir” 

(FOUCAULT, 2008, p. 9). Portanto, a operação de critérios estatísticos de normalidade para os 

problemas sociais estaria atrelada ao funcionamento dos dispositivos de segurança, na medida 

em que operaria certa norma que definiria até onde certo problema é tolerável (normal) e não 
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precisaria de intervenção direta. Essa somente seria necessária na medida em que o 

acontecimento superasse os limites do aceitável definidos pelos critérios de normalização. Para 

Foucault (2008), o funcionamento dos dispositivos de segurança estará sustentado nos 

princípios do “jogo do liberalismo”, entendendo este como: 

Deixar as pessoas fazerem, as coisas passarem, as coisas andarem, laisser-

faire, laisser-passer e laisser-aller, quer dizer, essencial e fundamentalmente, 

fazer de maneira que a realidade se desenvolva e vá, siga seu caminho, de 

acordo com as leis, os princípios e os mecanismos que são os da realidade 

mesma (FOUCAULT, 2008, p. 62). 

 

A partir das análises dos dispositivos de segurança e do liberalismo, surge um conceito 

importante no pensamento de Foucault: a população. O autor destaca que diversos saberes 

começaram a estudá-la e terminaram criando-a como um novo objeto de governo. O biopoder, 

como forma de governo que atua sobre o ser humano como ente vivo, é a forma de regulamentar 

e fabricar essa vida, conduzindo-a pelos caminhos desejados para o bem-estar da população 

como um todo.  O governo da população vai implicar que: 

A população é pertinente como objetivo, e os indivíduos, as séries de 

indivíduos, os grupos de indivíduos, a multiplicidade dos indivíduos, esta não 

vai ser pertinente como objetivo. Vai ser simplesmente pertinente como 

instrumento, intermédio ou condição para obter algo no nível da população 

(FOUCAULT, 2008, p. 56).  

 

A partir destas análises nasce o conceito de governamentalidade, no qual Foucault 

articula o funcionamento do Estado com a lógica do liberalismo. A governamentalidade será 

definida como “o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, 

cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante específica e complexa de poder, 

que tem por alvo a população” (FOUCAULT, 1992, p. 171). A população se transforma no 

objetivo principal do Estado (melhorar sua situação, incrementar sua saúde e qualidade de vida, 

diminuir os riscos, etc.) e a família passa a ser o instrumento para a gestão das populações, na 

medida em que é através dos efeitos que o Estado possa exercer sobre a família que este poderá 

governar a população como um todo. Segundo os princípios do gerenciamento liberal da 

população, o governo dos comportamentos, subjetividades e relações sociais dos indivíduos, 

em seus grupos sociais, será significativo apenas se causar algum impacto nas macro-tendências 

populacionais, foco principal dessa nova arte de governar. 

Foucault (2008) vai destacar que a população está evidentemente composta por 

indivíduos, cada um diferente do outro e com comportamentos imprevisíveis. O autor entenderá 
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que o desejo de cada indivíduo será parte importante dentro da lógica do governo liberal da 

população, na medida em que: 

O desejo é aquilo porque todos os indivíduos vão agir (...) esse desejo é tal 

que, se o deixarmos agir e contanto que o deixemos agir, em certo limite e 

graças a certo número de relacionamentos e conexões, acabará produzindo o 

interesse geral da população (...) o jogo espontâneo ou em todo caso, 

espontâneo e, ao mesmo tempo, regrado do desejo permitirá de fato a 

produção de um interesse, de algo que é interessante para a própria população. 

Produção do interesse coletivo pelo jogo do desejo (FOUCAULT, 2008, p. 

95). 

 

Assim, a liberdade através do operar do desejo individual aparece como uma tecnologia 

de poder, no sentido que o governo deve se apoiar na: 

Liberdade dos homens, no que eles querem fazer, no que tem interesse de 

fazer, no que eles contam fazer (...) uma física do poder ou um poder que se 

pensa como ação física no elemento da natureza é um poder que se pensa como 

regulação que só pode se efetuar através de e apoiando-se na liberdade de cada 

um (FOUCAULT, 2008, p. 64). 

 

Desta forma, no liberalismo, articulam-se o nível da população e o nível do individuo. 

O individuo deverá atuar movimentado pelo seu desejo no marco de sua liberdade, mas numa 

liberdade “regrada” ou “regulada”, dentro dos critérios de normalidade populacional e dos 

limites que sejam determinados como aceitáveis para determinada população. Determina-se 

nesse ponto a importância do governo do desejo, de como o governo pode intervir nas 

características desse desejo, para que ele esteja em consonância com os requerimentos políticos 

do funcionamento da população. Portanto, é importante compreender que a noção foucaultiana 

de governo é ampla, dever ser entendida como uma ação sobre ações, dinâmica que pode ter 

como objeto tanto os “outros” como o “si mesmo”. 

Neste sentido, o autor entende o governo de duas formas: o governo como as relações 

entre sujeitos e como a relação consigo mesmo. No primeiro caso, governar consiste 

basicamente em conduzir condutas e comportamentos de outros. Nesse marco, o exercício do 

poder implicaria: 

Guiar as possibilidades de conduta e dispô-las com o propósito de obter 

resultados possíveis. Basicamente, o poder é menos uma confrontação entre 

dois adversários, ou o vínculo de um respeito do outro, que uma questão de 

governo (...) governar, neste sentido, é estruturar um campo possível de ação 

dos outros (FOUCAULT, 1984, apud CASTRO, 2007, p. 11).  

 

No segundo caso, Foucault se interessa pelo autogoverno, no sentido da “relação que 

um pode estabelecer consigo mesmo na medida em que, por exemplo, se trata de dominar os 
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prazeres o os desejos” (FOUCAULT, 1984, apud CASTRO, 2007, p. 11). Assim, a capacidade 

de autocontrole e responsabilização por si mesmo são formas do governo de si, ancoradas nos 

princípios do liberalismo, abrindo-se a noção de governo para referir à forma como um 

indivíduo se questiona sobre sua própria conduta para poder governá-la (GRINBERG, 2007). 

Os governos nas sociedades liberais não podem ser operacionalizados sem que os próprios 

indivíduos exerçam o governo sobre si mesmos, mecanismo que implica que as práticas de 

subjetivação serão um elemento fundamental para que as racionalidades liberais possam se 

instalar e ganhar hegemonia. Portanto, uma série de tecnologias e saberes serão postos a 

disposição para modelar a subjetividade. 

Este entendimento que Foucault propõe sobre o governo descentra a concepção clássica 

de um poder ancorado no Estado, ressaltando que seu exercício e seus efeitos podem ser 

constatados na vida cotidiana e institucional. Esses espaços são construídos a partir de certos 

saberes específicos, lugares em que a autoridade sobre os sujeitos é posta em jogo e onde atuaria 

a “microfísica do poder” (FOUCAULT, 1992).  

Por outra parte, os autores anglofoucaultianos (MILLER; ROSE, 2012) tentam 

compreender as formas de operar do governo na contemporaneidade. Para os autores, os estudos 

em governamentalidade implicam entender quais são as racionalidades que o governo utiliza, 

os “objetos” que busca conduzir e as estratégias que seleciona para fazê-lo. Rose e Miller (1992) 

têm proposto duas categorias interdependentes para o estudo da governamentalidade neoliberal: 

racionalidades políticas e técnicas de governo.  

Os autores entendem por racionalidades políticas os discursos que adotam um status de 

verdade, dão um marco de inteligibilidade ao mundo social e constroem performativamente os 

objetos do mundo social, objetos que estarão sob o poder do governo (MILLER; ROSE, 2012). 

Através destas racionalidades problematizam-se certos aspectos do mundo social, “objetos” que 

são considerados relevantes, dignos da atenção e intervenção por parte do governo.  Em sua 

dimensão discursiva, as racionalidades políticas prescrevem a natureza dos objetos a serem 

governados.  Neste sentido, os “cidadãos”, podem ser compreendidos de acordo a varias 

categorias que definem sua natureza e a forma como deve ser exercido o poder sobre eles. Miller 

e Rose (2012) explicam isto dizendo que: 

Não há sujeitos universais de governo: os que devem ser governados podem 

ser concebidos como crianças a serem educadas, membros de um rebanho a 

ser conduzidos, almas a serem salvas ou, podemos acrescentar agora, sujeitos 

sociais aos quais devem ser concedidos direitos e deveres, indivíduos 
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autônomos a serem assistidos, compreendendo-se o potencial deles mediante 

sua própria livre escolha, ou ameaças potenciais a serem analisadas segundo 

a lógica do risco e da insegurança. Não sujeitos, portanto, mas subjetivações, 

como um estilo de ação sobre ação (MILLER; ROSE, 2012, p. 17).  

 

O complemento das racionalidades políticas são as tecnologias ou técnicas de governo, 

as quais se constituem como procedimentos, formas de fazer e intervir, o modo como o governo 

é praticado a partir de certa racionalidade política. As técnicas de governo “são os meios 

calculados e reflexivos que, de modo regular, se organizam para alcançar certo fim no marco 

de um campo de forças” (CARNÉ, 2013, p. 328). Essas tecnologias: 

Expressam, encarnam, são reflexo de um pensamento, uma racionalidade, um 

saber subjacente que as organiza, lhes dá sentido, as coordena no marco de 

uma estratégia de conduzir a conduta de terceiros. Elas estão formadas por um 

ensamble de diferentes técnicas de governo, objetos técnicos, recursos 

financeiros e forças sócio-técnicas (CARNÉ, 2013, p. 329). 

 

As técnicas de governo se situam no âmbito da prática concreta e real, são os “modos 

de fazer” no exercício do poder. Miller e Rose (2012) acentuam este aspecto dizendo que: 

A fim de tornar-se operáveis, as racionalidades precisavam encontrar algum 

jeito de compreender a si mesmas, tornar a si mesmas instrumentais, e 

designamos essas ‘tecnologias’ de tecnologias humanas. Isso referia a todos 

os dispositivos, instrumentos, técnicas, pessoas, materiais e aparatos que 

possibilitavam as autoridades imaginar e agir sobre a conduta de pessoas 

individual e coletivamente, e em ambientes que se achavam freqüentemente 

bem distantes (MILLER; ROSE, 2012, p. 28). 

 

Em determinados espaços sociais, certas racionalidades e tecnologias teriam maior 

preponderância, enquanto que outras seriam irrelevantes ou pouco efetivas, por isso essa 

variabilidade geraria efeitos subjetivantes diferenciados de acordo aos diferentes espaços onde 

práticas de governo são aplicadas. Também, implicaria que nas formas de autogoverno dos 

sujeitos atuariam forças diversas e contraditórias. Nas palavras de De Marinis (1999): “o sujeito 

mesmo se encontra atravessado por instâncias de poder diferentes, participando às vezes em 

redes mais ou menos tradicionais de afiliação comunitária e outras vezes, ao mesmo tempo, em 

redes muito ‘avançadas’ de insidiosa sujeição responsabilizante” (p. 23). Existiria uma notável 

fragmentação e multiplicidade de racionalidades-tecnologias atuando nos espaços sociais e nas 

práticas de subjetivação concretas de cada indivíduo. 

Outra característica da governamentalidade neoliberal é que ativa uma série de 

linguagens e técnicas para a regulação dos âmbitos privados, em campos institucionais e 

cotidianos, como a empresa, a família, a escola ou a parentalidade. A atuação das expertises 

nos âmbitos privados permitiria o “governo a distância”, uma forma de “atuar desde um centro 
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de cálculo tal como um escritório de governo ou escritórios centrais de organizações não 

governamentais, sobre os desejos e atividades de outros que estão espacial e organizativamente 

diferenciados” (ROSE; O’MALLEY; VALVERDE, 2012, p. 124). 

Finalmente, outra característica que vai definir as formas neoliberais de governo é o 

apelo à liberdade individual. Nas palavras de Rose, O`Malley e Valverde (2012) e descrevendo 

um dos pilares dos governos liberais avançados, os autores argumentam que: 

A criação da liberdade era central para as estratégias de governo da alma. Os 

sujeitos estavam obrigados a serem livres e se lhes exigia se conduzir a si 

mesmos responsavelmente, que tomaram conta de suas próprias vidas e suas 

vicissitudes em termos de sua liberdade. A liberdade não se opunha ao 

governo. Ao contrario, a liberdade como opção, autonomia, responsabilidade 

de si, e a obrigação de maximizar a vida de cada um como uma espécie de 

empresa era uma das principais estratégias (ROSE; O’MALLEY; 

VALVERDE, 2012, p. 126).  

 

Desta forma, uma ética da liberdade assumida e incorporada nas subjetividades dos 

indivíduos seria um elemento chave para o governo das sociedades neoliberais. O governo, 

portanto, fluiria entre, por um lado, um cálculo estratégico para dirigir os comportamentos, e 

por outro, as práticas de liberdade dos indivíduos, entendida como uma liberdade “vigiada” ou 

“regulada” de forma sutil mas muito efetiva. Essa forma de liberdade transformou-se num eixo 

estratégico da forma como organizamos a experiência do mundo social e do jeito como nos 

relacionamos com nós mesmos e estabelecemos relações com os outros. O governo foi 

progressivamente ligado à prática da liberdade, numa espécie de jogo em que os indivíduos 

seriam “obrigados a serem livres” (ROSE, 1998), a interpretar seu destino como produto das 

escolhas individuais que eles fazem e que determinam o curso de sua biografia. 

O governo a distância, possibilitado pelo funcionamento dos discursos das diversas 

disciplinas de administração do “social”, leva os “cidadãos livres” à relacionar-se consigo 

mesmos na lógica dos valores liberais (liberdade, responsabilidade individual, autonomia, 

empreendimento), procurando seu autogoverno. Nas palavras de Miller e Rose (1990): 

A cidadania devia ser ativa e individualista, em vez de passiva e dependente. 

O sujeito político devia ser um individuo cuja cidadania era manifestada 

através do exercício livre da escolha pessoal entre uma variedade de opções 

(...) os programas de governos deviam ser avaliados em termos da medida em 

que intensificavam essa escolha. E a linguagem da liberdade individual, da 

escolha pessoal e da auto realização chegou a fundamentar programas de 

governo (MILLER; ROSE, 1990, p. 65).  

 

Mas o paradoxo é que o exercício da liberdade, escolha, decisão e construção de um 
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projeto de vida próprio, valores normativos das sociedades neoliberais, se realiza num marco 

de “condições que sistematicamente limitam, em tantas pessoas, as capacidades de modelar 

seus próprios destinos” (ROSE, 1998, p. 32). Existe um aparente paradoxo vital entre os valores 

liberais hegemônicos que as sociedades contemporâneas impõem aos sujeitos e as condições 

sociais reais que posicionam certas pessoas e grupos em lugares onde as possibilidades de 

escolher estão restringidas. Por outra parte, em nome da liberdade ou da falta dela, no caso de 

certos grupos populacionais excluídos, se aplicam diversas estratégias que misturam 

hibridamente racionalidades liberais com racionalidades ancoradas em mecanismos judiciais e 

disciplinares. Rose (1998) formula este paradoxo através da seguinte pergunta: “como a 

liberdade tem provido a base racional para todo tipo de intervenção coercitiva nas vidas 

daqueles vistos como não livres ou ameaças a liberdade: os pobres, os sem-teto, os loucos, os 

perigosos ou aqueles em perigo?” (p. 31). 

4.2 A família: nova forma de gerenciar aos “excluídos” 

Para Rose (1998), as ciências humanas e sociais tiveram um papel fundamental na 

invenção do “social” como um novo território a ser conhecido e regulado. Dentro do que foi 

definido como o “social”, tanto a subjetividade como a inter-subjetividade se tornaram alvo de 

governo. A “sociedade” surge como um objeto de estudo e também como um espaço a ser 

governado através do conhecimento. Deleuze (1980) concorda com essa nova especificação de 

um domínio “social” a ser governado pelas políticas liberais e destaca sua heterogeneidade: 

O social tem por referência um setor particular em que se classificam 

problemas na verdade bastante diversos (...) fala-se de chagas sociais, do 

alcoolismo à droga; de programas sociais, da re-população ao controle da 

natalidade; de des-adaptações ou adaptações sociais (do pré-delinquente, do 

indivíduo com distúrbios do caráter ou do deficiente, até os diversos tipos de 

promoção) (DELEUZE, 1980, p. 5). 

 

Sem embargo, Rose (1996a) destaca que esta noção do “social”, que foi o grande 

referente conceitual e político para o governo das sociedades liberais modernas no século XX, 

vem sendo questionada no contexto contemporâneo, em que diversas mudanças geram um novo 

cenário onde estariam aparecendo novas categorias para o governo da população. O autor 

afirma que, nas modernas sociedades liberais, estaríamos vivendo a emergência de “uma série 

de racionalidades e de técnicas que buscam governar sem controlar a sociedade, governar 

através de escolhas reguladas feitas por atores discretos e autônomos no contexto de seus 

compromissos particulares com as famílias e as comunidades” (ROSE, 1996a, p. 105). 
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Nesse novo contexto, a família se transforma no foco principal das novas linguagens e 

tecnologias governamentais, espaço privado por excelência onde relações sociais e 

subjetividades podem ser modeladas. Segundo Rose (1998), não se trataria de controlar esses 

domínios, mas de agir sobre eles – direta ou indiretamente – de forma que os acontecimentos 

que determinam suas características interatuem de modo que esses domínios caminhem a favor 

dos objetivos estratégicos do governo da população. Os domínios privados como a família 

podem ser entendidos como “tecnologias humanas” (ROSE, 1998, p. 45), aquelas que têm por 

objeto a subjetividade, os modos como o ser humano pode estabelecer uma relação ética 

consigo mesmo. Segundo Rose (1998), a “familiarização” tem sido fundamental para a 

condução da conduta dos indivíduos na sociedade liberal, instrumentalização que implica uma 

“privatização” e “responsabilização” da família pela socialização e condução ética do 

comportamento dos cidadãos. 

Sem embargo, a “familiarização” das tecnologias de governo não foi uma prática 

homogênea para todas as classes sociais nem permaneceu inalterada no decorrer da historia. Já 

no século XIX, nas famílias em situação de exclusão social se observam intervenções de caráter 

mais legislativo, disciplinar e de vigilância. Neste contexto, a mãe da família popular estava 

constantemente submetida a uma vigilância médico-estatal e sempre rondava sobre ela a 

suspeita de incapacidade e negligência (DONZELOT, 1980). O autor comenta que nesse 

período começa a “familiarização das camadas populares” (DONZELOT, 1980, p. 39), em que 

a mulher, vigiada pelos instrumentos médico-estatais, é posicionada como vigia dos hábitos 

familiares, tanto das crianças como de seu esposo. O caráter prescritivo da posição a ser 

ocupada pela mulher lhe adjudicaria uma serie de responsabilidades sobre a reprodução social 

e o bem-estar e, assim sendo, todos os problemas e desvios observados na família seriam “culpa” 

de uma má gestão doméstica por parte da mulher.  

Já no inicio de século XX novos saberes se incorporam na missão de governar a família. 

As ciências sociais e “psi” entram na cena para introduzir novas formas de entender e governar 

a subjetividade nos espaços privados como a família (ROSE, 1998). Portanto, no século XX 

muda o foco e as ações da governamentalidade liberal vão procurar a “produção da normalidade” 

na família (ROSE, 1998, p. 227). A família é chamada agora a realizar as aspirações pessoais 

de seus integrantes, maximizar seu bem-estar físico e mental na procura de sua própria 

felicidade. Com base em certas normas geradas pelos saberes “psi” os “indivíduos podem 

avaliar e normalizar suas condutas como pais de família e como cônjuges com referência a 

padrões, criados por especialistas, de mãe, pai, casal parental e famílias consideradas normais” 
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(Rose, 1998, p. 227).  

Por outra parte, Donzelot (1980) identifica as formas como o governo nas sociedades 

liberais tentaria lidar com as famílias excluídas durante o século XX, que fugiam a esta “norma 

da autonomia” na medida em que não conseguiam se gerenciar de forma independente e caiam 

nas redes da tutelarização. O autor descreve o funcionamento de um “complexo tutelar” 

operando sobre as famílias excluídas, onde se reuniriam um conjunto de autoridades e saberes 

das áreas jurídicas, sociais, psiquiátricas e psicológicas, que disporiam uma serie de 

mecanismos de vigilância permanente sobre as famílias populares. Donzelot (1980) exemplifica 

e foca sua análise na situação das crianças, afirmando que os novos mecanismos de vigilância 

teriam como novo objeto a regulação da “infância desadaptada”, onde as disciplinas 

psicossociais e psiquiátricas teriam um papel central na identificação e assinalamento das 

famílias que fugiam a estas normas e que precisavam de algum tipo de intervenção, já seja 

educativo-corretiva ou simplesmente jurídica. Já que o foco estaria nas crianças do lar, a função 

da “mulher-mãe” dentro deste cenário a transformariam numa peça estratégica do governo da 

família. O êxito das práticas educativas na família dependeria do posicionamento da mulher 

como “mãe-cuidadora” e vigia dos hábitos familiares. 

As formas de gestão através dos conhecimentos “psi” das famílias excluídas são 

exemplificadas por Donzelot (1980) ao descrever como diversas estratégias eram 

implementadas sobre as famílias populares de acordo com seus “problemas” (inestruturadas, 

normais ou carentes). Por exemplo, no caso das famílias “normais”, as quais não precisavam 

geralmente da aplicação de medidas de caráter judiciário ou disciplinar, as estratégias 

educativas eram fundamentais para regular e manter essa “normalidade”, aperfeiçoar-la para 

prevenir riscos ainda piores. A situação de risco constante e a possibilidade de “desvios” das 

normas sociais sempre assombraram a família popular, mesmo sendo considerada “normal”, 

por isso a intervenção estatal nesse tipo de situações se orientava a: 

Garantir a função da criação e fazer operar uma função disciplinar em vez de 

reforçar uma posição de autoridade. Tudo se passa como se o aparelho tutelar 

formulasse às famílias populares o seguinte discurso: ‘Enviai vossos filhos à 

escola, ao C.E.T., à aprendizagem, à fábrica, ao exército; vigiai suas relações, 

a forma como utilizam o tempo, por onde andam. O perigo está na vacuidade. 

Se não vigiardes, nós o faremos. Reinjetaremos vossos filhos nos dispositivos 

disciplinares, com a diferença de aumentarmos sua lista, com lares de jovens 

trabalhadores, lares de ação educativa, internatos de reeducação e prisão’ 

(DONZELOT, 1980, p. 125).  

 

No exemplo anterior, Donzelot (1980) faz uma descrição das estratégias governamentais 
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que começariam a operar neste século sobre a família excluída, as quais funcionariam numa 

tensão constante entre liberalização (educação) e tutelarização. Neste sentido, por uma parte, se 

incentiva uma série de ações para que a família e seus membros se gerenciem de forma 

autônoma, por meio do auto-monitoramento a partir das “normas”. Mas, na medida em que a 

família se mostra “incapaz” de conduzir-se autonomamente, os mecanismos tutelares entrariam 

na cena para corrigir os desvios, por meio, sobretudo, de dispositivos de ordem disciplinar. 

Racionalidades híbridas operando, as famílias entre o incentivo e a ameaça, se vão delineando 

assim as tecnologias liberais de condução da família excluída que hegemonizariam o século 

XX.  

4.3 Como fazer o estudo dos modos de subjetivação?: a proposta de Nikolas Rose 

Rose (1998) postula que as práticas discursivas situadas em procedimentos particulares 

e estruturadas em relações de poder diversas conferem aos sujeitos determinadas posições a 

serem ocupadas. Este marco de relações e conexões se constitui como condição de possibilidade 

para a existência de modos de subjetivação de certo tipo. Desta forma, existiriam “regimes de 

pessoa” os quais seriam: 

Posições identitárias prescritas, às quais somos de certa forma compelidos à 

nos identificar e a agir em função delas. Por exemplo: masculinidade, 

feminilidade, honra, boa conduta, civilidade, disciplina, eficiência, harmonia, 

sucesso, cidadão, paciente, marido, mulher, filho, etc. (SILVA; MÉLLO, 2011, 

p. 375). 

 

Esses regimes de pessoa teriam uma função individualizante, fixariam as pessoas a 

certos modos de viver e a certas identidades que prescreveriam modos de pensar, julgar, agir e 

se relacionar. A existência de posições subjetivas dentro das práticas discursivas é destacada 

por Rose (1998) ao afirmar que as condições de produção de sentido estão além do sujeito 

agente e falante, ou seja, os discursos não são meros significados produzidos pela cultura e que 

estão à disposição dos indivíduos, eles são: 

Encarnados no interior de complexas associações e dispositivos técnicos e 

práticos que fornecem ‘lugares’ que os seres humanos devem ocupar a fim de 

atingir a condição de sujeitos de determinados tipos, e que imediatamente os 

colocam em certas relações uns com os outros e com o mundo do qual eles 

falam (ROSE, 1998, p. 81).  

 

Nesse marco, portanto, o sujeito não é produtor, mas produzido. Rose (1998) afirma que 

devemos compreender o termo “subjetivação” como as práticas heterogêneas através das quais 

os seres humanos passam a se relacionar consigo de certa forma, num determinado lugar e 
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momento histórico, onde os discursos têm um papel central. 

Para Rose (1998) é possível realizar um estudo da subjetivação através de uma 

“concepção mínima, fraca ou rala do material humano” (p. 60). Neste sentido, a “interioridade” 

não estaria vinculada a um interior psicológico profundo, mas um tipo de dobramento da 

exterioridade. Segundo o autor, o que é “dobrado” como interioridade subjetiva são os 

elementos que, num determinado campo, têm algum tipo de poder, por isso os modos de 

subjetivação dominantes numa sociedade agem sobre os seres humanos em termos de 

dobramento. Rose (1998) afirma que: 

No interior de uma genealogia de subjetivação, aquilo que é dobrado é 

qualquer coisa que pode adquirir autoridade - injunções, conselhos, técnicas, 

pequenos hábitos de pensamento e emoção, uma gama de rotinas e normas de 

como ser humano – instrumentos através dos quais o ser constitui a si mesmo 

em diferentes práticas e relações (ROSE, 1998, p. 61).  

 

Essas dobras são parcialmente estabilizadas, o que permite que os seres humanos se 

entendam como sujeitos de certo tipo e se relacionem consigo mesmos através de múltiplas 

técnicas de auto-administração. As dobraduras da subjetividade não seriam uma questão de 

corpo, mas de “cenas conjugadas” (Rose, 1998), numa metáfora que entende o ser humano num 

âmbito de “espacialização”. Assim, os processos de subjetivação são compreendidos através da 

noção de “agenciamento”, lógica na qual as capacidades e formas de ser humanas dependeriam 

de modos específicos e históricos de organização espacial do habitat. Nesse contexto, surge, 

para Rose (1998), uma nova imagem da pessoa, de modo que “as pessoas, aqui, funcionam de 

uma forma heterogênea inescapável, como arranjos cujas capacidades são definidas e 

transformadas por meio de conexões e ligações nas quais elas são apreendidas em espaços e 

lugares particulares” (p. 252).  

Rose (1998) se aventura a descrever as quatro dobras da contemporaneidade. O aspecto 

do ser humano a ser dobrado seria o self-realização, onde uma interioridade psíquica é 

agenciada através de autoridades que dobram este espaço interior “psicologizado”. A dobra da 

regra-autoridade estaria constituída por uma autoridade terapêutica baseada nos valores da 

normalidade e patologia, regra que prescreve uma intervenção continua no mundo interior e no 

corpo, na procura constante de um melhoramento do si mesmo. A terceira dobra, da verdade, 

relaciona-se com saberes que têm alguma hegemonia na contemporaneidade, especificamente, 

os saberes “psi”, construtores de certos objetos e conceitos através dos quais os seres humanos 

se entendem e agem sobre eles mesmos. Finalmente, a dobra da esperança seria a dobra da 

liberdade, a qual prescreve que devemos gerenciar nossas vidas através de atos de escolha 
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autônomos, tanto do ponto de vista político (liberdade de escolha) como psicológico (escolha 

com base em um projeto de identidade).  

Segundo Rose (1998), existe em nossas sociedades contemporâneas um valor 

predominante, o do “self”, uma norma da “ética do self”. Essa ética gira em torno de certos 

valores que são próprios das sociedades liberais, como autonomia, liberdade, individualidade, 

identidade, escolha e satisfação. A nossa subjetivação é construída como uma forma particular 

de nos relacionar com nós mesmos, como selfs psicológicos, livres e autônomos. 

Complementarmente às ideias anteriormente expostas, para Rose (1998), desde o final 

do século XX se configurou uma cultura do empreendedorismo que representa os ideais da 

racionalidade política do neoliberalismo. Dentro do discurso do empreendedorismo valoriza-se 

certa imagem de ser humano. O ideal de “self empreendedor” é uma forma de pensar como as 

pessoas são e de prescrever, ao mesmo tempo, como elas deveriam ser. Este modo de 

subjetivação hegemônico diz que as pessoas devem ser entidades subjetivas, autônomas, 

responsáveis individualmente, na procura de realização pessoal e de dar significados a suas 

vidas através de atos de escolha livres (ROSE, 1998). Esse super valorizado “self empreendedor” 

transforma-se num particular modo de entender, julgar e agir sobre os seres humanos, de 

governá-los. 

No plano institucional, o empreendedorismo é uma linguagem que permite traduzir a 

racionalidade neoliberal em programas que operam em espaços sociais e institucionais 

concretos (trabalho, família, etc.). Essas organizações e os indivíduos que as compõem são 

“problematizados” em termos de sua falta de empreendedorismo, o que faz necessário “instalar” 

essas capacidades para solucionar este “déficit”. O empreendedorismo vira uma tecnologia para 

regular as práticas sociais, em que os sujeitos e instituições devem fazer “inversões” em si 

mesmos para incrementar seu capital e competitividade.  

Uma característica distintiva no modo de subjetivação contemporâneo do “self 

empreendedor” é que sua vida deve ser vivida como se fosse um projeto, no qual “eles devem 

trabalhar seu mundo emocional, seus arranjos domésticos e conjugais, suas relações com o 

emprego e suas técnicas de prazer sexual, devem desenvolver um estilo de vida que maximizará 

o valor de suas existências para eles mesmos” (ROSE, 1998, p. 218). O self empreendedor deve 

moldar um estilo de vida, na procura da felicidade e do bem-estar, no marco de um “projeto de 

identidade” próprio (ROSE, 1998). Na contemporaneidade, o self autônomo é levado a tornar-

se um “empresário de si mesmo”, lógica na qual deve “maximizar seus próprios poderes, sua 
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própria felicidade, sua própria qualidade de vida, embora aprimorando essa autonomia e, assim, 

instrumentalizando suas escolhas autônomas a serviço de seu estilo de vida” (ROSE, 1998, p. 

220). A premissa orientadora seria: “seja quem você quiser, seja você mesmo, você é dono de 

seu próprio destino”.  

Complementarmente, o self empreendedor deve procurar incrementar seu capital social. 

A participação em redes sociais resulta fundamental na medida em que é um recurso, uma 

espécie de “ativo” através do qual se podem gestionar problemas comuns, como no caso da 

solidariedade comunitária das populações pobres, ou gestionar o próprio projeto de vida, 

procurando oportunidades de desenvolve-lo mediante os benefícios que possam ser obtidos pela 

participação nestes relacionamentos. No regime contemporâneo do self os “relacionamentos” 

são essenciais tanto para a felicidade pessoal como para a eficácia social.  

Mas nas sociedades liberais e seu regime do self empreendedor, não todos os sujeitos 

estão “incluídos” nem participam da mesma forma. Assim Martínez, Rico e Sánchez (2006), 

afirmam que “não todo o corpo social tem as mesmas possibilidades de alcançar os ‘estilos de 

vida’ que se oferecem como universalmente valiosos e potencialmente alcançáveis por todos 

senão que depende da posição diferencial dos sujeitos no espaço social” (MARTÍNEZ; RICO; 

SÁNCHEZ, 2006, p. 12), exemplificando que diversas posições de gênero, classe social, raça, 

etnia ou local de moradia distribuem desigualmente os considerados “incluídos” e “excluídos”.  

Rose (1998) destaca que se existe uma massa de excluídos que são controlados por 

métodos mais antigos como os disciplinares-judiciais, ao mesmo tempo observa-se nos 

programas sociais que atendem às pessoas “vulneráveis” a aplicação de linguagens e técnicas 

que estão em coerência com as lógicas liberais e seus modos se subjetivação hegemônicos 

(treinamento em habilidades sociais, empoderamento individual, autoestima, etc.). Assim, nas 

práticas que visam à inclusão social dos marginados da sociedade, podemos observar a mesma 

lógica subjetivante operando: a cultura empreendedora e o self autônomo. 

 

 

 

5 METODOLOGIA 

 

 

5.1 Perguntas da pesquisa 
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O estudo parte da hipótese formulada a partir do enfoque da governabilidade, ou seja, 

formas de governo que implementam racionalidades/tecnologias neoliberais de governo, como 

o Programa Bolsa Família (PBF), geram efeitos nos modos de subjetivação das mulheres 

beneficiárias a partir da promoção de “normas” que serão incorporadas a nível subjetivo e serão 

a base para o governo da própria conduta. Com base nesta hipótese, o presente estudo buscou 

analisar as práticas discursivas que constituem os modos de subjetivação de mulheres 

beneficiárias do PBF de contextos rurais da Zona da Mata de Pernambuco. As perguntas de 

pesquisa foram: 

 Quais são as principais práticas discursivas que constituem os modos de subjetivação 

de mulheres beneficiárias do PBF de contextos rurais? 

 Como o contexto de vida rural, sendo este heterogêneo, influi dando particularidade a 

estas práticas discursivas e, por conseguinte, aos modos de subjetivação das mulheres? 

 O PBF, enquanto dispositivo de governo, é um elemento relevante que age sobre a 

constituição dos modos de subjetivação das mulheres beneficiárias do Programa? 

 O PBF atua sobre as subjetividades das beneficiárias promovendo certos modos de 

subjetivação hegemônicos, vinculados a uma noção de sujeito “self empreendedor”, as 

posições de gênero tradicionais e a incorporação da categoria “pobre” na subjetividade? 

5.2 Objetivos da pesquisa 

Objetivo Geral 

Analisar as práticas discursivas que constituem os modos de subjetivação de mulheres 

beneficiárias do PBF de contextos rurais da Zona da Mata de Pernambuco. 

Objetivos Específicos 

• Analisar os relatos das mulheres sobre suas realidades familiares, o contexto rural onde 

habitam e sua participação como beneficiárias do PBF. 

• Identificar as práticas discursivas que constituem os modos de subjetivação das 

mulheres. 

• Analisar a relação entre as práticas discursivas e o agenciamento sócio-material da 

ruralidade. 
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• Identificar, através das práticas discursivas, a forma como o PBF atua sobre a 

subjetividade das mulheres beneficiárias e se ele reproduz modos de subjetivação 

hegemônicos, reforçando posições de gênero tradicionais, uma noção de sujeito “self 

empreendedor” e a incorporação da categoria “pobre” na subjetividade das mulheres. 

5.3 Contextualização da pesquisa 

A presente pesquisa foi realizada em parceria com o Centro SABIÁ, organização não 

governamental que trabalha para promoção da agricultura familiar dentro dos princípios da 

Agroecologia. A missão da instituição é “interagir com os diversos setores da sociedade civil, 

desenvolvendo ações inovadoras junto ao trabalho com crianças, jovens, mulheres e homens na 

agricultura familiar. Na perspectiva de que a sociedade viva em harmonia com a natureza e seja 

consciente, autônoma e participativa na construção de um modelo de desenvolvimento rural 

sustentável (SABIÁ, 2015)2. A instituição teve o papel de fornecer apoio logístico para o 

desenvolvimento da pesquisa, servindo como porta de entrada até as comunidades e famílias 

com as quais se trabalhou, facilitando o primeiro vínculo com as mulheres entrevistadas.  

A instituição parceira tem um longo tempo de inserção no território onde a pesquisa foi 

desenvolvida, a área da Zona da Mata Pernambucana. Esta área, segundo Rodrigues e Rollo 

(2000), se caracteriza pela produção da cana de açúcar como sua principal atividade econômica, 

a qual teve sua origem no tempo do Brasil Colonial e se mantém até hoje como atividade 

agrícola fundamental na região. Os autores destacam que durante as décadas de 80 e 90 diversas 

crises econômicas a nível nacional e específicas do setor sucro-alcooleiro prejudicaram esta 

atividade econômica. Por este motivo a renda média da população rural decaiu 

significativamente, pela grande dependência que esta tem da atividade da cana de açúcar, o que 

significou um incremento dos índices de pobreza na região.  

Na região, afirmam Rodrigues e Rollo (2000), o processo de Reforma Agrária foi 

historicamente impulsionado pelo Estado e movimentos sociais. E que apesar de que muitos 

trabalhadores rurais conseguiram aceder a terras, inicialmente os assentamentos se encontravam 

em condições precárias, com carências nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, 

saneamento, energia e água, tendo a escassez de meios para a produção agrícola e o pouco 

acesso a crédito dificultado a vida das famílias rurais. Apesar de nas ultimas décadas novos 

                                                           
2 http://centrosabia.org.br/ 
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investimentos e políticas públicas terem beneficiado a região, ainda muitos destes problemas 

continuam presentes.  

Especificamente sobre a situação das mulheres na Zona da Mata de Pernambuco, 

Dourado et. al. (1999, apud SILVA, 2002) afirmam que sua presença no processo produtivo da 

cana de açúcar existe desde a colonização. Muitas mulheres começam jovens a trabalhar em 

propriedades com plantio de cana de açúcar, mas simultaneamente se desempenham como 

agriculturas na unidade produtiva familiar, além de cumprir com os labores tradicionalmente 

vinculados ao feminino, como cuidar dos filhos, da família e do espaço privado da casa. 

5.4 Critérios de inclusão dos sujeitos da pesquisa 

No presente estudo foi selecionada a amostra “não probabilística de sujeitos tipo” em 

que a eleição dos sujeitos depende dos objetivos da pesquisa (HERNÁNDEZ, 1998). Este tipo 

de amostra é relevante em estudos que não procuram uma representatividade estatística e sim a 

eleição de casos considerados “típicos” segundo a formulação do problema de pesquisa. Este 

critério se assemelha à “amostragem teórica” (VALLES, 2003), realizando uma seleção 

estratégica dos sujeitos, baseando-se nos pressupostos teóricos e objetivos da pesquisa. 

Este tipo de amostra implica que se devem explicitar os critérios para a seleção dos 

sujeitos. Segundo Valles (2003), os estudos deste tipo devem definir critérios de tipicidade, ou 

seja, elementos que fazem que os sujeitos pertençam a um grupo com características comuns 

de interesse para a pesquisa. Considerando as orientações do autor, os sujeitos participantes do 

presente estudo terão como requisitos básicos serem mulheres maiores de 18 anos, que tenham 

aos seus cuidados crianças/jovens menores de 18 anos, beneficiárias do Programa Bolsa Família 

(PBF) e pertencentes a comunidades rurais da Zona da Mata de Pernambuco.  

5.5 Considerações éticas da pesquisa 

Este projeto foi submetido ao Comité de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(CEP) da UFPE, sob o número CAAE: 44461215.6.0000.5208, obtendo parecer aprovado sem 

recomendações em junho de 2015. Sobre os riscos da pesquisa, existe a possibilidade de 

constregimento para as participantes. Este risco será amenizado com a realização de entrevistas 

individuais num ambiente emocional e espaço físico de confiança e confidencialidade. Com 

relação aos benefícios da pesquisa, ela pode ser uma oportunidade para que os participantes 

expressem suas experiências, sendo estas validadas e valorizadas pelo interesse que o estudo 

tem e pelo ambiente de confiança e não julgamento que terão as entrevistas. Também, o fato de 
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dar a conhecer suas experiências pode trazer o benefício de melhoria do atendimento as 

necessidades das participantes e suas famílias por parte dos programas sociais e organizações 

não governamentais que trabalham no território. 

Enquanto a realização das entrevistas e a destinação do material coletado, estas serão 

gravadas através de aparelho de mp3. O material do registros será arquivado no Laboratório de 

Interação Social Humana (LABINT) do Departamento de Psicologia da UFPE, localizado na 

Av. Professor Moraes Rego, s/n, Cidade Universitária, Recife – PE, sob a responsabilidade da 

professora Dra. Elaine Magalhães Costa Fernandez, orientadora da pesquisa, durante o período 

de cinco anos, sendo destruído após este tempo. Também será guardada uma copia no 

computador pessoal do pesquisador responsável, Claudio Baradit Muñoz. 

5.6 Entrevista Semiestruturada 

Considerando que a presente investigação se enquadra no enfoque qualitativo de 

pesquisa e de acordo com seus objetivos, se tem selecionado a técnica de coleta de dados como 

Entrevista Semiestruturada. Este tipo de entrevista proporciona repetidos encontros cara a cara 

entre investigador e informantes com o intuito de compreender as perspectivas que estes têm a 

respeito de suas vidas e experiências (TAYLOR; BOGDAN, 1996). As entrevistas 

semiestruturadas são comumente usadas nas pesquisas que têm uma perspectiva discursiva, 

sendo que os discursos constituem o marco social da situação de entrevista. Segundo Alonso 

(1994, apud VALLES, 2003) o discurso aparece no contexto situação conversacional e, com 

sua participação, cada um dos interlocutores co-constroem a cada momento. 

Na presente investigação seis mulheres foram selecionadas para participar de entrevistas 

individuais, sendo a quantidade de entrevistadas que foram necessárias até cumprir com o 

critério de saturação dos dados (VALLES, 2003). O método da entrevista semiestruturada 

implica o uso de um roteiro de entrevista, o qual tem a função de guiar os encontros 

conversacionais. Este roteiro não é um protocolo estruturado, senão que uma serie de áreas 

gerais que devem ser tratadas com cada entrevistado de forma flexível. O roteiro de entrevista 

utilizado na pesquisa foi composto por três temáticas: “realidade familiar”, “contexto rural” e 

“Programa Bolsa Família”. Estes temas foram divididos em subtemas e operacionalizados em 

perguntas orientadoras. Os subtemas se apresentam a seguir: 

- Subtemas “Realidade Familiar”: Apresentação livre da entrevistada; Historia familiar; 

Conceito de família; Papéis de gênero; Criação dos filhos; Papel de mãe; Meios de subsistência. 
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- Subtemas “Contexto Rural”: Características do contexto; Problemas e Vantagens do 

contexto; Expressões da pobreza; Vínculo família – serviços/organizações sociais. 

- Subtemas “Programa Bolsa Família”: Vida antes do PBF; Experiência atual no PBF; Renda 

do PBF e grau de (in) dependência; Opinião sobre condicionalidades; Participação em 

programas complementares; Modificações nas relações e subjetividade depois do PBF; Futuro 

no PBF; Opinião sobre a “pobreza” e o “ser pobre”. 

5.7 Análise Crítica do Discurso (ACD): a perspectiva de Norman Fairclough 

No nível teórico, Fairclough (2001a) propõe uma concepção tridimensional do discurso. 

A abordagem visa unir três tradições analíticas para chegar a um entendimento mais completo 

do discurso: a análise textual (lingüística), a tradição micro sociológica (interação social) e a 

tradição macro sociológica (estruturas sociais). Segundo Martín Rojo (2004), a primeira 

dimensão, a prática textual, foca na unidade lingüística coerente formada pelo discurso 

composta de elementos discretos de caráter lingüístico que podem ser analisados. A segunda 

dimensão, a prática discursiva, foca na relação entre o texto o seu contexto, entendendo que a 

produção do discurso se situa num tempo e espaço determinado. A prática discursiva permite a 

realização de outras práticas sociais (julgar, classificar, informar, etc.) e se desenvolve num 

contexto das interações entre atores sociais. Finalmente, a terceira dimensão, a prática social, 

se vincula fundamentalmente aos modos em que a partir das práticas discursivas são 

constituídas certas estruturas mais estáveis, numa relação dialética entre relações sociais (nível 

micro) e estas estruturas sociais (nível macro). 

Fairclough (2001b) entende que a vida social é uma rede de práticas interconectadas 

(econômicas, políticas, culturais, etc.), sendo elas articuladas através de elementos semióticos. 

A semiótica, portanto, seria uma das partes fundamentais dos processos sócio-materiais.  O 

conceito de prática social permite ao autor uma análise vinculante entre elementos de nível 

micro (interações sociais) e macro (estruturas sociais). As práticas sociais seriam os contextos 

de produção onde se (re) produz dinamicamente a vida social em seus diversos domínios.  

A perspectiva de Fairclough tenta distanciar-se de outras que focam exclusivamente nos 

elementos discursivos, reconhecendo que a realidade social está determinada de forma 

complexa por fatores materiais, econômicos, culturais, históricos, sociais e discursivos, 

relevando a importância de ter uma visão ampla do que entendemos por contexto.  
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Para Fairclough (2001b), os discursos são “diferentes representações da vida social em 

que a posição está intrinsecamente determinada; os atores sociais de distinta posição ‘vêm’ e 

representam a vida social de maneiras distintas, com discursos diferentes” (FAIRCLOUGH, 

2001b, p. 182). O componente semiótico ou discursivo intervém de certas formas nas práticas 

sociais. Para o autor, ele influi nas representações, já que “os atores sociais inscritos em 

qualquer prática produzem representações de outras práticas, assim como representações 

(‘reflexivas’) de sua própria prática, no percurso de sua atividade dentro desta prática” 

(FAIRCLOUGH, 2001b, p. 182). O autor destaca o conceito de “posição” do sujeito, na medida 

em que cada ator, segundo sua posição na prática, gera representações diferentes de sua própria 

prática e das outras práticas. A semiosis também intervém nas realizações das particulares 

posições existentes numa prática social específica. O autor destaca que: 

As identidades das pessoas que operam em determinadas posições numa 

prática só estão parcialmente especificadas pela prática mesma. As pessoas 

que diferem por sua classe social, por seu gênero, por sua nacionalidade, por 

sua pertinência étnica o cultural, por sua experiência de vida, geram diferentes 

“realizações” de uma posição concreta (FAIRCLOUGH, 2001b, p. 182).  

 

O conceito de realização das posições implica que a posição do sujeito no discurso não 

é um determinante fixo que homogeneíza a expressão da identidade dos indivíduos, senão que 

as singulares condições de existência de cada ator influem na forma como realizam a posição 

discursiva na qual estão situados. Assim, na realização das posições, existem “estilos”, formas 

em que as posições são efetivamente concretizadas pelos atores de acordo a sua identidade, 

sendo os estilos “formas de ser, em seu aspecto semiótico” (FAIRCLOUGH, 2001b, p. 183). 

As práticas sociais, atualizadas através das práticas discursivas, constituem “ordens 

sociais”, que podem ser de grande escala (ordem global do capitalismo) ou de escala local 

(organização da educação ou da política pública, numa sociedade específica). O aspecto 

semiótico da ordem social se chamará “ordem dos discursos”, sendo ele a:  

Maneira em que as diferentes variedades discursivas e os diferentes tipos de 

discurso se posicionam juntos na rede (...) uma estruturação social da 

diferença semiótica, um particular ordenamento social, das relações entre as 

diferentes formas de gerar significado, é dizer, de produzir discursos e 

variedades discursivas diferentes (FAIRCLOUGH, 2001b, p. 183). 

 

Dentro de toda ordem de discursos existe um fator de domínio, em que certas formas de 

discurso são hegemônicas em termos de efeitos de poder e em tanto outras se mantém nas 

margens, excluídas, como oposição ou alternativa ao hegemônico.  Os discursos hegemônicos 

podem se converter “em parte do sentido comum legitimador que sustenta as relações de 
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dominação” (FAIRCLOUGH, 2001b, p. 183). Apesar de o domínio ser claro por parte de certos 

discursos, a luta pela hegemonia sempre está aberta, já que as ordens de discursos não são 

sistemas fechados, senão sistemas abertos a mudança pela ação das interações sociais. 

 Para levar a cabo a ACD, Fairclough (2001b, p. 184) sugere um esquema aberto e 

flexível de acordo as particularidades de cada pesquisa. Seus passos são os seguintes: 

1. Focar num problema social relevante que tenha aspectos discursivos e que afete a grupos que 

vivem situações de exclusão social. 

2. Identificar os elementos que obstaculizam o problema, vinculados às ordens do discurso e as 

formas como estes são utilizados nas relações sociais.  Implica a análise de: a) rede de práticas 

onde se localiza o problema; b) relações semióticas que mantém com outros elementos da 

prática. c) discurso, analisado em termos de análise estrutural (ordem do discurso) e análise 

interacional (análise interdiscursiva e a análise lingüística-semiótica). 

3. Avaliar se a ordem social “necessita” da existência do problema. Se concluir que a ordem 

social o necessita para existir como sistema, será fundamento válido para a mudança social.  

4. Identificar possíveis formas de superar os obstáculos. Permite identificar as alternativas e 

possibilidades ao problema social estudado e à ordem social que o sustenta. 

5. Refletir criticamente sobre a análise feita (passos 1 a 4). A análise se volta reflexivamente 

sobre si mesmo e se questiona se está contribuindo realmente a mudança social. 

5.8 Introdução à análise metodológica dos dados 

Para identificar as práticas discursivas, foram selecionadas as citações relevantes 

observadas nas entrevistas, relevância determinada de acordo ao roteiro das entrevistas, 

objetivos de pesquisa e marco conceitual utilizados para compreender o problema de pesquisa. 

Logo, as citações foram agrupadas em categorias de acordo a sua similaridade temática, 

contabilizando a quantidade de citações pertencentes a cada categoria e identificando o aporte 

enquanto o número de citações realizadas por cada mulher entrevistada. Isto foi considerado 

importante, já que permitiu contatar que todas ou a grande maioria das entrevistadas contribuiu 

na construção de cada categoria, cumprindo com a característica de serem categorias 

“intersubjetivas” e, portanto, produto de práticas discursivas. Logo que classificadas as citações 

para cada categoria, se identificaram os sentidos/significados compartilhados e as posições de 

sujeito recorrentes observadas nos relatos das mulheres. 
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A partir desta etapa, três práticas discursivas (FAIRCLOUGH, 2001a) foram 

identificadas. Entendemos as práticas discursivas como os elementos semióticos identificados 

nos relatos das mulheres que mostram consistência, são compartilhados intersubjetivamente e 

originados por habitar um mesmo contexto sócio-cultural. Estas vão constituir “modos de 

subjetivação” (ROSE, 1998), já que se apresentam como práticas discursivas hegemônicas 

dentro da ordem de discursos e seus elementos teriam o poder/autoridade de prescrever certas 

“normas” para constituir as subjetividades das mulheres. As três práticas discursivas 

identificadas estão compostas por 14 categorias distribuídas da seguinte forma: 

1) A “Família” como Prática Discursiva (5 categorias): Papeis de gênero na família; Mulher-

mãe; Criação dos filhos; Educação dos filhos; Família extensa. 

2) A “Ruralidade” como Prática Discursiva (3 categorias): Características do contexto rural; 

Trabalho na Ruralidade; Vida como luta. 

3) A “Pobreza e o PBF” como Práticas Discursivas (6 categorias): Pobreza como narração; 

Pobreza como conceito; Renda do PBF; Dependência do PBF e medo de perdê-lo; 

Condicionalidades e atividades complementares; Formação de competências no PBF. 

 Dentro de cada uma das categorias se identificaram citações que se poderiam relacionar 

a práticas discursivas alternativas ao hegemônico. Sem embargo, nenhum destes grupos de 

citações consegue constituir uma prática discursiva alternativa, por estarem compostos por 

poucas citações apresentadas de forma isolada, sendo produzidas por poucas mulheres (uma ou 

no máximo duas, por exemplo) e tendo pouca consistência, inclusive observando-se 

contradições ou ambigüidades em relação às práticas discursivas hegemônicas. 

 Para as análises se utilizou como marco o modelo da Análise Critica do Discurso de 

Fairclough (2001a, 2001b), que contempla a flexibilidade e utilização de múltiplos recursos na 

análise da prática textual. Assim sendo, a nível metodológico, analisamos a constituição da 

subjetividade através do conceito de “posicionamento” (FAIRCLOUGH, 2001b), e dando 

ênfase aos recursos metafóricos (LAKOFF; JOHNSON, 2009) e retóricos (POTTER, 1998).  

6 A “FAMÍLIA” COMO PRÁTICA DISCURSIVA 

 

 

6.1 Posições de gênero na família: A “família nuclear burguesa” como norma 

hegemônica 
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A partir de certas práticas discursivas hegemônicas vão ser instituídas certas “normas” 

constitutivas dos tipos de sujeitos que podemos ser, das características que estes devem ter e 

dos comportamentos esperados para cada um deles. O modelo da família nuclear burguesa 

moderna vai ser a principal norma que vai determinar posições de sujeito fixas para homens e 

mulheres, tanto nos espaços privados da família como nos espaços públicos do âmbito 

produtivo e político. Para Badinter (1985) (apud MOREIRA; RASERA, 2010) a partir do 

modelo da família nuclear burguesa, novas formas de distribuição de posições de gênero ao 

interior da família emergiriam, posicionando a mulher principalmente no papel de “esposa” e 

“mãe”, limitando seu atuar ao âmbito privado e sendo sindicada como a principal responsável 

da função reprodutora da sociedade. Almeida (2007, p. 413) complementa esta idéia dizendo 

que dentro do modelo da família nuclear “os papéis familiares pouco mudaram em relação ao 

modelo patriarcal (...), a mulher deveria desempenhar o papel de boa mãe, cuidando e educando 

os filhos, e de boa esposa, dando suporte para o trabalho do marido fora do lar. Carloto e 

Mariano (2010, p. 452) complementam esta idéia dizendo que a família: 

Tornou-se o paradigma do privado, o espaço da vida doméstica, das relações 

interpessoais, o lugar do feminino e da subjetividade. Com isso ela passou a 

ter um importante papel ideológico, senão fundamental, transmitindo os 

valores da moral burguesa, socializando as crianças, promovendo os cuidados 

dos velhos e dos doentes. 

 

Para Carloto e Mariano (2010), a partir do modelo da família burguesa se produz a 

distinção público/privado, onde a “mulher-mãe” seria chamada a ser a responsável pelo espaço 

doméstico e pela criação dos filhos, entanto que o homem atuaria no espaço público, âmbitos 

do trabalho e do político. As autoras vão sinalar que a distinção público/privado se relaciona a 

outras dicotomias, como, masculino/feminino, produção/reprodução, cultura/natureza, 

independência/dependência, que se reforçam e entre as quais existe uma hierarquia entre os 

pólos, na qual a mulher se associa como o pólo inferior da relação. 

Portanto, uma série de dicotomias rígidas originadas na “norma da família nuclear 

burguesa” vão naturalizar certas características fixas de mulheres e homens. As categorias 

“mulher-mãe” e “homem-pai” se constituem como posições de sujeito relativamente fixas e 

essencializadas, cada uma delas composta por qualidades ontológicas e prescrições 

moralizantes. A construção da categoria “mãe” ao interior das práticas discursivas, associada a 

uma série de características “naturais”, é possível pela ação de mecanismos “ontologizantes” 

(POTTER, 1998, p. 225) que operam no discurso e que vão constituir esta categoria como uma 

“entidade” possuidora de características universais. A partir deste tipo de mecanismos, uma 
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série de “entidades” reificadas são constituídas nas práticas discursivas e passam a formar parte 

do que entendemos como “realidade”, passam a formar parte das coisas que “existem”, como 

entidades naturais com características universais. 

Assim, as entrevistadas naturalizam nas práticas discursivas uma série de qualidades 

fixas associadas à “mulher-mãe”, sendo para elas difícil separar estes dois conceitos. 

Confundem-se nos relatos as posições de sujeito “mulher” e “mãe”, as quais aparecem 

fusionadas na constituição da subjetividade feminina. A “mulher-mãe” deverá ser “atenciosa”, 

“cuidadosa”, “prestativa”, “paciente” e “preocupada”, aspectos tipicamente vinculados ao 

feminino, tendo a mulher uma natural sensibilidade para exercer a tarefa de mãe. Através destas 

características esperadas de uma “boa mãe”, as mulheres se avaliaram posicionando-se mais 

perto ou longe deste padrão normativo. Uma citação como exemplo: 

Cr: Ser mãe, não foi muito (...) não foi uma experiência muito boa, muito 

(inaudível) não (...) ai já quando tive o terceiro, o quarto, tive o quarto, tive o 

quinto, ai já foi uma experiência mais (...) já foi outra experiência. 

P: Mmm (...). 

Cr: Mais melhor (...) mais, mais atenciosa, mais cuidadosa, não é? (...) mas 

primeiro não (...) primeiro não, primeiro sempre foi minha mãe que cuidou. 

 

A principal função da “mulher-mãe” será cuidar, criar e educar aos filhos. Uma boa mãe 

“sempre deve estar preocupada das crianças”, “é responsável pelos filhos”, “deve velar pela 

satisfação de suas necessidades básicas” (alimentação, saúde), “é responsável de que o filho 

tenha êxito na escola”, “deve dar ao filho o que precisa”, “deve levar aos filhos pelo bom 

caminho”, “deve dar atenção e carinho aos filhos”, “deve ser uma autoridade botando limites e 

regras” e “ser um exemplo ou espelho”, metáfora recorrentemente utilizada pelas entrevistadas 

(LAKOFF; JOHNSON, 2009).  Uma citação para exemplificar: 

El: Para quem nunca criou é não é? Para quem nunca criou (inaudível) (...) 

mas a mãe quando ganha um filho, ela já esta sabendo que é mãe, saber 

educar ele, dar atenção ao filho, porque se na for a mãe para dar atenção 

ao filho, quem que vai dar? Se a mãe não dar exemplo para seu filho, 

quem? Ninguém. 

 

A “mulher-mãe” também estará vinculada as funções domésticas e à “boa 

administração” do lar (do dinheiro, dos alimentos, etc.). Assim, uma entrevistada afirma: 

Cr: Tem que saber administrar, porque já a pessoa administra que já no final 

do mês a pessoa já fica sem saber o que, que fez, não é? Tomara que a pessoa, 

pronto eu tenho 6, ai este mês, eles todinhos assim, “me de que eu tenho 

direito”,  “quero meu pedaço”, ai eu vou dividir para os 6. 
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Por sua parte o “homem-pai”, como categoria essencializada nas práticas discursivas, 

vai ser caracterizado como figura forte, de autoridade e segurança, associado ao tipicamente 

masculino. Suas funções no interior do lar serão educar e por limites nas crianças, mas seu papel 

principal estará fora de casa, vinculando se basicamente à tarefa de “provedor”. Em relação às 

funções domésticas, os homens serão vistos como “despreocupados”, “desligados”, “pouco 

participativos” e “indiferentes”. Uma citação para exemplificar: 

Am: A palavra de pai é, porque é bom não é? tendo um pai, pai toma conta, 

trabalha para dar de comer, para dar aos filhos, porque as mães, as vezes 

tem mães que nem de casa sai para fazer um gancho, para dar de comer aos 

filhos, se não for o pai que estiver ali, para trabalhar para dar o pão aos 

filhos. 

 

Outra característica valorizada no “homem-pai” é o fato de não usar a violência na 

criação. Este elemento aparece vinculado as experiências das mulheres como filhas e esposas. 

Destaca-se o fato do homem não ser “bruto” ou “ignorante”. Um exemplo:  

Va: Meu pai, tenho muitas lembranças dele não é?, eu até hoje tenho 

lembranças de meu pai, graças a Deus, foi um pai ótimo, nunca, criou aos 

filhos todinhos, que foi Deus, foi 13, nunca deu uma lapada em nenhum, 

e foi criado todos bem, graças a Deus. 

 

De acordo com Carloto e Mariano (2010), a naturalização do modelo hegemônico de 

família nuclear burguesa, vai dispor uma clara divisão sexual do trabalho que vai implicar a 

distinção das qualidades, tarefas e responsabilidades tipicamente masculinas e femininas. A 

reprodução do modelo hegemônico da família nuclear burguesa é diferente em cada classe 

social (CARLOTO; MARIANO, 2010), mas ele continua sendo para as classes populares um 

“ideal almejado” (BILAC, 1995, apud ALMEIDA, 2007, p. 413). Para Almeida (2007) é 

através da convivência familiar das interações cotidianas que as posições de gênero deste 

modelo de família vão ser reproduzidas nas práticas sociais, já que “através do convívio familiar 

e, em um nível mais amplo, do processo de interação social, as pessoas se constituem enquanto 

sujeitos e cidadãos, membros da sociedade” (ALMEIDA, 2007, p. 412).  

Este modelo unitário de família se torna a “norma” através da qual a própria família e 

as famílias alheias vão ser julgadas e classificadas, já que para Sarti (2003, apud ALMEIDA, 

2007) as relações familiares têm uma base moral e as posições de sujeito na família estariam 

condicionadas pelo sistema de valores de cada sociedade que determina visões de mundo e 

condutas esperadas para as pessoas que assumem estas posições. 

6.2 A “boa mãe”: a norma da maternidade como estratégia de (auto) julgamento 

 AF ONT > Pai> provedor 

Bom pai > educar, dar o melhor, exemplo seu 

marido, luta pelos filhos, não maltratar,  

 

 



51 
 

A partir da norma da família nuclear burguesa, identificamos uma sub-norma que vai 

constituir a subjetividades das mulheres: a “norma da maternidade”. A categoria “boa mãe” vai 

determinar uma posição de sujeito fixa e a prescrição de certos comportamentos esperados. Para 

Moreira e Nardi (2009, p. 571), esta norma vai ser uma forma através da qual “as mães ‘se’ 

avaliam como ‘boas’ mães, ou não, utilizando-se, para isso, de diferentes discursos”. Através 

desta norma a “mulheres-mães” vão ser avaliadas entanto se aproximem ou não a este modelo, 

modo ideal de ser mãe que passa a ser mais valorizado entanto que outros vão ser submetidos 

a julgamento moral (MOREIRA; NARDI, 2009). Estes parâmetros vão servir para se posicionar 

como “boa mãe”, para se julgar como uma “má mãe” quando se foge a norma e para julgar 

outras mulheres no exercício da maternidade. 

Vai se solidificar uma categoria “mãe” que prescreve uma série de características que a 

mulher deve ter e responsabilidades que deve cumprir. As mulheres vão avaliar-se em torno de 

características como “paciente/impaciente”, “presente/ausente”, “cuidadosa/descuidada”, 

“atenciosa/desatenta”, “carinhosa/fria”, e assim por diante. A “mulher-mãe” pode se posicionar 

em outras formas alternativas de ser mãe, mas sempre a norma da maternidade hegemônica será 

o parâmetro de julgamento que terá maior poder para constituir a subjetividade (ROSE, 1998), 

sendo o desvio desta norma vivenciado com culpa.  

A mulher vai se auto-posicionar (FAIRCLOUGH, 2001b) nas práticas discursivas 

assumindo esta posição subjetiva, formulando auto-representações de si mesma. Mas este auto-

posicionamento não só vai permitir que a mulher construa uma imagem de si mesma, senão que 

vai lhe permitir posicionar aos outros (FAIRCLOUGH, 2001b), entendendo e julgando suas 

ações através das qualidades fixas da categoria “mãe” (POTTER, 1998). A ação de posicionar 

os outros é explicada por Fairclough (2001a), quem afirma que as práticas discursivas vão ter 

funções relacionais e de identidade, as quais “estão ligadas ás formas como as relações sociais 

são exercidas e as identidades sociais são manifestadas no discurso, mas também, naturalmente, 

a como as relações sociais e as identidades são construídas (reproduzidas, contestadas e 

reestruturadas no discurso)” (FAIRCLOUGH, 2001a, p. 175). As práticas discursivas vão ser 

possíveis num contexto relacional, onde os diversos atores vão gerar representações de si 

mesmos, dos outros e da realidade que os rodeia. 

A partir de um conceito fixo de “mãe” as mulheres vão se auto-posicionar e posicionar 

aos outros (FAIRCLOUGH, 2001b), já que se posicionando como “boas mães” vão poder 

posicionar outras mulheres como “más mães” quando estas fogem do padrão de características 
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esperadas. O julgamento das outras mulheres vai implicar um “re-posicionamento” dos outros, 

já que no ato de julgamento se “chama” ao outro que tem se “desviado” do que esta categoria 

prescreve a “voltar ao lugar”, a se enquadrar dentro dos valores/comportamentos que a categoria 

determina. Por exemplo, segundo observado nos relatos das entrevistadas, posicionar-se como 

uma “boa mãe” vai dar autoridade para falar da “má mãe” que abandona seus filhos ou que os 

deixa com outros para serem criados. Também, posicionar se como “boa esposa”, mulher que 

sabe administrar os recursos do lar em favor da família, vai dar o status moral para falar das 

“tolas” ou das “estragadas”, as quais não vão cumprir com o papel de “boas administradoras do 

lar”. Duas citações como exemplo: 

Ju: Mulher (...) tem muitos tipos de qualidade de mulher, não é? Porque 

mulher aquela que casa e vai ficar na casa, existe a tola, não é? E existe a 

segunda mulher, não é? Que a tola é aquela, a mulher que casa, que não 

sabe edificar sua casa, que não sabe ter respeito com o esposo, não sabe 

assim obter a convivência, não sabe chegar e conversar, e isso, sempre, 

não edifica a casa. 

 

Am: É não, é difícil para essa que tem filho, pega e da, não é? (inaudível) 

Porque graças a Deus fui mãe de 14 filhos e só di a Jesus porque foi o 

jeito, mas pegar meu filho assim “está, tome e leve” não, crie todinhos. 

 

Klein, Meyer e Borges (2013, p. 920) também vão descrever a operação desta norma da 

maternidade dizendo que ela vai “conformar e normatizar modos de ser mãe e mulher”, modos 

a partir dos quais vão se valorar formas específicas de ser mãe, mulher ou esposa. Uma ideia 

interessante que as autoras vão destacar é que sendo o gênero construído relacionalmente, as 

formas de viver a feminilidade vão estar diretamente relacionadas às formas de viver a 

masculinidade (KLEIN; MEYER; BORGES, 2013), já que “ser ‘boa mãe’ passa a ser um 

produto de um determinado tempo e espaço, que está implicado com o que se define como ser 

‘bom pai’, e são esses ‘ideais’ que influenciaram/influenciam fortemente o que se pensa e se 

discute sobre maternidade e paternidade” (KLEIN; MEYER; BORGES, 2013, p. 912). Este 

fenômeno também se observa nas falas das mulheres entrevistadas, as quais vão definir algumas 

características naturais da “mãe” fazendo distinções como as qualidades essenciais do “pai” 

(POTTER, 1998). Assim, a mulher vai ser “mais eficiente para fazer as coisas de casa”, “mais 

trabalhadora”, “mais acolhedora”, “mais proativa”, “mais corajosa” e “mais lutadora”, 

distinções constituídas numa operação categorial baseada no binário “mãe/pai” 

(mulher/homem, feminino/masculino). Duas citações como exemplo: 

P: Tu achas que a mulher é mais lutadora assim? 
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Va: Eu acho que a mulher é muito lutadora, não é? Acho mais que os 

homens, os homens esta assim, os homens trabalha, trabalha, mas eu acho que 

a mulher trabalha mais. 

P: Mmm (...) porque tem o serviço de casa também, não é? A mulher trabalha 

fora e dentro de casa. 

Va: É, dentro de casa, é (...) dentro de casa, ir para o mangue, não é?. 

 

P: A mulher é mais caprichosa, mais ligada? 

Cr: Mais caprichosa, mais ligada, mais atenciosa, mais prestativa, em 

alguma coisa, também, também não é todas, não é? 

P: Mmm. 

Cr: Mais prestativa, mais que puxa, vai para os cantos, mais para fazer 

alguma coisa, que puxa. 

 

O fato da mulher ser mais “lutadora”, “ativa” e “corajosa” vai estar vinculado a buscar 

alternativas para criar aos filhos, satisfazer suas necessidades básicas e responsabilizar-se por 

sua educação. Sendo a “mulher-mãe” considerada responsável por estas obrigações, será ela 

quem deverá tomar a iniciativa para que estas tarefas sejam cumpridas, somadas as obrigações 

domésticas e as atividades produtivas que vai desempenhar fora de casa (no roçado, na horta, 

na cidade). As diferenças entre a mãe e o pai como sujeitos essencializados fica clara na seguinte 

citação, onde vai se afirmar simplesmente que “mãe é mãe” e “pai é pai”: 

El: Acho que mãe e pai é a mesma coisa, não é? Pai é pai, mãe é mãe, não 

é? Só que a mãe eu acho que acolhe mais o filho do que o pai, não todas 

porque tem umas mães carrascas, têm umas mães carrascas com os filhos. 

 

A recriação destas normas vai ser parte da dinâmica relacional das práticas discursivas, 

espaço onde são reproduzidas as estruturas sociais (MARTIN ROJO, 2004). Estas posições de 

sujeito são hegemônicas, são tanto o que consideramos que somos “realmente” de forma 

essencial (dimensão ontológica) como o pensamos que “devemos ser” (dimensão moralizante). 

Por isto, quando algum sujeito se desvia destas normas é “reposicionado”, é chamado a reajustar 

seu comportamento ao padrão esperado. 

Estas formas de governo da conduta já foram descritas por Michel Foucault. Elas atuam 

no âmbito da microfísica do poder (FOUCAULT, 1992), nas relações sociais onde as estruturas 

sociais de dominação são recriadas e o (auto) governo é possibilitado. As normas moralizantes 

da “família nuclear burguesa” e da “maternidade” vão se constituir como importantes 

dispositivos discursivos através dos quais o governo dos outros vai ser possibilitado e o sujeito 

“livre” vai se autogovernar. Entendemos que a família é uma “tecnologia humana” (MILLER; 

ROSE, 2012, p. 28), o dispositivo de gerenciamento da subjetividade mais importante nas 

sociedades contemporâneas, espaço no qual atuam tanto técnicas do governo dos outros como 

de autogoverno. As formas de normalização descritas vão ser a base para o autogoverno, através 

mãe + acolhe, sua experiência, sua 

mae como exemplo, (sofrida) crio no 

pesado (trabalho) 

 

Mulher puxa homem 



54 
 

do auto-posicionamento em posições de sujeito fixas e essencializadas, e do governo dos outros, 

já que no âmbito das relações sociais, vão se construir num meio para posicionar e reposicionar 

os outros através de juízos moralizantes. 

Rose (1998) vai destacar esta dimensão tecnológica da família como forma de governo 

nas sociedades neoliberais em que a administração dos âmbitos privados vai depender de que 

“selfs” autônomos se configurem com certas características a partir das quais possam se 

autogovernar. O autor afirma que na conformação de modos de subjetivação os aspectos que 

serão “dobrados” como subjetividade serão aqueles que dentro de um determinado 

agenciamento que tenham poder/autoridade (ROSE, 1998). Neste caso, as normas da “família 

nuclear burguesa” e da “maternidade” se constituem como elementos discursivos que terão o 

poder/autoridade para constituir as subjetividades femininas.  

Nas sociedades contemporâneas, segundo Rose (1998), acontece uma simultânea 

privatização e responsabilização do dispositivo familiar, enquanto seu papel na socialização e 

condução ética do comportamento dos indivíduos. Complementarmente, Donzelot (1980) 

descreve como estes mecanismos operam nas famílias em situação de exclusão social, em que 

a partir de uma estratégia de “familiarização das camadas populares” (p. 39), a mulher é 

posicionada como vigia dos hábitos familiares. Isto lhe adjudicaria uma serie de 

responsabilidades sobre a reprodução social e o bem-estar e, assim sendo, todos os problemas 

observados na família seriam “culpa” de uma “mal gestão doméstica” por parte da mulher, 

quem não soube cumprir com seu papel de “boa mãe” e “boa esposa”. 

6.3 A criação dos filhos: “tem que conduzi-los pelo caminho certo” 

 A atuação de uma norma da “família nuclear burguesa” e “da maternidade” vai depositar 

na mulher-mãe a responsabilidade por cuidar, educar e moralizar as crianças do lar, situação 

ainda mais acentuada na família popular (DONZELOT, 1980). Assim, associadas à categoria 

“mãe” e a sua norma da “boa mãe”, uma série de obrigações com o cuidado dos filhos vão ser 

exigidas e vão ser assumidas pelas mulheres como parte de suas responsabilidades naturais. 

Vários estudos empíricos, alguns feitos em contexto urbanos (ALMEIDA, 2007; BRANDÃO, 

GERMANDO, 2009; CARLOTO, MARIANO, 2010; MOREIRA, NARDI, 2009; MOREIRA, 

RASERA, 2010; PINTO ET. AL., 2011) e outros em contextos rurais (MAGALHAES ET. AL., 

2011; OLIVEIRA, ALMEIDA, 2010; SILVA, SCHNEIDER, 2010; SOARES, COELHO, 

2008; WEDIG, MENASCHE, 2013), que analisaram a forma como “mulheres-mães” praticam 
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a maternidade, vão observar a forma como estas responsabilidades são incorporadas nas 

subjetividades femininas. 

Nas falas de nossas entrevistadas uma boa mãe é/deve: “sempre estar preocupada das 

crianças”, “responsável pelos filhos”, “velar pela satisfação de suas necessidades básicas”, 

“responsável por que o filho freqüente e tenha êxito na escola”, “dar ao filho o que precisa”, 

“educar aos filhos inculcando respeito e bons costumes”, “levar aos filhos pelo bom caminho”, 

“dar atenção e carinho aos filhos” e “ser um exemplo”. É importante lembrar que no contexto 

das famílias que vivem em situação de pobreza, a primeira prioridade para as “mulheres-mães” 

vai ser procurar por todos os meios satisfazer as necessidades básicas dos filhos, principalmente 

da alimentação. Uma citação como exemplo: 

P: E tu sentes orgulho de, de ter conseguido criar teus filhos e teus netos, tu 

sentes orgulho dessa parte? 

El: Graças a meus Deus eu consegui criar a meus filhos todinhos, 8 filhos, 

criei todinho (inaudível), graças a Deus criei todinho, trabalhando, não 

é? Tem que trabalhar. 

P: Mmm.  

El: Não criei não porta de um e não porta do outro, criei com o esforço de 

meus braços, o próprio suor de meu rosto para criar a meus filhos, 

alimentei todinhos. 

 

A criação dos filhos também vai se vincular com importância da autoridade dos pais e 

as formas como esta é construída e mantida. Algumas entrevistadas vão mencionar que “bater” 

pode ser parte da “educação” dos filhos, forma de manter a autoridade. Um exemplo: 

Ju: É (...) tem que ter autoridade com os filhos, não é? Porque muitos não 

têm, não é? Muitos nem sabem o que é educar um filho, porque pelo que 

eu vejo por ai, meu Deus, tem mãe ai muito mais velha do que eu, às vezes de 

minha idade, com 2 ou 3 filhos, igual que a menina que tem o bebe igual 

comigo, já tem 2 na minha frente, eu fico olhando assim e digo “oh meu Deus, 

com tanto filho e não tem paciência e não pode dar o que precisa”, isso, isso 

dói, não é? 

 

Chamamos a este grupo de responsabilidades como “dimensão moralizante” da 

categoria “mãe”, sendo que ela prescreve comportamentos e deveres à mulher. Este fenômeno 

também é descrito no trabalho de Moreira e Rasera (2010), os que descrevendo um grupo de 

repertórios interpretativos que estariam por trás do exercício da maternidade, vão identificar o 

repertorio da “maternidade exigente”, o qual vai “descrever a maternidade em termos das 

prescrições, regras e exigências que cabem à mãe. É nessa descrição que as prescrições são 

discursivamente justificadas como obrigações da mãe” (MOREIRA; RASERA, 2010, p. 534). 
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Quando mulheres falam da maternidade, descrevem a experiência como algo natural e 

divino, privilegio da mulher. São exemplos expressões como: “ser mãe é uma felicidade”, “ser 

mãe é um presente de Deus”, “ser mãe é algo importante na vida”, “filho é a coisa mais 

importante da vida”, “filho é algo único e especial” ou “filho é uma jóia rara”. Dois exemplos: 

El: A mãe é para tudo, a mãe tem que acolher o filho, em todo momento, 

toda coisa, sei lá (...) eu para mim eu digo assim, meu filho para mim é 

tudo, meu filho para mim é uma, uma, uma jóia rara, não é? 

P: Aha. 

El: Muito especial para mim.  

P: Aha. 

El: É uma parte de mim, eles são minha vida. 

 

Ju: Que me filho para mim é tudo, depois que eu fui mãe, eu digo aqui e 

digo para todas as mães, que quem for mãe não se arrependa, porque ser mãe 

é a melhor coisa da vida. 
 

Esta vivencia da maternidade como algo único e divino vai ser explicada por Moreira e 

Rasera (2010, p. 532) através do repertorio interpretativo da “maternidade romântica”, a qual é 

“descrita em termos de amor, sentimento, instinto, beleza, essência e transcendência”. Os 

repertórios da maternidade romântica e da maternidade exigente não parecem ter origens 

diferentes, eles parecem estar ancorados nas mesmas normatividades sociais (norma da “família 

nuclear burguesa” e da “maternidade”) que naturalizam posições de gênero e atribuem à 

maternidade características naturais, prescrevendo julgamentos moralizantes. 

Por outra parte, as mulheres entrevistadas vão destacar os aprendizados relevantes para 

ser uma “boa mãe”. A forma de criar os filhos vai ser aprendida nas suas famílias de origem, 

onde a distribuição de tarefas por gênero vai prescrever que as filhas sejam as principais 

ajudantes das mães nas funções domésticas e de cuidados dos irmãos. Esta dinâmica de herança 

de geração em geração da divisão sexual do trabalho é repetida pelas mulheres com suas filhas 

na atualidade, construindo imagens dos meninos/meninas diferenciadas e fixas, adjudicando-

lhes responsabilidades diferentes ao interior do lar. Dois exemplos: 

Am: É, ai de meus irmãos, tirei de meus filhos quando me casei, não é? 

P: Mmm. 

Am: Ai tomei conta de todos direitinho, os 7. 

P: Mmm (...) já tinha esse (...). 

Am: Já tinha experiência, ah é muito, minha mãe saia e deixava eu com 

os meninos em casa para tomar conta de todinhos (...) ai que eu era a mais 

velha. 

 

Cr: Importância (...) uma coisa muito boa que é (...) uma ajuda a mais, não é? 

Ajuda e é muito bom. Já tenho uma adolescente em mi caso, uma mulher 

filho > jóia rara (precioso, especial e 

único) > METAFORA / “Parte de mim” 

(outra?) – minha vida, mãe não tem 

raiva,  

 



57 
 

mais, não é? Que me ajuda muito também, eu saio na horta de manhã, ela 

fica preparando o almoço, ajeita a casa. 
 

Uma das preocupações que mais destaca na criação dos filhos são os perigos do “mundo 

externo”. O mundo externo é visto como um lugar hostil e cheio de elementos que poderiam 

entorpecer a formação adequada dos filhos. Perigos mencionados freqüentemente são as 

“drogas”, a “bebida”, os “vícios”, as “más amizades”, os “maus exemplos”, “abandonar os 

estudos” e a “precocidade sexual”. As preocupações relacionadas aos “vícios” (bebidas, drogas) 

geralmente são vinculadas aos filhos de sexo masculino. Um exemplo: 

P: Tem muitos perigos assim para as crianças, para os jovens? 

El: Para os jovens, as crianças, a rua não é boa coisa não, é não (...) 

(inaudível) está lá fora na rua, não sabe o que esta fazendo, não sabe se está 

com um amigo, não sabe que esta fazendo (...) que ele pode beber, pode 

fumar, ir na cabeça dos outros também (inaudível). 
 

Por isto, uma das preocupações da “mulher-mãe” será levar os filhos “pelo caminho 

certo”, metáfora (LAKOFF; JOHNSON, 2009) que supõe que a vida é um caminho em que o 

sujeito pode escolher entre o certo e o errado. No caso das mulheres “crentes”, o bom caminho 

tende a relacionar-se aos ensinamentos morais da igreja. Um exemplo: 

Va: Eu peço a Deus, não é? Que nunca chegue, a gente vê assim que a mãe 

sofre, sofre tudo, não é? A família tudo, ver seu filho na vida, lá no meio 

do mundo (...) o caminho, o caminho certo é o que? Levá-lo para a igreja, 

não é? 

 

Nas famílias em situação de pobreza o exercício da maternidade tem particularidades. 

O foco de atuação da “mulher-mãe” será a satisfação das necessidades básicas e a proteção dos 

filhos de um entorno que pode ser “perigoso” e desviá-los do “bom caminho”. As mulheres das 

classes populares, apesar das condições adversas que enfrentam, igualmente são chamadas a se 

responsabilizar pelo desenvolvimento integral dos filhos. Meyer (2005) vai identificar a 

influencia dos valores neoliberais na responsabilização e culpabilização individual que recaem 

sobre as mães das classes populares quando os filhos se “desviam do caminho” e não atingem  

níveis esperados de desenvolvimento. Para estas mulheres: 

Gerar e criar filhos ‘equilibrados e saudáveis’ passa a ser social e 

culturalmente definido, também, como um ‘projeto’ de vida, responsabilidade 

individual de cada mulher que se torna mãe, independentemente das condições 

sociais em que essa mulher vive e dos problemas que ela enfrenta (MEYER, 

2005, p. 88). 

 

6.4 A educação dos filhos: “tem que estudar para ser alguém na vida” 
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 Outra das responsabilidades da “mulher-mãe” da família popular será a educação dos 

filhos. Este dever inclui desde tarefas básicas, como cuidar para que tenham os materiais para 

assistir a escola, até acompanhar o rendimento escolar e encorajá-los a terminar seus estudos. 

A “mulher-mãe” é a responsável por incentivar aos filhos a estudar, se manter na escola e 

terminar os estudos, motivada pelo sonho de um futuro melhor para eles. A “mulher-mãe” estará 

sempre atenta às necessidades dos filhos, sobretudo prover as condições de bem-estar físico e 

material para que eles possam estudar. Uma citação para exemplificar: 

Cr: O que eu desejo para eles, é o que eu digo a eles, “meu filho, eu não posso 

dar nada a vocês de especial, o que eu posso dar a vocês é assistência para 

vocês continuar seus estudos, porque hoje em dia a gente sem estudos na 

vida não é nada”, não é? “Hoje em dia a gente sem estudo não é nada”, digo 

a eles, “estudem, vocês querem ser alguém na vida, estudem, estude”, porque 

que nem eu digo para a minha menina também, eu digo, “estude, se você quer 

ser algo nesta vida, estude, você vê o que eu tenho ai não vê? Eu era para 

estar na escola, mas eu não quis saber não”. 
 

O medo ao abandono da escola é umas das ameaças que as mães percebem no “mundo 

exterior perigoso”, onde os filhos podem encontrar incentivos negativos que os desviaram do 

“bom caminho”. A insistência constante das “mulheres-mães” sobre a importância da escola 

vai estar fundamentada na expectativa de que algum dia os filhos terminem os estudos e, se for 

possível, cheguem a se formar na educação superior, máximo sonho das entrevistadas, sonho 

que representa a possibilidade de um futuro mais auspicioso. Um exemplo: 

Am: Todos, desde o começo ate o final (...) dizem que agora depois vem outra 

bolsa,  dos jovens, dos jovens, pro jovem, sei lá, (inaudível) estava dizendo, 

ai não vai receber mais não (...) “como recebo a Bolsa família vou parar de 

estudar”, “parar não! continue até terminar”. 

P: Mmm. 

Am: Não é? Pode não, pode deixar não, pode de jeito nenhum (...). 

 

Um dos exemplos mais potentes que as mulheres utilizam para incentivar aos filhos a 

continuar seus estudos é sua própria experiência escolar, a qual é significada como “fracasso 

escolar” ou “falta de interesse”, mas, na maioria das vezes, como “falta de oportunidades”. O 

abandono dos estudos por parte das mulheres acontece pela necessidade de sair a trabalhar para 

ajudar a família e pela experiência da gravidez adolescente, vivencia comum de todas as 

mulheres entrevistadas. O relato das conseqüências que teve o abandono da escola serve como 

uma espécie de “contra-modelo” que os filhos não devem seguir. As mulheres vão descrever 

esta experiência com frases como: “estou cheia de filhos e sem ter as condições”, “sem estudos 

não se é ninguém”, “espero que eles não puxem a mim”, “meu sonho é que eles aprendam a ler, 

coisa que eu não sei”. Também, outros contra-exemplos de pessoas conhecidas serão usados 

Importancia do estudo>importancia do 

Bolsa, naoé única renda, o “pão da gente” 

(pão é negocio cristão?) 

Importancia do estudo>poder terminar,  

arrumar emprego, “trabalhar na sombra” 

(metáfora potente) ex. dela, ex. 2 irmaos,  
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para expor as conseqüências de escolher o “mau caminho”. Estes argumentos apresentados aos 

filhos terão o poder persuasivo para que eles se orientem ao futuro fazendo “boas escolhas”, se 

mantendo pelo “caminho certo”. Um exemplo: 

Cr: Porque eu, minha mãe, meu pai botou na escola, eu nunca di 

importância ao estudo, nunca di importância a nada (...) eu era uma 

adolescente muito (...) sem miolo, sem, como dizia meu pai (...) ia para 

escola, nunca aprendi nada, só o que aprendi foi meu nome até hoje, e, eu digo 

a eles direto, “estude, estude (ênfase) que, o que não tive para mim, eu 

quero que vocês consigam”. 

 

Ao contrario, experiências “exitosas” nos âmbitos escolares e laborais de outras pessoas 

da família serão utilizadas para encorajar aos filhos a “perseguir seus sonhos”. Estas pessoas 

serão os “modelos” a seguir, pessoas que são parte do cotidiano dos filhos, casos que mostram 

que os projetos pessoais podem ser realizados com “esforço” e “dedicação”. A utilização de 

casos para construir argumentos de caráter geral é um recurso retórico observado de diferentes 

formas nos relatos das mulheres. Uma citação para exemplificar: 

Am: É, ai que eu digo a meu filho, um que terminou, trabalhando já na 

sombra, 2 trabalham em Ipojuca, e os outros que estão aqui, os 3 estudam, 

(inaudível) “estude, faça como seu 2 irmãos, não vai para o campo não, 

que é muito ruim”, eu sou (inaudível) eu disse a ele. 

 

Estes argumentos permitem abrigar a esperança de um futuro melhor para os filhos, 

diferente da vida que as mulheres tiveram na sua infância. As “necessidades” vividas no 

passado implicaram que muitas abandonaram a escola e tiveram que ir para o trabalho do 

campo, o “trabalho pesado no sol”, como elas o definem, ressaltando suas características e 

dificuldades. Todo o sacrifício que este trabalho implica são representados através da figura da 

“enxada”, linguagem metafórica (LAKOFF; JOHNSON, 2009) que utiliza uma estratégia de 

maximização (POTTER, 1998, p. 238) para tornar os argumentos que as mulheres utilizam com 

seus filhos ainda mais convincentes. Utilizando esta figura extrema no discurso buscam 

encorajar aos filhos a estudar. Uma citação como exemplo: 

El: Que quem estuda tem o que? É mais fácil se interessar por uma 

faculdade, ai vai se formar para alguma coisa na vida, não é? E quem não 

sabe ler vai o que? A enxada a trabalhar, ir para o mato, cortar roça. 

 

O trabalho pesado do campo, o “trabalho na enxada”, é vivenciado por varias mulheres 

como “falta de escolha”. Ter que trabalhar desde crianças para ajudar ou em alguns casos 

manter a família, ir para os “serviços pesados” da cana ou da “luta da maré”, são situações 

vividas por elas como um destino que tiveram que seguir sem poder escolher outras alternativas 

Futuro >  educar os filhos, eles tomar conta 

da gente quando velhos 
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de vida. Apesar desta vivencia, a maioria das mulheres vai se orgulhar de ser uma “trabalhadora 

do campo” e ter criado seus filhos com o “suor de seu rosto”. Um exemplo: 

El: Fui cair no que? No campo, não é? No pesado, serviço pesado, cortei 

muita cana, limpei muita cana, levei muita cana, trabalhei muito na maré, 

que a precisão obrigou, não é? (inaudível) E agora continuo trabalhando 

nela, não é? Para me manter e manter a família (...) e graças a Deus. 
 

Contrastando com estas experiências de seu passado, um otimismo sobre o futuro é 

observado nos relatos das entrevistadas. O conceito de “oportunidades” se repete, recalcando o 

fato do presente prover mais oportunidades de estudos. Ao estarem estas oportunidades “mais 

disponíveis para todos”, o êxito escolar/profissional vai depender do “interesse”, “esforço”, 

“sonho” e “planejamento”, fatores individuais que podem estar presentes ou ausentes nos filhos. 

O fato de “correr atrás” do sonho coloca a responsabilidade de êxito na capacidade, motivação 

e proatividade dos filhos. Alcançar o êxito será parte, então, de uma “escolha individual”, de 

optar por seguir o “caminho certo”, escolha que já não se encontraria tão limitada, como nas 

situações que viveram as mulheres na infância. Os filhos agora, em maior medida, têm a 

oportunidade de “escolher o que querem ser”.  

Uma visão de futuro auspiciosa vai relacionar o êxito educacional com a obtenção de 

um emprego “digno” e o aceso a melhores condições materiais de vida. As “mulheres-mães”, 

neste sentido, não terão dúvida de que “para ser alguém na vida tem que estudar”, 

principalmente se tornar um profissional, prestigio que confere à pessoa um novo status (ou o 

verdadeiro status de pessoa?). Sem dúvida esta frase não pode ser considerada em seu sentido 

literal, só representa um recurso de “maximização” (POTTER, 1998, p. 238) utilizado para 

enfatizar a transcendência da educação na vida das pessoas. Uma citação para exemplificar: 

P: Mmm (...) acha que hoje existem mais oportunidades, não é? 

El: Têm mais oportunidades para estudar, não é? Todo canto tem escola, 

todinho, quando termina, tem que ir para a faculdade, não é? (inaudível) 

É os esforços da pessoa que faz, quem tem que se interessar. 

 

A educação vai ser o meio para conseguir um “trabalho na sombra”, metáfora 

(LAKOFF; JOHNSON, 2009) usada para contrastar o “trabalho pesado” com empregos ligados 

a uma profissão, atividades “não braçais”, diferentes das do campo. Um exemplo: 

Am:  O que penso de estudar (...) é ele começar e terminar, não é? E mais tarde 

arrumar um emprego, para trabalhar na sombra, porque que nem eu, eu 

não estudei, estou só, no verão eu estudo no, trabalho no campo, na 

moagem, porque, porque não estudei. 
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 Sem dúvida este tipo de relato não é pouco comum. Ele já foi observado em outras 

pesquisas em que mulheres destacam a educação como principal forma de mobilidade social, 

sobretudo para seus filhos (ARAUJO 2007; BRANDÃO, GERMANDO, 2009; 

CAMARDELO, 2009; MAGALHAES ET. AL., 2011; MOREIRA, NARDI, 2009; SOUZA, 

2009). Neste sentido, o estudo de Magalhães et. al. (2011), com mulheres rurais do município 

de Paula Cândido (MG) beneficiárias do PBF, identifica a relação “estudo-trabalho-renda” com 

a possibilidade de “ser-fazer-ter”. Os autores comentam que: 

O estudo é visto como uma oportunidade de ‘ser alguém na vida’, abrindo a 

possibilidade de realização profissional, vinculada à idéia de um trabalho 

melhor, fixo, que proporcione segurança e tranqüilidade, representando assim 

a ação, o ‘fazer’. Em decorrência desse movimento – estudar para alcançar um 

trabalho melhor, ou ‘ser’ para ‘fazer’ – surge a possibilidade do ‘ter’, ou seja, 

possuir uma renda mensal como meio para satisfazer outras necessidades 

básicas e assim conquistar uma ‘vida melhor’ (MAGALHAES ET. AL., 2011, 

p. 1501).  

 

Magalhães et. al. (2011) também vão mencionar que as mulheres com experiências de 

“fracasso escolar” vão projetar nos filhos o sonho de um futuro melhor através da tríade 

“estudo-trabalho-renda” como forma de fugir do “serviço pesado do campo”, sendo os fatores 

“escolha” e “oportunidades” importantes para condicionar esta trajetória “exitosa”. 

A visão das mulheres entrevistadas sobre a educação de seus filhos pode ser enquadrada 

na lógica da governamentalidade neoliberal e do ideal de sujeito “self empreendedor” (ROSE, 

1998). Valores sociais como autonomia, liberdade, individualidade, identidade e escolha, serão 

parte do modo de subjetivação hegemônico do “self empreendedor” (ROSE, 1998, p. 210), em 

que as pessoas devem se tornar autônomas e responsáveis individualmente, procurar a 

realização pessoal e dar significados a suas vidas através de atos de escolha livres, vivendo a 

vida como se fosse um “projeto”. Observamos nas falas das entrevistadas a incorporação 

subjetiva destes valores sociais ao individualizarem experiências como o “fracasso escolar”, 

atribuírem a fatores individuais (interesse, esforço, sonho, planejamento, correr atrás, etc.) a 

possibilidade de êxito ou fracasso nos âmbitos escolar/profissional e ao dar grande relevância 

aos fatores “escolha” e “projeto de vida individual” na vida de seus filhos. Elas, apesar de 

reconhecerem uma infância com “falta de oportunidades”, constroem atualmente uma imagem 

de um futuro auspicioso para seus filhos, em que as escolhas e oportunidades estão abertas para 

quem queira tomá-las. A possibilidade dos filhos “escolher o que querem ser” vai permiti-lhes 

“ser alguém na vida”. 



62 
 

Sem embargo, como afirmam Martinez, Rico e Sánchez (2006), resulta claro que nas 

sociedades neoliberais nem todos os sujeitos estão “incluídos” nem participam da mesma 

forma. Os autores afirmam que a posição diferencial no espaço social determinada por fatores 

de gênero, classe social, raça, etnia ou local de moradia distribuem desigualmente as 

oportunidades de ser “incluído” ou “excluído” dentro do sistema educativo ou produtivo. Desta 

forma, nem todos os indivíduos poderão alcançar os “estilos de vida” universalmente valiosos 

da sociedade contemporânea (MARTINEZ; RICO; SÁNCHEZ, 2006, p. 12). 

 Souza (2009, p. 390) complementa estas idéias afirmando que o liberalismo se 

caracteriza por “pintar o mundo moderno como palco de escolhas individuais ilimitadas”. O 

autor, sem desconhecer que a defesa das liberdades individuais é o objetivo de toda sociedade, 

entende que a ideologia do liberalismo nas sociedades da modernidade periférica falseia a 

realidade e apaga as diferencias de classe social, produzindo uma imagem da vida dependente 

de escolhas autônomas de sujeitos livres. Esta “ilusão de liberdade e igualdade” (SOUZA, 2009, 

p. 42) passa a formar parte do senso comum, é incorporada na subjetividade e faz parte da forma 

como nos julgamos a nos mesmos e aos outros. Conformar-nos como “indivíduos” não é uma 

escolha totalmente livre, já que práticas discursivas hegemônicas terão o poder de nos constituir 

como sujeitos “individuais”. Este processo começa na família, que se torna o lugar privilegiado 

para a re-produção e atualização dos ideais liberais (ROSE, 1998), lugar em que relações de 

poder baseadas na idade (pais/filhos) e gênero (homens/mulheres) serão o marco onde as 

subjetividades serão constituídas através das normas sociais e dos mecanismos de auto-

posicionamento e posicionamento dos outros (FAIRCLUGH, 2001b).  

Este processo pode ser observado na forma como as mulheres incorporam 

subjetivamente e reproduzem a “ideologia da meritocracia” (SOUZA, 2009), na forma como 

entendem a educação de seus filhos e os fatores que poderiam levá-los ao “êxito”. A ideologia 

da meritocracia se baseia na idéia que a desigualdade é “legítima” se ela for estabelecida em 

base ao mérito diferencial dos indivíduos (SOUZA, 2009, p. 120). Neste sentido, a escola 

pública, pensada como o caminho da ascensão social, na realidade quase sempre apenas 

legitima a desigualdade já originada nas classes sociais (SOUZA, 2009, p. 427). 

6.5 A família extensa: rede social feminina para enfrentar a situação de pobreza 

A importância da família extensa já foi constatada em algumas das pesquisas empíricas 

revisadas que analisaram as experiências de mulheres que vivem em situações de pobreza e 

exclusão social (CAMARDELO, 2009; MEYER, KLEIN, FERNANDES, 2012). Na ruralidade 
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a formação de uma rede de intercambio de apoio social vai estar facilitada porque, ao menos 

nas comunidades estudadas, as famílias têm a tendência a morarem umas perto das outras, 

compartilhando muitas vezes o mesmo sitio ou propriedade familiar, ou sendo as comunidades 

completas formadas por varias famílias que vão fortalecendo os vínculos através dos 

casamentos. O fato de compartilhar o espaço da vida cotidiana vai facilitar o apoio social 

material e afetivo permanente entre as pessoas que conformam a rede da família extensa. Em 

seus relatos, as mulheres vão ressaltar certas qualidades da família, como “serem unidos”, que 

“ninguém é pirangueiro” e “um serve o outro”. Um exemplo: 

P: Tu já me falou que era bem bom, e se ajudavam muito. Eu lembro que você 

me falou, que tua mãe te ajudava muito, que se ajudavam bastante aqui (...). 

Cr: É bom que é todo família, não é? Quando um precisa de um, esta para 

ajudar, não é?  Ajuda um, ajuda ao outro, às vezes ele vem ai e ajudam, 

e assim vai. 

 

O papel das mulheres no interior de uma “rede de apoio social feminina” vai ser 

estratégico. Em torno da responsabilidade de prover as necessidades básicas aos filhos vão se 

dividir gastos de comida, vão se compartilhar espaços para plantar alimentos que serão para o 

consumo coletivo, vão se desenvolver estratégias de comercialização conjunta dos produtos 

agrícolas, se trocará apoio material de diversos tipos (comida, dinheiro, roupas), se ajudará no 

cuidado dos filhos quando uma mãe deve se ausentar ou está doente. Sendo os temas de 

alimentação, criação e cuidado dos filhos responsabilidades das “mulheres-mães”, a rede 

solidaria feminina se articula principalmente em torno destas tarefas. Um exemplo: 

P: Tu que vive aqui pertinho de tua mãe, às vezes vocês se ajudam também 

em essas coisas assim, às vezes quando falta alguma coisa, se ajudam. 

Ju: É, a gente convive assim, eu, ela e minha irmã, que tenho uma irmã 

minha que vive lá embaixo. 

P: Ah tu tem uma irmã que mora lá embaixo. 

Ju: A gente vive assim, unido, um serve ao outro. 

 

O “valor da solidariedade” será central no conceito de família. Assim, certas 

expectativas vão estar depositadas sobre a família extensa e quando elas não são cumpridas, 

julgamentos morais vão ser acionados quando as pessoas não cumprem com os valores que se 

esperam de uma “boa família”. Novamente, qualidades essenciais (POTTER, 1998) vão definir 

o que uma família é (ontologização) e como uma boa família deve ser (moralização), dispositivo 

para julgar a própria família e as famílias alheias. Um exemplo: 

La: É da gente e pronto (...) quiçá a única que ajuda aqui é mãe, é, ela vem, 

ela traz, ela ajuda, mas os outros de aqui não, se faltar um sal um açúcar 

tem que comprar, esse negocio de estar pedindo na casa dos outros, não 

Fliaext ajuda 

Ajuda Flia> sim, unidos, um serve o 

outro, rede de mulheres flia, (Estrategia), 

nunca faltou,  
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(...) e também não da certo, não é? De primeira, antigamente, tinha isso, 

aqui mesmo, dava um, pedia uma açúcar, “ah eu te dou”, hoje em dia 

ninguém faz mais isso. 

 

Carloto e Mariano (2009) afirmam através da norma da “família nuclear burguesa” um 

modelo ideal de família vai ser promovido, no qual a mulher é o pilar fundamental das relações 

sociais e afetivas. As autoras vão descrever a naturalização da instituição família como “o 

paradigma do privado, o espaço da vida doméstica, das relações interpessoais, o lugar do 

feminino e da subjetividade fundamental” (CARLOTO; MARIANO, 2010, p. 452). Por sua 

parte, Meyer, Klein e Fernandes (2012, p. 440) vão documentar a existência de “famílias de 

mulheres” em que “as redes de solidariedade se configuram repetidamente entre mães e filhas, 

sogras, irmãs, etc.” As autoras afirmam que a mulher ocupa um lugar central dentro das 

famílias, sendo o elo que vai manter unida e ativa a rede social familiar. Azeredo (2010) afirma 

que nas redes sociais, tanto comunitárias como institucionais, o papel da mulher é relevante, 

ainda mais na situação de exclusão social. Estas redes atuam como um sistema de vínculos entre 

mulheres para troca de apoio social. Nas palavras da autora: 

Se tomarmos como referência as formas de solidariedade estabelecidas entre 

as mulheres pobres, verificaremos que estas sempre contaram com apoio de 

outras mulheres pobres como elas no cuidado com seus filhos, seja para o 

desempenho das tarefas domésticas ou fora desse ambiente (AZEREDO, 

2010, p. 586). 

 

Estas redes de proteção primaria se fortalecem quando as redes de proteção secundaria, 

da política pública, são inexistentes ou deficitárias. A centralidade da mulher na manutenção 

deste sistema de apoio social se relaciona com as posições de gênero que a designam como 

responsável pelos laços afetivos no espaço doméstico, assumindo também a responsabilidade 

pela gestão das redes de parentesco e vizinhança (BILAC, 2006, apud AZEREDO, 2010). 

 

7 A “RURALIDADE” COMO PRÁTICA DISCURSIVA 

 

 

7.1 A ruralidade como contexto de vida 

Vamos a entender que o contexto rural é um “agenciamento” (ROSE, 1998, p. 259), ou 

seja, uma rede de práticas sócio-materiais onde relações sociais e subjetividades são 

constituídas de formas específicas. No agenciamento sócio-material da ruralidade diversos 

componentes espaciais, simbólicos, tecnológicos, morais, sociais, políticos e históricos 
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influenciam a vida das mulheres. Já observamos anteriormente como elementos semióticos 

ligados as práticas discursivas que prescrevem as normas da “família nuclear burguesa” e da 

“maternidade” influenciam a forma como as “mulheres-mães” constroem sua subjetividade.  

Os diversos elementos do agenciamento da ruralidade vão constituir as subjetividades 

dos “personagens que povoam o mundo rural, isto é, que fazem do meio rural um lugar de vida 

e de trabalho” (WANDERLEY, 2005, p. 96). Para Wandeley (2005, p. 96), o mundo rural vai 

se constituir numa dupla face. Primeiro, como espaço físico, com características específicas de 

ocupação do território, estrutura de posse/uso da terra e relações campo-cidade. E em segundo 

lugar, como lugar de vida, onde modos de viver, identidades e formas de exercício de cidadania 

vão apresentar manifestações especiais.  

Nos relatos das mulheres, o espaço rural vai se apresentar com certas características 

naturais (POTTER, 1998), tanto positivas como negativas, espaço que vai constituir a teia de 

relações sócio-materiais onde a subjetividade feminina é constituída. Uma das características 

importantes da vida no campo é a propriedade/posse da terra, elemento constitutivo da vida 

familiar e produtiva (agricultura, criação de animais, pesca, caça). A terra vai ser fonte de 

alimentos para o consumo familiar e para a geração de renda. Algumas mulheres vão destacar 

a importância de produzir e lucrar “no que é seu”. Uma citação para exemplificar: 

Ju: Que veja que quem tem o que é seu, pelo amor de Deus, tem tudo, e que 

não tem o que é dele, convive no que é dos outros, não tem nada (...) que tanto 

faz hoje trabalhar no que é dos outros, hoje dizer “sai, aqui tu não trabalhar 

mais”, plantando na sua terra, convivendo no que é seu, toda hora, todo 

tempo que você precisar, você tem (...) porque estou na minha terra, não 

vou comprar a ninguém, aquilo é meu (...). 

 

O valor da propriedade/posse da terra já tem sido destacado por alguns autores da 

ruralidade como eixo fundamental das formas de vida do campo (BRANDÃO, 2007; 

BRANDEMBURG, 2010), destacando que as formas tanto tradicionais (autoconsumo) como 

modernas (comercialização) vão depender do cuidado e preservação do patrimônio familiar e 

natural do território habitado, o qual passa de geração em geração como herança valiosa. A terra 

vai ser a base da sobrevivência, da satisfação de necessidades básicas e da geração de renda 

autônoma para as famílias rurais.  

Pelo fato da propriedade/posse da terra ser um valor tão importante, julgamentos serão 

acionados sobre os agricultores “que tem a terra e não planta”, algo inaceitável para as famílias 

que lutam contra condições de pobreza no campo. Este valor vai implicar que estas condutas 
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sejam severamente julgadas, atribuindo-as a “falta de vontade”, “falta de interesse”, “falta de 

esforço” ou “preguiça”. Ser proprietário/posseiro de uma parcela produtiva vai trazer para os 

agricultores algumas “obrigações”, pelo que o “sujeito rural” também vai ser alvo de uma 

“norma”, de certos comportamentos que se esperam dele. Um exemplo: 

Ju: Que muitos têm a terra, porque eu tiro aqui mesmo, aqui tem parceleiro 

que no inverno passa os 6 meses comendo de migalhas, porque não tem 

coragem de trabalhar, tem a parcela, tem a terra, mas não tem coragem 

de trabalhar. 

 

Outra característica do espaço rural é a possibilidade que as famílias têm de produzir 

seus próprios alimentos, situação que para as “mulheres-mães” em situação de pobreza é 

fundamental, permitindo-lhes satisfazer as necessidades básicas de seus filhos. O espaço do 

“sitio” vai brindar a oportunidade de plantar, criar animais, pescar e caçar, atividades que 

permitiram complementar a alimentação familiar. Isto vai implicar que as mulheres vejam que 

no contexto rural “a vida é mais fácil que na cidade”, tendo maiores recursos para “amortecer” 

a situação de pobreza. O contraste com a cidade vai ser usado para destacar as qualidades do 

campo, já que na cidade “tudo é comprado”. Um exemplo: 

Am: As coisas boas, coisas boas de morar porque tem um rio para a gente 

pegar uma piaba, tem uma goiaba, tem um araçá, assim, é bom que todo 

na rua que a gente quer só compra se tiver o dinheiro (...) compra se tiver 

o dinheiro, e aqui no engenho é tudo mais a favor, é. 

 

A importância da autonomia alimentar no contexto rural é mencionada por 

Brandemburg (2010) dentro do que ele define como “ruralidade tradicional”, afirmando que 

dentro desta forma de vida as famílias mantêm uma relativa autonomia vinculada à produção 

de alimentos destinados ao autoconsumo. Brandão (2007) vai identificar este aspecto dentro do 

que ele chama de “ruralidade de produção de consumo”, que se centrará na produção de 

alimentos destinados a sobrevivência e satisfação de necessidades básicas familiares.  Mas, 

cabe destacar que ambos os autores (BRANDÃO, 2007; BRANDEMBURG, 2010) vão 

reconhecer que esta autonomia é relativa, já que os vínculos campo-cidade vão facilitar a troca, 

comercialização e aquisição de outros tipos de alimentos. 

Outra característica identificada pelas mulheres é a tranqüilidade do meio rural, sem a 

presença de violência, barulho e problemáticas atribuídas à cidade. De particular interesse para 

as “mulheres-mães” será que este espaço é um “lugar adequado para criar os filhos”, lugar mais 

livre dos perigos que são atribuídos ao “mundo externo”, relacionados mais com os espaços 
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urbanos. O rural é um espaço mais “protegido” para os filhos crescerem longe desses perigos e 

se manterem no “bom caminho”.  Algo evidenciado nas entrevistas: 

 

Outra qualidade que parece definir as comunidades rurais são as redes de solidariedade 

entre familiares e vizinhos. Estas redes terão a função de trocar apoio social material (dinheiro, 

alimentos), apoio afetivo e apoio no cuidado dos filhos. A comunidade será vista como um 

espaço onde a boa convivência, a ajuda mutua e as atividades de caráter coletivo serão um meio 

para viver as situações de pobreza de uma melhor forma. Um exemplo: 

Ju: Aqui um vizinho colabora com o outro, depende assim, porque é 

assentamento, é parcela, não é? Para aqui tem suas terras divididas, nenhum 

incomoda o outro, cada um por si, e um para servir o outro, e assim vive, 

não é? 

 

As formas de relação que se observam nas comunidades rurais de tipo “tradicional” 

foram descritas por Brandemburg (2010) dizendo que estas se caracterizam essencialmente por 

certas formas de sociabilidade, como mutirão, relações de vizinhança, relações de proximidade, 

sentimento de pertencia e compadrio. O autor vai agregar que dentro do espaço rural as ações 

coletivas são fundamentais e são mobilizadas a partir dos laços de proximidade e pertencimento 

comunitário (BRANDEMBURG, 2010, p. 420). 

Também, algumas características negativas do contexto rural são identificadas, como a 

dificuldade em termos de emprego. Problemas como o “desemprego”, a “falta de emprego para 

os jovens”, as poucas oportunidades de obter uma “renda fixa”, os escassos rendimentos 

monetários obtidos a partir do “trabalho pesado”, os baixos salários e as más condições laborais, 

configuram um panorama negativo em termos de trabalho e renda. Um exemplo: 

La: Ele ficou querendo vir, mas na mesma hora ele (...) e os meninos de aqui 

também, de aqui de casa, tudo atrás de emprego, querendo partir para 

longe, para Bahia, para onde tiver emprego, tem um bocado aqui querendo 

sair, que aqui tudo parado, tudo rapaz, querendo ter as coisas, e não tem 

como ajudar a mãe, não é? 

 

Estes “problemas” emergem de uma leitura “moderna” do trabalho, desde o desejo de 

um “salário”. Neste sentido, observamos a qualidade híbrida do rural (BRANDÃO, 2007; 

Cr: Eu dou graças a Deus que arrumei um lugar desse para criar meus 

filhos, onde ia ter um lugar na cidade para criar meus filhos?. Como é que 

ia ser? Não é? 

Desemprego > jovens 
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BRANDEMBURG, 2010) onde as formas de vida mais tradicionais, como as mencionadas 

acima, se misturam com formas de trabalho e consumo próprias da lógica da modernidade. 

 Finalmente, é importante mencionar que identificamos na construção destas qualidades 

“naturais” do espaço rural, a operação de distinções através de “opostos”, neste caso 

conformados pelo par “campo/cidade” (rural/urbano). Este binário vai permitir tanto a definição 

de características fixas para cada espaço como estabelecer contrastes entre ambos. Através da 

utilização de um “discurso coisificador” (POTTER, 1998, p, 141), ambos os pólos do binário 

podem ser tratados como “objetos” com qualidades fixas e naturais, podendo ser comparados. 

Desta forma, muitas das qualidades positivas e negativas atribuídas ao campo vão ser 

construídas como “diferenciando-se da cidade”, e vice-versa. Assim, por exemplo, as mulheres 

vão construir uma imagem do mundo urbano como o lugar da violência e falta de seguridade, 

como um espaço cheio de perigos, um lugar “ruim para criar os filhos”, onde não existe a 

solidariedade que existiria no campo e onde os custos da vida são mais altos (“todo é 

comprado”). Já as características positivas que se observam na cidade são o maior acesso a 

emprego, o maior acesso a comercio com preços mais baratos e acesso a serviços ausentes ou 

deficitários nos meios rurais. O binário “campo-cidade” vai ser o eixo articulador dos juízos e 

opiniões das “mulheres-mães”. Uma citação como exemplo disto:  

La: A cidade é mais ruim, assim o que eu acho, que esse negocio de assaltos, 

não é? E também (....)  não tinha emprego lá, ai ficava atrás das coisas, atrás 

de bico, puxava carroça, ai, para sobreviver, não é? E senão a gente morre de 

fome, e aqui não, ele botou seu negozinho ai, a gente vive disso, planta batata 

e come, e dorme mais sossegado, tem mais sossego, não é? Ninguém fica 

aperreando nem nada, por essa parte é bom (...) a raiz disso (...) mas também 

não tem emprego viu! Não tem, se quiser tem que ir para fora. 

 

 

7.2 O trabalho no contexto rural: “forma de vida” e “emprego” 

Como se observou, o trabalho é central na vida das mulheres. Isto não constitui 

novidade, já que o trabalho é o eixo articulador de todas as sociedades conhecidas, tradicionais 

ou modernas. O trabalho não é só um meio de sobrevivência, senão que a mais importante fonte 

de reconhecimento social nas sociedades modernas (SOUZA, 2009). O trabalho é um elemento 

fundamental na configuração da subjetividade das mulheres rurais. O significado do trabalho 

para as mulheres que vivem em condições de pobreza foi destacado em contextos urbanos numa 
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série de pesquisas (ALMEIDA, 2007; ARAUJO, 2007; BRANDÃO, GERMANDO, 2009; 

CAMARDELO, 2009; CARLOTO, MARIANO, 2012; SOUZA, 2009;) como rurais (HENN, 

2013; OLIVEIRA, ALMEIDA, 2010; SILVA, 2002; SILVA, SCHNEIDER, 2010; WEDIG, 

MENASCHE, 2013). 

No contexto rural, o trabalho apresentará características particulares que terão um 

significado especial para essas famílias. Sendo a pobreza caracterizada pelo foco nas 

necessidades básicas, o trabalho permitirá “botar o pão dentro de casa”, metáfora (LAKOFF; 

JOHNSON, 2009) recorrente utilizada pelas entrevistadas. O trabalho será o meio para que a 

“mulher-mãe” possa comprar o que os filhos precisam (roupas, materiais de escola) 

satisfazendo suas necessidades. Uma citação como exemplo: 

Va: É assim, trabalho, a gente tem que trabalhar, não é? Para, como diz a 

historia assim, trabalhar, para como diz a historia, tirar seu dinheirinho para 

compras as coisas dentro de casa, não é? Trabalhar, não pode, não pode 

passar sem trabalhar, não é? Tem que trabalhar todos os dias, para ter para 

comprar para dentro de casa, para seus filhos, é importante trabalhar. 

 

 A categoria “trabalho” será definida de formas distintas. Em primeiro lugar, o “trabalho” 

será comparado ao “emprego”, como trabalho moderno assalariado. Serão valorizadas as fontes 

de renda fixas que dão maior segurança à família. No contexto de vida das entrevistadas, este 

tipo de fonte é escasso e geralmente inexistente, pelo que as famílias estarão submetidas a 

influencia dos inúmeros “fatores externos”, situações incontroláveis que vão afetar a economia 

familiar e tranqüilidade das “mulheres-mães”. Quando o “emprego digno” ou o “verdadeiro 

emprego” não é possível, a vida dependerá de serviços esporádicos, ou “bicos”, que vão trazer 

rendas descontinuas para a família e dependeram da proatividade das mulheres para procurar 

novas fontes de renda. Dois exemplos: 

Je: Também antes de mainha arrumar esse (...) que não era emprego, não 

é? É um bico, a gente ainda ia para o mangue para tirar ostra para vender 

espetinho, não é mainha? (...) quando a gente vinha para casa, a gente ia para 

o mangue para tirar ostra, vender o pratinho, o quilo, saia vendendo no meio 

da rua. 

 

La: (...) e eu fiz muita faxina viu? Para comer viu? 

P: Você trabalhou muito na faxina? 

La: Oxe!,  já poi, lavei muita roupa dos outros também, só na casa de 

(inaudível). 
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O “trabalho como emprego” pode ser considerado como um exemplo do que Lakoff e 

Johnson (2009, p. 50) chamaram de “metáfora estruturante”, diferenciadas das metáforas 

comuns pelo fato de um conceito estar estruturado metaforicamente em termos de outro de 

forma sistemática. A sistematicidade da metáfora “trabalho é emprego” se observa no fato que 

ela utiliza uma linguagem disposta como uma rede conceitual consistente em que vários são os 

conceitos associados que vão ser utilizados a partir da metáfora estruturante. 

A partir desta metáfora estruturante, várias situações e problemas serão descritos. Assim 

por exemplo, as mulheres terão uma historia laboral vinculada a empregos “propriamente 

femininos” como babá, empregada doméstica, lavar roupa ou fazer faxina. Esses empregos são 

aos que as mulheres podem aceder sem ter demasiada qualificação, por não terem “mais 

alternativas”. Alguns desses trabalhos trazem para a família um “salário” que, apesar de muitas 

vezes ser baixo (menos do salário mínimo) e não cumprir com as condições laborais de um 

“verdadeiro emprego”, é uma renda relativamente fixa e certa.  

Os empregos assalariados serão grandemente valorizados pelas entrevistadas, situação 

considerada ideal tanto para suas famílias como para seus filhos no futuro. O “verdadeiro 

emprego” seria “fichado”, “com carteira assinada”, teria as qualidades de ser uma renda segura 

cada mês, situação altamente desejada pelas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, 

mas que poucas conseguem alcançar. Os chamados “bicos”, portanto, não seriam reais 

empregos, seriam só formas de “se virar”, já que não alcançariam as condições de “dignidade” 

que um trabalhador deveria ter. A expectativa de obter um salário como uma renda estável já 

foi observada em outras pesquisas empíricas (BRANDÃO, GERMANDO, 2009; 

CAMARDELO, 2009; CARLOTO, MARIANO, 2012). Duas citações como exemplo: 

P: Ai teu esposo trabalha? 

Ju: Trabalha no campo mesmo (inaudível) nas usinas, no período do 

verão, trabalha 6 meses e 6 meses fica parado. 

 

Va: Meu esposo? Tem graças a Deus ele recebe o salário dele (...) ele 

trabalha na carteira fichada. 

P: Ah sim, sim, sim. 

 

Ao conceito de “trabalho como emprego” vai estar associado o “desemprego” como 

problema, situação preocupante no caso dos jovens, que têm vontade de trabalhar, mas não têm 

acesso as “oportunidades”, por isso migram para a cidade. O emprego fixo será um sonho que 

poucos poderão alcançar, já que esse é escasso, inexistente ou estacional. Junto ao desemprego, 

também aparece o “emprego mal remunerado” como outro problema. No caso das 
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entrevistadas, as más remunerações farão que se avalie em termos de custo/beneficio o fato de 

sair a trabalhar e ter que deixar os deveres de “mulher-mãe”, observando se uma tensão entre 

as posições de trabalhadora e mãe. Os elementos “desemprego” e “má remuneração do 

trabalho” serão sindicados como “causas da pobreza”. Um exemplo: 

P: E também o tema que falávamos, a falta do trabalho, muita falta, de 

muitos jovens assim, sem ter oportunidades de trabalhar, não é? 

La: É, os jovens aqui em Siqueira esta tudo perdido, que não tem emprego, 

esta todo parado. 

Je: Que não tem emprego (...) e muitos aqui, no caso é jovem, ai vive do 

mangue, vive de algum bico que faz, os pais sustentam, têm salário, é mais 

os pais que têm salário. 

 

 Considerando que o rural é um agenciamento híbrido onde varias racionalidades se 

misturam (BRANDÃO, 2007; BRANDEMBURG, 2010), vamos a entender que a metáfora 

“trabalho como emprego” vai se enquadrar na lógica da “ruralidade moderna” 

(BRANDEMBURG, 2010) e da “ruralidade de produção de mercado” (BRANDÃO, 2007). O 

emprego assalariado no corte de cana de açúcar é o mais comum na Zona da Mata 

Pernambucana, emprego que não é só uma ocupação masculina, já que as mulheres 

entrevistadas também se empregam nesta atividade nos tempos de verão. Empregos em 

pequenas cidades, centros urbanos e pólos industriais (Porto de Suape) serão mencionados. 

 O trabalho como emprego já foi destacado em outras pesquisas empíricas com mulheres 

em situação de pobreza de zonas urbanas, trabalho que é significado principalmente como uma 

fonte de autonomia, independência e incremento do bem-estar familiar (BRANDÃO, 

GERMANDO, 2009; CARLOTO, MARIANO, 2012). Carloto e Mariano (2012, p. 261), em 

pesquisa com mulheres beneficiárias do PBF de contexto urbano, vão destacar que o trabalho é 

a principal fonte de autonomia e poder para as mulheres, já que:  

Ter um trabalho está relacionado a contar com uma renda e ter independência 

financeira, mas também para elas, simbolicamente, confere dignidade, 

respeito, realização pessoal, autoestima. Ter um trabalho pode possibilitar 

mais poder de negociação na casa, mais autoridade. 
 

Segundo as autoras o fato de ter “autonomia” se reduz mais que nada à esfera financeira, 

fato que continua sendo importante no rompimento de estruturas de dominação masculina na 

família. Se bem a racionalidade moderna do trabalho implica “a dissociação entre as esferas da 

produção e da reprodução como pares dicotômicos sobrepostos à oposição entre público e 

privado” (CARLOTO; MARIANO, 2010, p. 453), as autoras chamam a atenção para o fato de 
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que tanto homens como mulheres participam na realidade de ambos os espaços. Apesar que 

esta divisão dicotômica se mantém subordinando às mulheres ao espaço privado, ela é 

tensionada pela maior participação delas em espaços produtivos, mas esta situação não 

necessariamente implica uma modificação da divisão do trabalho por gênero, senão que a 

maioria das vezes implica em duplas jornadas para as mulheres.  

Devemos destacar que na ruralidade, pela mistura híbrida de racionalidades tradicionais 

e modernas, as esferas da reprodução (âmbito privado) e produção (âmbito público) não estão 

claramente separadas (BRANDÃO, 2007; BRANDEMBURG, 2010; OLIVEIRA, ALMEIDA, 

2010), isto pela influencia da racionalidade tradicional e suas formas de produção. Apesar disto, 

ainda nos contextos rurais vai se observar uma divisão sexual do trabalho que vai separar, por 

um lado, o âmbito privado, vinculado ao feminino, e por outro o âmbito público, vinculado ao 

masculino. O agenciamento rural, atravessado por lógicas diversas, não está livre de tensões 

entre diversas racionalidades e formas de vida. 

Por estes motivos, o trabalho também vai estar associado a outras práticas discursivas 

que vão defini-lo através de outras qualidades. Vai se observar uma segunda metáfora 

estruturante (LAKOFF; JOHNSON, 2009): “trabalho como forma de vida”. O trabalho será o 

eixo articulador dos costumes, rotinas e da divisão de tarefas ao interior da família, na qual, os 

âmbitos familiar/doméstico e produtivo/público confluem num mesmo campo de relações 

sociais. Observam-se atividades que “tipicamente” se associam ao rural tradicional, como o 

trabalho agrícola, a produção de animais para o consumo e as atividades tradicionais da pesca 

e caça. Essas atividades muitas vezes não estarão associadas a uma renda, já que seu objetivo 

será principalmente obter fontes de alimentação para a família.  

Ante os problemas de “emprego” (desemprego, empregos mal remunerados e 

estacionais), ter um sitio “produtivo” será fundamental para complementar a alimentação 

familiar e assim economizar parte da escassa renda, que já não será destinada a alimentação 

senão que a outras necessidades. No enfrentamento da pobreza no contexto rural esta é umas 

das vantagens percebidas em relação à cidade. Duas citações para exemplificar: 

P: E na sua plantação você, por exemplo, as batatas que você planta, é para 

consumi de aqui ou vende? 

La: Para comer. 

P: Para comer aqui mesmo. 

La: É (...) para consumo. 
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Ju: Ele não tanto não sabe? É eu, pesco durante a noite, pesco durante o dia, 

(inaudível) de dia eu pesco mais de (inaudível). Quando o sol está quente, ai 

é bom de pegar peixe quando o sol está quente. 

P: Mmm. 

Ju: Mas assim à noite, ai pega mais assim, traira, essas coisas peixinho maior, 

não é? (...) Já é uma ajuda, não é? 

 

Os trabalhos tipicamente rurais vão ser definidos pelas mulheres entrevistadas como 

“trabalhos pesados”. Através de uma série de metáforas (LAKOFF; JOHNSON, 2009), como 

“trabalhos no sol”, “com o suor do rosto”, “com a força de meus braços”, “trabalho da enxada”, 

vão se constituir no discurso diversas estratégias de maximização (POTTER, 1998, p. 238) que 

vão tentar retratar as difíceis condições de trabalho no campo. Alguns dos “trabalhos pesados” 

mencionados são o corte de cana, a pesca na “maré” e o trabalho da roça. Este tipo de trabalhos 

são vivenciados pelas mulheres como “falta de escolha”, atividades que implicaram sair cedo a 

trabalhar para “ajudar” em casa. Já que esses trabalhos implicam grandes esforços e baixas 

rendas, as mulheres vão afirmar que “trabalho pesado não é bom”. Duas citações como 

exemplo: 

El: A vida aqui é plantar mesmo, macaxeira, mandioca, no começo, comecei 

cortar cana, cortei um monte de cana ai, ai, ia para a maré de aqui, tirar 

marisco (inaudível). Mas depois quando enraizou ai parei, não é? Essa 

luta da maré, que é uma luta muito pesada, muito puxada, quem trabalha 

no mangue, na lama, não é? (...). 

 

El: Trabalho é muito (inaudível) em geral, trabalho, tem o trabalho da 

agricultura, não é? (...) trabalho é bom, porque se você não trabalhar você 

não tem nada, é bom. Têm uns que trabalham, o serviço é outro, trabalha, o 

serviço mais leve, outros o serviço é pesado, o trabalho da terra é pesado 

mesmo, trabalho da terra é pesado, você com enxada, hoje eu estava 

limpando mato, é pesado, serviço pesado, não é para todo mundo que 

trabalha na enxada. 

 

O “trabalho como forma de vida” vai estar relacionado ao que Brandemburg (2010) 

chama de ruralidade tradicional, modo de vida que se baseia na propriedade familiar, em 

práticas solidárias coletivas e em costumes que passam de geração em geração, atividades que 

são fonte de autonomia para as famílias. Já para Brandão (2007), este tipo de trabalhos se 

relaciona à ruralidade de produção de consumo, focada na produção familiar para autoconsumo, 

com baixo nível de trocas com o “exterior” e adaptada aos ritmos da natureza. 

Contudo, como destacam os autores, as comunidades de tipo tradicional geralmente 

estão integradas a circuitos de comercialização e troca, associadas à “ruralidade moderna” 
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(BRANDEMBURG, 2010) ou de “produção de excedentes” (BRANDÃO, 2007), nas que se 

destina racionalmente a produção de um excedente que possa ser comercializado e possa gerar 

uma renda que permita a aquisição de alimentos, bens e serviços no mercado. Esse fenômeno é 

observado nas falas das mulheres as quais referem à comercialização dos produtos provindos 

do “sitio” tanto dentro das comunidades como em feiras de cidades vizinhas. Estas rendas serão 

reinvestidas tanto para manter a produção agrícola como em outras necessidades da família. 

Entre essas atividades encontramos a venda de produtos agrícolas e a venda de produtos 

secundários fabricados artesanalmente (bolos, doces, mel, açúcar). Outras atividades de 

comercialização não vão estar relacionadas com a produção familiar, como produtos feitos em 

casa e “comércios de rua”. A procura por diversas fontes de renda complementares será a 

característica fundamental das formas de sobrevivência das famílias em situação de pobreza. 

Para Wanderley (2005, p. 90), a agricultura tradicional e as práticas de comercialização vão 

formar parte de certas estratégias de resistência ou de “apropriação da cidade”, através das quais 

“os ‘rurais’ tentam vencer o isolamento e a precariedade de suas condições de vida, e que se 

expressa, especialmente, em suas relações com a pequena cidade”. Um exemplo: 

Je: E tem tempo que aqui a gente está passando a mesma dificuldade, 

praticamente, porque tem que ir para o mangue, tem que ir para o 

mangue, tem que arranjar coco por ai. 

La: (inaudível) Cai coco, ai junta e vai vender, para comprar o café e o 

açúcar, ela fica preocupada. 

Je: Quando tem muita acerola, que é o tempo, ai a gente vai vender na 

rua. 

 

 Uma característica importante dos trabalhos rurais tradicionais é que eles passam como 

herança de geração em geração. Observamos historias de aprendizado desses trabalhos a partir 

da infância, algumas ligadas a experiências de extrema pobreza que implicaram a obrigação de 

“ajudar” aos pais nos labores da roça, da cana ou da maré. Outras não foram tão dramáticas, 

mas estas são exceções (só uma das entrevistadas). Apesar de suas características de “serviço 

pesado” e da possibilidade de implicar abandono dos estudos (fato que não pode ser 

generalizado), o trabalho do campo é um saber transpassado de pais para filhos, tendo 

importância significativa nos processos de socialização na família.  É um elemento que constitui 

as relações familiares e contribui a uma vida integrada com a família extensa, reforçando 

práticas solidarias para afrontar à pobreza. Um exemplo: 

P: Mmm (...) e (...) ai tu me, tu me contas que já desde pequenininha tu já 

trabalhavas na roça (...). 

Va: Não, eu tinha 7 anos. 



75 
 

P: Aha. 

Va: Foi o tempo em que meu pai nos levava para a roça. 

P: Mmm (...) e também tu ajudavas quando teu pai ia a pescar? Tu também ias 

com ele? 

Va: Também ia a pescar mais ele. 

 

 A socialização nas tarefas do campo será distinta segundo o sexo e características 

diferentes serão atribuídas a meninos e meninas. As meninas “ajudam mais nas tarefas 

domésticas de casa”, “são mais sensíveis”, “são mais dóceis”, “se deve ter maior cuidado com 

elas” e “são mais interessadas pelo estudo”. Já dos meninos as mães vão falar que eles “são 

mais virados” e “fazem o que quer”, são “menos controláveis”. Se produz uma naturalização 

destas qualidades fixas atribuídas a meninos e meninas (POTTER, 1998). Um exemplo: 

Am: O menino já é mais virado, e a menina fêmea não. 
P: Mmm. 
Am: É, a menina fêmea a gente vai dando os conselhos a ela, as vezes 

arruma, vai se formando, não é? Já quando. Já tem os carozinhos, quando o 

maribondo morde, não é? Já quer namorar, eu digo “não minha filha, da certo 

não”. Mas o rapaz, quando quer, quer mesmo, da conselho, digo depois 

“pronto, faça o que você quer, você é maior, faça o que você bem 

entender” (inaudível), eu digo. 
 

Essas qualidades diferenciais articuladas pelo binário masculino/feminino implicam 

uma divisão sexual do trabalho ao interior da família rural. As meninas serão socializadas nas 

tarefas domésticas do espaço da casa, entretanto os meninos acompanharam aos pais as labores 

da roça, pesca e caça. Nos contextos rurais, isto é marcado pela divisão entre um espaço de 

“dentro”, que representa a casa, espaço por excelência da mulher, e um espaço de “fora”, do 

trabalho na roça, do comércio, da vida pública, espaço privilegiado do homem (WEDIG; 

MENASCHE, 2013), reproduzindo o binário público/privado em que se baseia a norma da 

“família nuclear burguesa”. Apesar disto, Wedig e Menasche (2013) chamam a atenção para o 

fato de que a maior parte do tempo mulheres e homens participam de ambos os espaços 

(dentro/fora), sobretudo as mulheres, as quais na sua dupla jornada de trabalho, participam tanto 

dos afazeres domésticos como de muitas das atividades agrícolas. Wedig e Menasche (2013) 

vão destacar que na maioria dos casos o trabalho da mulher vai ser entendido só como uma 

“ajuda” ao trabalho do homem na roça. As autoras afirmam que: 

É comum que as mulheres acompanhem cotidianamente seus maridos na roça. 

No entanto, mesmo quando realizam as mesmas tarefas que os homens no 

roçado, o trabalho delas é entendido como ajuda, já que o domínio da roça, 

em termos de classificação, é espaço masculino. Ainda que as mulheres, bem 

como os filhos, realizem o mesmo trabalho que os homens no espaço do 

roçado dados os significados que definem a hierarquia familiar, eles apenas 
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ajudam, visto que quem trabalha é o pai (WEDIG; MENASCHE, 2013, p. 

150).  
 

Esta situação é retratada pelas entrevistadas, que ao avaliarem a experiência de ser 

“mulher-mãe” no contexto rural, afirmam que esta é uma tarefa com muitas dificuldades na 

qual recebem pouco apoio dos maridos. Elas vão avaliar esta experiência como “muito difícil”, 

com “muitas barreiras”, com “muitas preocupações e responsabilidades”, reflexo da sobrecarga 

por trabalhar tanto “dentro” como “fora” da casa. Um exemplo: 

P: É difícil ser mãe? É fácil? 
Cr: Muito difícil, muito difícil (...) muito mesmo (...) quando, quando já tem 

adolescente. 
P: Mmm. 
Cr: É difícil (...) difícil mesmo (...) e tem esses (...) tem meu marido agora, 

que (...) um é filho dele (...) ai é muito difícil também, é muito difícil mesmo 

(...) às vezes a gente se aperreia, mas eu digo, eu digo, é assim mesmo. 
P: Mmm. 
Cr: É um quebra cabeça muito grande ser mãe. 
 

Esta sobrecarga das mulheres por sua dupla jornada de trabalho, tanto na “casa” como 

na “roça”, é observada por diversas pesquisas empíricas na zona rural (HENN, 2013; 

OLIVEIRA, ALMEIDA, 2010; SILVA, 2002; WEDIG, MENASCHE, 2013). Por exemplo, 

Silva (2002) num estudo na Zona da Mata Pernambucana, afirma que as subjetividades das 

mulheres seriam constituídas num duplo movimento opressivo, através de constrangimentos de 

classe (pobreza, fome, trabalho alienado, etc.) e gênero articulados no modelo patriarcal. Por 

sua parte Henn (2013), vai destacar que apesar dessa dupla jornada de trabalho, o aumento da 

participação da mulher em espaços públicos vai ser uma fonte de maior autonomia financeira 

para elas, fato que poderia ter efeitos tanto na sua subjetividade como nas relações de gênero 

ao interior da família, situação também observada em pesquisas nas zonas urbanas 

(CARLOTO; MARIANO, 2012). Henn (2013) agrega que este fato repercute em mudanças nas 

posições de mãe, esposa e filha, adquirindo as mulheres muitas vezes o lugar de “provedoras”, 

situação que implicaria outro status social na família. 

Esse fato é constatado em nossa pesquisa, observando-se que as mulheres também 

adquirem o status de “provedoras” na família (HENN, 2013) e que muitas vezes seu trabalho 

não é só visto como uma “ajuda” (WEDIG; MENASCHE, 2013). Através dos empregos 

tipicamente femininos, empregos assalariados rurais ou rendas autônomas da comercialização 

do produto, a mulher se posiciona como principal pilar financeiro da família. Mas, de acordo 

com nossas observações, o fato de “ganhar” espaços que são “tradicionalmente masculinos” 
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não modifica significativamente às relações de gênero ao interior da família, mantendo-se fixos 

os sistemas de divisão sexual do trabalho e implicando na dupla jornada de trabalho para as 

mulheres. Sem desconhecer que esses novos espaços de participação contribuem para 

incrementar a autonomia, ainda assim se mantém ao interior das famílias rurais formas de 

divisão do trabalho que aumentam as responsabilidades e obrigações da mulher. 

Sem dúvida o trabalho e todas suas conseqüências, sejam positivas como negativas, vão 

ser elementos constitutivos da subjetividade da mulher rural. O trabalho vai ser fonte de orgulho 

e satisfação, será o meio para “botar o pão na mesa” para seus filhos. Também o trabalho será 

o campo onde as “batalhas do dia a dia” da “mulher-mãe” serão lutadas. 

7.3 “A vida é uma luta”: A épica da luta das “mulheres-mães batalhadoras do campo” 

As múltiplas atividades produtivas que as “mulheres-mães” vão realizar para satisfazer 

necessidades básicas familiares, tanto na lógica do trabalho como “emprego” (empregos rurais 

e não rurais) ou como “forma de vida” (produção agrícola, criação de animais, caça, pesca), 

além das diversas estratégias de comercialização (tanto de produtos rurais como não rurais), 

vão-se configurar como “estratégias múltiplas de geração de renda e enfrentamento da 

pobreza”. A “pluriatividade” no contexto rural é definida “pela combinação entre o trabalho 

agrícola e as atividades fora da propriedade” (SILVA; SCHNEIDER, 2010, p. 184). Para os 

autores a pluriatividade vai ter grande importância para as mulheres rurais, aumentando a renda 

familiar, estimulando a permanência no campo, valorizando novas fontes de trabalho e gerando 

autonomia financeira. As autoras destacam que se bem a pluriatividade pode implicar uma 

dupla jornada de trabalho, ela é um fator que pode ajudar a modificar padrões patriarcais de 

gênero ao interior da família e a modificar a imagem das mulheres no contexto rural. A 

pluriatividade vai permitir gerenciar diversas estratégias de sobrevivência e geração de renda, 

fato transcendental num contexto familiar onde a renda não só é escassa senão também instável, 

trazendo para a vida das mulheres um importante grau de incerteza, insegurança, ansiedade e 

medo.  

A metáfora estruturante (LAKOFF; JOHNSON, 2009, p. 50) “a vida como luta” definirá 

a forma de sobrevivência das famílias em situação de pobreza e se relacionará com as 

obrigações da “mulher-mãe”. Sendo a vida uma luta, as mulheres devem se tornar “lutadoras” 

para “vencer as lutas” ou “vencer na vida”. As dificuldades que a vida impõe incentivam a 

“batalhar para superar” e alcançar uma “vitória” ante as adversidades. Neste contexto, 

“batalhar” pelos filhos será o principal incentivo das “mulheres-mães”. Esta atitude, que se 
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torna uma “obrigação” nos contextos de pobreza, já foi observada em outras pesquisas com 

mulheres de contextos urbanos (ARAUJO, 2007; BRANDÃO, GERMANDO, 2009; 

CAMARDELO, 2009; PINTO ET. AL., 2011; SOUZA, 2012) e rurais (HENN, 2013; 

MAGALHAES ET. AL., 2011). Dois exemplos: 

El: Quando era pequena (inaudível), de ali para aqui (...) sempre tive que 

lutar para botar algo dentro de casa. 

P: Mmm (...) tu achas assim que a vida é uma luta mesmo? 

El: É, a vida é luta (...) é, uma luta (...) é luta, a gente tem que lutar mesmo, 

a gente trabalha tanto e ainda passa apertado, não é? (...) e quem não 

trabalhar? 

 

Cr: Quando eu cheguei aqui foi muito difícil, foi muito difícil mesmo. Tem 

que vencer umas lutas, não é? 

P: Mmm (...). 

Cr: Vencer umas lutas (inaudível) (...) não vencemos totalmente, não é? 

Que ainda tem muita coisa para ser resolvidas, mas (...) muito a gente lutou, 

a gente hoje em dia está bem. 

 

A “vida como luta” vai ter certas características fixas que vão constituir esta metáfora. 

Uma delas vai ser que esta luta será “no dia a dia”. Para as famílias em situação de pobreza, 

com rendas insuficientes e instáveis, com um amanhã às vezes imprevisível, cada dia vai ser 

uma luta para “levar o pão em casa”. Essa vivencia de um dia a dia incerto vai dificultar a 

possibilidade de planejamento financeiro familiar. Na maioria das vezes, a satisfação das 

necessidades básicas familiares será incerta, por isto “ganhar o pão de cada dia” será a meta a 

cumprir pelas “mulheres-mães”, não deixando que nada falte para seus filhos. Dois exemplos: 

P: É, tem família que senão tivesse o Bolsa Família seria difícil, não é? 

Cr: Oxê, então. Por isso minha mãe me diz “hoje em dia você é rica! porque 

eu, nos meus tempos, não tive esse direito para criar meus filhos, não é?”, para 

criar meus filhos eu tenho esse direito do Bolsa Família, não é? Para comprar 

um material de escola, para comprar uma roupa, para comprar um calçado (...) 

é, assim é a luta do dia a dia.  

 

Je: Bolsa Família ajuda muito, não é? Para quem não tem uma renda fixa, ela 

é a única no caso da gente, a gente se vira com isso no dia a dia, para 

adquirir algum dinheiro, fora mais, não é? Mas no momento ela está 

sendo a única. 

 

A incerteza é incorporada nas subjetividades das mulheres pela vivencia de uma 

instabilidade permanente, pela impossibilidade de planejar-se a futuro, transcendo sentimentos 

de insegurança, medo e ansiedade. Diversos fatores externos vão gerar insegurança com 
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respeito ao futuro, fatores como a sorte, o medo de perder o benefício do PBF, o clima para as 

plantações, as vendas dos produtos agrícolas e as rendas instáveis, fatores que vão alimentar a 

incerteza e impedir o pensamento prospectivo de futuro. Configura-se uma vida “presentista”, 

focada no hoje, já que o futuro é difícil de prognosticar. A “mulher-mãe” em situação de 

pobreza vai focar seus esforços em “trazer o pão na mesa” hoje, sem conseguir pensar muito 

no “amanhã”. Essa forma de vida das famílias em situação de pobreza já foi observada em 

outras pesquisas empíricas (ARAUJO, 2007, SOARES, COELHO, 2008; SOUZA 2009). Viver 

neste “presentismo” e na incerteza vai trazer a obrigação para a mulher de manter sempre uma 

atitude proativa e criativa na procura de múltiplas estratégias de sobrevivência e geração de 

renda. A “mulher-mãe”, neste contexto, terá que “se virar”, responsabilizando-se pelo futuro de 

seus filhos. Assim, por exemplo, “arrumar um bico” tanto na comunidade ou na cidade, ou 

desenvolver algum produto para comercializar, vão ser algumas das estratégias utilizadas para 

“se virar”.  

Uma “ética do esforço pessoal” vai ser fundamental para manter estas múltiplas formas 

de geração de renda. Este sacrifício vai ser motivo de orgulho, já que as mulheres conseguem 

sair adiante com seus filhos a partir do próprio trabalho, sem depender de ninguém, num 

contexto que adverso e imprevisível. Assim, a “mulher-mãe” terá que “correr atrás” das 

“oportunidades” de geração de renda. Esta atitude é acompanhada por uma “retórica da 

esperança” que vai encorajar a mulher (“correr atrás para realizar os sonhos”, “ter esperança 

em que todo vai melhorar”, “ter fé em Deus”). Duas citações para exemplificar: 

La: Em canto nenhum sabe, onde eu morei (inaudível), não da não, a gente 

tem que se virar mesmo, para colocar em casa, não é? Que para estar 

pedindo, da não. 

 

Ju: O Bolsa Família por aqui é muito pouco, é, muitas recebem 70, outras 

recebem 100, eu mesma recebi 102, ai depois tive o aumento, aumento 10 

reais, 112. É uma renda que é pouco mas serve muito, porque todo mês a 

gente sabe que chega lá e tem, mas a gente assim se vira aqui, uma 

lavoura, uma coisa, para sempre não faltar o pão e o sustento dele. 

 

Como síntese, a “vida como luta” inclui: 1) pluriatividade como forma de vida e geração 

de renda; 2) proatividade e criatividade na gestão de diversos modos de sobrevivência; 3) 

instabilidade das rendas e sentimentos de insegurança, ansiedade, preocupação e incerteza; 4) 

pouco poder de planejamento do futuro; 5) obrigação de “se virar” e “correr atrás” para 

aproveitar as “oportunidades”; 6) vida no “dia a dia” numa situação constante de “presentismo”; 
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7) “ética do esforço pessoal” que vai prescrever que é responsabilidade do individuo ser ativo 

na procura das oportunidades de geração de renda. 

A “vida como luta” não só vai expressar o que a vida é “realmente” (POTTER, 1998) 

senão que também como ela “deve” ser vivida. As mulheres se autoposicionam (FAIRCLOUG, 

2001b) como “lutadoras/batalhadoras”, norma para julgar a própria vida assim como para julgar 

aos outros (FOUCAULT, 1984, apud CASTRO, 2007). A “vida como luta” vai constituir a 

subjetividade prescrevendo que as mulheres devem ser “lutadoras”, “batalhadoras”, 

“guerreiras” e “esforçadas”. Estas características vão ficar atreladas ao que implica ser uma 

“boa mãe”, sendo suas lutas tanto no “lar” como na “roça”. Dois exemplos: 

Va: Eu acho que a mulher é muito lutadora, não é? Acho mais que os 

homens, os homens esta assim, os homens trabalha, trabalha, mas eu acho que 

a mulher trabalha mais. 

P: Mmm (...) porque tem o serviço de casa também, não é? A mulher 

trabalha fora e dentro de casa. 

Va: É, dentro de casa, é (...) dentro de casa, ir para o mangue, não é? 

 

El: Eu sou uma mulher lutadora mesmo (inaudível). Se eu me considero? 

Me considero mesmo, uma mulher lutadora, batalhadora, detrás das 

coisas, tenho sede de realizar meu sonhos, mas Deus é quem sabe. 

 

Como vemos, a “vida como luta” está ligada ao trabalho e as formas de sobrevivência 

que dele dependem. O trabalho vai ser o eixo central da “ética do esforço pessoal”, das atitudes 

de proatividade, aproveitar as oportunidades, “correr atrás” e “batalhar”. Estará retratado em 

frases como “se deve trabalhar para ter as coisas”, “se deve ter força e saúde para batalhar” ou 

“se deve lutar para botar algo dentro de casa”. Sendo a “vida como luta” uma norma de 

julgamento de si e dos outros, as entrevistadas expressaram que “quem morre de fome é porque 

quer”, porque “não tive a coragem de trabalhar” ou foi “preguiçoso”. A obtenção de “êxito na 

vida” ou “vitória na vida” estará atribuída a fatores individuais, mesmo fatores citados para 

explicar o êxito dos filhos no âmbito escolar (“interesse”, “esforço”, “sonhos”, “planejamento”, 

“oportunidades”, “escolha individual”). A responsabilização individual do sujeito é um 

elemento básico da norma da “vida como luta”. Dois exemplos: 

Va: É (...) a vida melhorou bastante (...) naquele tempo era muita luta, 

luta mesmo, não é? luta (inaudível). 

P: (risos). 

Va: É, tem que trabalhar para ter as coisas, não é? 
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El: Mas pedir a Deus, que Deus da de fartura, Deus da saúde (inaudível), Deus 

da saúde, Deus deu a terra para a gente trabalhar, se a pessoa trabalha 

tem as coisas, só tem que trabalhar, se a gente não trabalhar não tem nada 

(...) tudo é a inteligência, tudo é a inteligência que a gente põe,  se a gente 

fazer aquele esforço, a gente chega. 

 

Observamos a conformação de uma “épica da luta” vinculada ao esforço pessoal. A 

mulher do campo fará do “trabalho pesado no sol” sua forma de luta para “ganhar o pão de cada 

dia”. Plantar na roça, trabalhar na cana, ir para a maré, acordar cedo e chegar tarde em casa, 

mas ainda assim não descuidar dos seus filhos, serão elementos nos quais o orgulho de ser uma 

“mulher-mãe” do campo vão se sustentar. Ser uma “mulher batalhadora do campo” vai ser 

motivo de satisfação, já que as lutas da mulher rural são mais difíceis. A mulher do campo 

sempre “vai arrumar uma maneira de sobrevivência”, será um “exemplo de vida” e estará 

“orgulhosa do que faz e de quem é”. No contexto rural, o fato do trabalho ser “pesado” vai dar 

mais ênfase a esta épica da luta. O maior sacrifício para “botar a comida dentro de casa” e 

alimentar aos filhos vai outorgar a esta luta pela sobrevivência o caráter de uma “epopéia 

heróica” (GERGEN, 1996, p. 173), caracterizando a vida das “mulheres-mães” como uma série 

de batalhas vividas no passado, no presente e por vir no futuro, onde elas adquirem um status 

de quase “heroínas” (GERGEN, 1996, p. 168). O orgulho de “vencer estas lutas” vai ser parte 

constitutiva da subjetividade da mulher do campo. Dois exemplos: 

Va: É assim, ser uma mulher do campo, é assim, é bom, não é? É como diz 

a historia, ali trabalhando, plantando, para ganhar seu pão de cada dia, 

não é? 

P: Mmm. 

Va: Assim acho, para mim é assim. 

P: A mulher de campo é lutadora? 

Va: É, batalha muito, não é? 

 

El: Mulher de campo é esforçada, não é? Trabalhar na terra, dia a dia, 

no sol, fazendo sol ou chovendo, mas ela esta trabalhando ali interessada 

porque sabe que vai ter o trocadinho dela (...) que trabalha, trabalha assim 

não chega logo (inaudível), não chega logo (...) a lavoura que chega mais cedo 

é o que? É o coentro, a alface, as verduras. 

 

È por isso que nos relatos as mulheres vão destacar como uma “vitória” o fato de ter 

criado e alimentado todos seus filhos, não ter desistido desta tarefa ante as adversidades da vida, 

como outras mulheres que desistem de serem mães abnegadas e “abandonam” seus filhos, dão 

eles para serem criados por outras famílias ou pela família extensa. Dois exemplos: 
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Am: É não, é difícil para essa que tem filho, pega e da, não é? (inaudível) 

porque graças a Deus fui mãe de 14 filhos e só di a Jesus porque foi o jeito, 
mas pegar meu filho “ai está, tome e leve” não, crie todinhos. 
 

Cr: Eu só era um pouco rebelde, de outras maneiras, mas (...) ai agora, que 

eu tenho minhas bênçãos, não é? Agora que eu batalho para não deixar 

faltar todo (...). 

 

Esta norma do “esforço pessoal” ligada ao trabalho já foi observada em outras pesquisas 

empíricas. Por exemplo, Araujo (2007) vai observar uma norma do “esforço pessoal” vinculada 

com a responsabilidade individual, na qual optar uma vida responsável, mesmo com más 

condições laborais, rendas escassas e uma vida incerta, vai diferenciar as pessoas que vivem na 

“pobreza” e na “miséria”. Será melhor “ser pobre mas trabalhador” que viver na miséria e 

“acomodar-se” a esta situação, não exibindo a “atitude de luta” que permite viver a pobreza 

com dignidade. Os indivíduos que se “acomodam com a pobreza” (ARAUJO, 2007, p.7) são 

julgados por seus pares, por não se ajustarem à norma do “esforço pessoal”.  

  Observamos claramente que a “vida como luta” se configura como uma “norma” que é 

“dobrada” (ROSE, 1998, p. 61) na subjetividade das mulheres do campo, constituindo-as 

através de seu poder moralizante. Esta norma tem alguns componentes do que Rose (1998) 

chama de “self empreendedor”, norma que prescreve que as pessoas devem ser autônomas, 

responsáveis individualmente, proativas, criativas, aproveitar as oportunidades, se gerenciar 

através de escolhas livres, ter iniciativa, ser flexíveis e calcular racionalmente seu futuro. 

Alguns destes elementos são observados na norma da “vida como luta” (pluriatividade, 

criatividade e proatividade na geração de renda, esforço pessoal, “se virar”, “correr atrás”, 

aproveitar as oportunidades). Já outros traços do “self empreendedor” serão impossíveis de 

serem observados nas mulheres do campo, já que as condições sócio-materiais de vida 

impediram o pensamento a futuro, vivendo num constante “presentismo” e focadas nas 

necessidades do “dia a dia”, num contexto de instabilidade e incerteza, elementos característicos 

da situação de pobreza. 

Uma forma de “self empreendedor fragilizado” configura-se como modo de 

subjetivação hegemônico das “mulheres-mães” batalhadoras do campo. Sendo a ideologia 

neoliberal promovida através “agenciamentos heterogêneos” (ROSE, 1998) e por varias 

“tecnologias de subjetivação” (ROSE, 1998, p. 259), os ideais liberais serão “dobrados” de 

diferentes formas nas subjetividades dos indivíduos segundo a classe social, o gênero, a raça-

etnia e outros marcadores sociais. Eles também serão incorporados de acordo com às 
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particulares condições de vida dos distintos sujeitos. Mas, os ideais liberais estarão presentes 

de alguma forma no modo como nos entendemos como sujeitos, já que estes valores são 

hegemônicos na constituição de todas as sociedades modernas. Assim, uma “ética do self 

empreendedor” (ROSE, 1998) será constitutiva da “vida como luta” das mulheres do campo. 

Viver a vida “se virando no dia a dia” é próprio das condições que a pobreza impõe às 

famílias, obrigando as mulheres a serem proativas e solucionar “seus problemas”, os quais são 

responsabilidade de cada família. Esta visão é coerente com o modo como no sistema neoliberal 

se organizam as funções da família e do Estado, tendo este último a responsabilidade básica de 

brindar as mínimas condições para “fazer viver” (FOUCAULT, 2008), sendo as demais 

responsabilidade do sujeito livre e autônomo. Mas no regime do “self empreendedor” nem todos 

os sujeitos estão incluídos, nem todos podem alcançar os “estilos de vida” prescritos pela 

sociedade neoliberal (MARTÍNEZ; RICO; SÁNCHEZ, 2006, p. 12). 

 Como foi comentado anteriormente, a “vida como luta” é inseparável do trabalho. É 

através do trabalho que a vida pode ser lutada, sendo este o espaço onde a dignidade, o orgulho 

e a coragem se constroem. Através do trabalho, apesar das condições adversas, um grau de 

reconhecimento social se conquista. A relação entre a “vida como luta” e o trabalho pode ser 

enquadrada dentro da moral burguesa hegemônica nas sociedades contemporâneas, nas quais o 

trabalho útil e produtivo se constitui como o máximo valor social, principal fonte de autoestima, 

respeito e reconhecimento social (SOUZA, 2009). Souza (2009) vai descrever que a “ética do 

trabalho” nasce como “ethos” da classe burguesa, mas é incorporado pela classe popular através 

da ideologia neoliberal e seu valor da “meritocracia”, que apaga as condições de classe que 

podem determinar o desenvolvimento dos indivíduos “livres e autônomos”. Assim, em nossa 

pesquisa observamos a incorporação “adaptada” do “self empreendedor” no contexto da “vida 

como luta” das mulheres do campo, um “self empreendedor fragilizado”. Para Souza (2009) a 

incorporação dos valores neoliberais pelas classes populares constitui um paradoxo, já que é 

esta mesma ideologia e forma de organização social que os mantém em situação de pobreza e 

exclusão social.  

Segundo Souza (2009), além do trabalho, as sociedades contemporâneas vão se 

sustentar em outro valor: o expressivismo. Este se define como “a possibilidade de perceber, 

compreender e viver a vida de acordo com nossas inclinações emotivas e sentimentais mais 

íntimas” (SOUZA, 2009, p. 394). Este valor implica poder-nos realizar como indivíduos 

singulares, como uma personalidade única, com motivações e interesses particulares. O 
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expressivismo vincula-se com a idéia de que o sujeito deve viver a vida como um projeto de 

vida baseado na identidade pessoal (ROSE, 1998). Este aspecto é observado quando as 

mulheres entrevistadas expressam o desejo de seus filhos puderem “escolher o que querem ser” 

através da educação superior e com isto “ser alguém na vida”. Alcançar esse status através do 

acesso à educação superior parece ser a máxima forma de realização do valor do expressivismo, 

a possibilidade de “ser alguém na vida” através de um projeto de identidade escolhido pelos 

filhos, opção que as “mulheres-mães” não tiveram na suas vidas.  

O caráter normativo destes dois valores é explicitado pelo autor afirmando que “a 

explicitação da gênese dessas fontes morais é a única forma de mostrar a eficácia social de 

princípios éticos que estão na base de qualquer julgamento que fazemos – sempre sem ter 

consciência do que estamos fazendo – de nós próprios e dos outros” (SOUZA, 2009, p. 118).  

A partir destas duas fontes de valor da sociedade contemporânea e da ética do “self 

empreendedor” (ROSE, 2012), a norma da “vida como luta” vai se aproximar das qualidades 

dos “batalhadores brasileiros” (SOUZA, 2012). As “mulheres batalhadoras do campo” terá 

como qualidades: 1) dar importância a comunidade onde habitam, valorizando as relações 

sociais próximas e as estratégias solidárias de enfrentamento da pobreza; 2) impossibilidade de 

acesso ao capital cultural vinculado com a educação formal; 3) valorização do “esforço pessoal” 

vinculado a “correr atrás” das “oportunidades” e a “se virar” através de múltiplas estratégias de 

geração de renda (pluriatividade); 4) gestão racional dos escassos recursos financeiros (“boas 

administradoras do lar”) mostrando “obrigatoriamente” disciplina e autocontrole; 5) a “ética do 

trabalho” em condições adversas e seu traspasso aos filhos. A única característica ausente nas 

“batalhadoras do campo” será não ter tido a oportunidade de continuar seus estudos 

simultaneamente ao trabalho e ter desenvolvido um empreendimento. 

Apesar destas coincidências, pensamos que a classificação através de categorias 

relativamente fixas pode limitar às análises de como certas classes sociais são constituídas a 

partir de diversas “normas” que vão se misturando de forma híbrida na complexidade de cada 

“agenciamento” (ROSE, 1998). No caso das mulheres da Zona da Mata de Pernambuco, além 

das qualidades antes mencionadas, identificamos uma vida na constante instabilidade, pouca 

capacidade de planejamento do futuro e uma vida como “luta do dia a dia” no constante 

“presentismo”, que estariam mais perto do que Souza (2009) considera qualidades da “ralé”.  

Assim, compartilhamos o reposicionamento de Souza (2012) ao afirmar que a categoria inicial 

de “ralé” deve tomar-se com cuidado e de forma mais relativa. 
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Consideramos que as mulheres entrevistadas, “incluídas” através do PBF e de outros 

programas sociais, se situam numa posição que poderíamos chamar de “fragilmente incluídas”. 

Sendo a “ética do trabalho” um dos máximos referentes que constitui a dignidade do individuo 

moderno, as diversas classes sociais vão incorporá-la no marco das possibilidades sócio-

materiais onde suas vidas se desenvolvem. Nas condições que se vivem na ruralidade, muitas 

vezes esta ética do trabalho justifica os “subempregos” (SOUZA, 2009, p. 412), pelo baixo 

nível escolar, inexistente formação técnica e pouca disponibilidade de empregos de qualidade. 

Apesar das más condições de trabalho, as “mulheres batalhadoras do campo” terão a 

experiência de estarem “ganhando o pão com o suor de sua frente”, atitude moralmente 

desejável porque está baseada na ética do “esforço pessoal” 

Observamos que nem todas as famílias em situação de pobreza vão ser “carentes” das 

“disposições/capacidades” que o trabalho moderno requer, como expõe Souza (2009) em seu 

primeiro trabalho sobre a “ralé brasileira”. Observamos que as famílias “fragilmente incluídas” 

dos contextos rurais têm um importante “capital familiar” (SOUZA, 2012, p. 50), onde a “ética 

do trabalho” é traspassada aos filhos não só através da palavra senão que com o exemplo diário. 

Observamos também que a família se apresenta como um “recurso” para lutar contra a pobreza, 

articulando-se numa rede de apoio familiar que serve de “amortecedor” das situações de 

pobreza e das situações inesperadas (desemprego, doenças, etc.). 

Também observamos nos relatos das mulheres que, apesar das adversidades, muitos 

filhos conseguem até certo ponto compatibilizar estudos e trabalho, mas chega um momento 

em que as necessidades mais mediatas são mais importantes, tendo muitos deles que desistir do 

“sonho” de continuar estudando. As necessidades básicas familiares, a falta de renda, as 

limitadas oportunidades educacionais, a competitividade do sistema, um contexto que vai na 

contramão do sonho (gravidez adolescentes, jovens com poucas expectativas de educação e 

laborais, um entorno “perigoso” com “vícios” como as drogas) e gastos impossíveis para a 

família (transporte, moradia, pagar uma faculdade) vão fazer “desistir” do sonho.  

Possivelmente o “momento da desistência” vai marcar a diferença com os “batalhadores 

brasileiros” descritos por Souza (2012), que conseguiram compatibilizar trabalho árduo e um 

grau de formação técnica que lhes permitiu desenvolver algum negocio/empreendimento 

próprio e aceder a melhores condições de vida. Esta desistência vai estar dada porque nas 

famílias “fragilmente incluídas” a urgência das necessidades básicas vai ser mais forte, o que 

vai fazer que se termine “optando” (forçadamente claro) por outras alternativas de vida. Será 



86 
 

uma “desistência” totalmente determinada pelas condições sociais e materiais de vida das 

famílias em situação de pobreza.  

Neste sentido, como diz Souza (2009), efetivamente poderíamos questionar no contexto 

da classe “fragilmente incluída” as reais possibilidades de liberdade e escolha que o ideal do 

“self empreendedor” (ROSE, 1998) e a “ideologia do mérito” (SOUZA, 2009) promovem como 

norma “natural”. Para as famílias fragilmente incluídas a “igualdade de oportunidades” é, a 

maioria das vezes, só uma “ilusão” (SOUZA, 2009, p. 412) na qual as pessoas querem acreditar 

ou, mais bem, “devem” acreditar. Uma “retórica da esperança” alimenta a ilusão da 

liberdade/escolha, mesmo sabendo que “o histórico” indica que serão poucos os que chegaram 

a cumprir o sonho de ser “alguém na vida” através da educação. 

Souza (2009) vai observar que as pessoas em situação de exclusão deverão “transformar 

a necessidade em virtude”, já que sua posição “fragilmente incluída” muitas vezes não lhe 

permitirá alcançar os ideais da sociedade moderna (trabalho digno e expressivismo). Assim, 

dentro de suas condições e possibilidades, tentarão construir uma forma de reconhecimento 

social, orgulho e autoestima. Observamos que a norma da “vida como luta” efetivamente se 

transforma num modo de “transformar a necessidade em virtude”. Ela vai permitir viver a vida 

com certa “dignidade”, apesar das adversidades, das más condições de trabalho, da precária 

satisfação das necessidades básicas e das “frustrações individuais” produto de não atingir os 

ideais da sociedade moderna. Ao mesmo tempo, vai validar e justificar formas de trabalho 

muitas vezes “indignas”, já que no contexto da “épica da luta” se sabe que sacrifícios e esforços 

serão necessários para “vencer” os obstáculos, justificando quase qualquer meio para cumprir 

com os deveres da “mulher-mãe”. Isto também estará reforçado pela “ética do trabalho” 

(SOUZA, 2009), já que qualquer trabalho será “digno” contudo que se faça com esforço, 

sacrifício e seja em prol de um objetivo valioso. 

Finalmente, observamos que a norma da “vida como luta” apresenta contradições 

internas e certas ambigüidades. Por um lado, ela alimenta uma série de idéias que situam no 

individuo o lócus de controle de seu destino: proatividade e criatividade na procura de variadas 

alternativas de renda; obrigação de “se virar” e “correr atrás” das oportunidades; uma ética do 

“esforço pessoal”, baseada em noções como “interesse”, “esforço”, “planejamento”, “sonho” 

ou “escolha”. Por outra parte, outra série de características vão se relacionar com a fragilidade 

do controle que o individuo tem sobre fatores externos, como por exemplo: a urgência das 

necessidades básicas; incerteza das fontes de renda; pouco poder de planejamento do futuro; 
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vida no “dia a dia” numa situação constante de “presentismo”. Como veremos a seguir, a 

condição de “pobreza” ou de “inclusão fragilizada” vai se caracterizar precisamente pela 

instabilidade e falta de controlabilidade nas circunstancias externas. Nos relatos das “mulheres-

mães” fatores externos podem determinar o curso da vida, fazendo com que o controle por parte 

da “mulher lutadora” diminua, ficando exposta a uma situação de continua “vulnerabilidade”. 

Por exemplo, Deus, a sorte, o destino, o medo a perder o PBF, a instabilidade das fontes de 

renda e a ameaça de não satisfazer as necessidades básicas, vão ser fatores que se apresentam 

como ameaças ao controle da própria vida e destino. 

Observa-se que a tensão no binário autonomia/dependência é um constituinte 

importante da subjetividade das “mulheres-mães batalhadoras do campo”. Apesar de todos os 

fatores externos que podem afetar a vida das famílias em situação de pobreza, uma ética 

ancorada nas capacidades do sujeito é mantida, observando-se a tensão entre fatores internos 

individuais e fatores externos do contexto que determinam o curso da vida. Este fato se 

apresenta como uma contradição do “self empreendedor fragilizado”. A luta que se inicia no 

“sujeito” parece ser um intento por reivindicar a capacidade de “agência humana” num contexto 

em que a liberdade/escolha parecem mais ilusão que realidade. O ideal do “self empreendedor” 

(ROSE 1998), no caso dos sujeitos “fragilmente incluídos”, vai ser incorporado “parcialmente”. 

Como afirma Rose (1998), “mulheres-mães” serão obrigadas a serem livres, mas em condições 

de vida que sistematicamente reduzem a possibilidade de escolha e agência, liberdade 

desigualmente distribuída entre os sujeitos pela iniqüidade no acesso à estrutura de 

oportunidades nas sociedades neoliberais contemporâneas. 

 

8 A “POBREZA E O PBF” COMO PRÁTICAS DISCURSIVAS 

 

 

8.1 A pobreza como narração: fugindo do “fantasma da fome” 

As experiências da infância, de fome e miséria vão ser marcantes na vida da maioria das 

mulheres. A pobreza será caracterizada de diversas formas que enfatizaram as dificuldades 

vividas. Frases como foi uma “vida muito dura”, um “tempo ruim”, uma “vida ruim” ou uma 

“luta ruim”, vão dominar os relatos. Com respeito às nomeações da situação de pobreza, as 

mulheres vão referir frases como “fui pobre nesses tempos”, “a gente passou miséria”, “passava 

necessidade”, “passou crise”, expressões que retratam às vivencias da pobreza no passado. A 
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referência a carências tipo material são freqüentes nas falas das mulheres, expressadas através 

de frases como “não tínhamos nada” ou “chegamos aqui com a cara e a coragem”, mostrando 

as graves carências dos tempos da infância. Dois exemplos: 

Am: Passou crise viu? Não dou para ninguém. 
P: Mmm, passou crise nesse tempo, não é? 
Am: Oh meu filho! Crise, crise, crise! Quer dizer, que entenda, hoje a gente 

não vai dizer que passa vem, não é? Não passa vem, mas a gente vive, tem 

que viver com aquilo que Deus da, não é assim meu filho? 
 
Cr: Quando a gente veio logo para aqui foi um sofrimento muito grande (...) 

não tinha nada (...) não tinha um fogão (...) a gente não tinha uma cadeira, 

a gente não tinha uma cama (...) que foi minha mãe quem me deu (...) não 

tinha nada, só o que tinha só era o baozinho, para a gente sentar, não tinha 

casa encementada, não tinha banheiro, não tinha nada (...) nos viemos 

para aqui com a cara e a coragem. 
 

Nos relatos ressalta a experiência de “passar fome”, sendo uma das vivencias mais 

marcantes na vida das mulheres. Frases como “não tinha o que comer”, “quase morria de fome”, 

“não tinha para comprar roupa nem comida”, “tinha dias que não tinha para meus meninos 

comer”, vão retratar essa dramática experiência. A fome se vincula a carências que poderíamos 

associar às “necessidades básicas” (abrigo, roupa, moradia, etc.). Um exemplo: 

Va: Agora nos tempos atrás, aqueles, naquela época de 69 para 70, a gente 

passou muita fome, não vou dizer mentira, foi o tempo em que a gente comia 

banana com coco, banana verde, eu mesmo comi caranguejo com coco 

(risos), naquela época, foi muito difícil mesmo. 
 

As historias narradas retratam situações graves de miséria que desafiam a “dignidade 

humana”, narrações em que a “humilhação” e a “vergonha” se apresentam. Uma destas 

experiências é a de “pedir aos outros”, ponto em que as famílias chegam quando o desespero 

as embarga ante a necessidade de alimentar os filhos e que atenta contra o valor da autonomia 

da norma da “família nuclear burguesa”. Outras experiências relatam situações em que a fome 

leva a situações “inumanas” e “indignas”. Três citações para exemplificar: 

Cr: Miséria mesmo, que logo quando a gente veio a morar aqui encima, a 

gente não tinha nada, aqui do que a gente em hoje em dia, não tinha nada, 

encontrou limpo, não é? Cana, mato, foi meu pai que começou a plantar essas 

coisas ai, que antes, eu quando vim para a casa era sozinha, tinha filho, mas 

era sozinha, já vim conhecer meu companheiro depois. A gente passou fome, 

fome que não foi brincadeira, não tinha uma galinha, não tinha uma 

macaxeira, macaxeira a gente comia dos outros, pedia dos outros, não é? 
 
Va: Melhorou mais bastante, não é? Que a (inaudível) era muito difícil, 

naqueles tempos que não dava para comer não, era difícil, é verdade, em 

aqueles tempos tive até uma vez coco que eu comi, não vou dizer mentira. 



89 
 

P: Mmm. 

 
Va: Foi naqueles tempos não tinha farinha, não tinha fubá, não tinha 

nada, foi um tempo muito ruim, foi na fome de 69 para 70, foi a crise no 

69, e a fome foi no 70, eu estava com um ano de nascida, que minha mãe falou, 

foi no tempo, tive família minha, prima, comeu terra mais que batata, foi, 

naqueles era uma vida ruim. 
 

As experiências narradas dão conta de uma situação de vulnerabilidade grave e de falta 

de controlabilidade sobre a própria vida. A dependência de fatores externos se exemplifica nesta 

citação, em que uma entrevistada afirma que sua família estava “nas mãos de Deus”: 

Am: A gente ficava em casa só nas mãos de Deus mesmo, porque o 

pobrezinho ia a trabalhar de vigia ali, ia com fome e voltava com fome, 

era, foi que ele não agüentou e entregou o sérvio para o homem da casa grande, 

foi, e assim nos ia pescar, pegava um, dava uma fubá, outro dava uma 

macaxeira, e assim nos fomos atravessando, outro ia para um sitio e as 

(inaudível) de banana prata, cozinhava, para comer meu filho. 
 

As experiências de fome e miséria serão o ponto de referência para julgar o presente e 

futuro. A experiência da pobreza terá novas qualidades no presente, mas não perderá suas 

características essenciais (POTTER, 1998), já que a importância da alimentação da família 

continua sendo a preocupação central das “mulheres-mães”. Parecesse que o “fantasma da 

fome” (SOUZA, 2009), dos “tempos da fome”, ainda rondasse as casas das famílias. As 

mulheres ainda vão relatar carências na qualidade e variedade dos alimentos com que contam 

para entregar uma “boa alimentação” aos filhos. Já outras relatarão diretamente a falta de 

alimento para satisfazer as necessidades de famílias numerosas. Em outras situações se vai 

contar com a “alimentação certinha” para a família e as “mulheres-mães” deverão ser “boas 

administradoras” dos escassos recursos. Também, as diversas estratégias de geração de renda 

vão contribuir para que as famílias fiquem longe do “fantasma da fome”. Dois exemplos: 

P: E com o dinheirinho que tu tem, tua família se consegue alimentar bem? 

Direitinho assim? 
Am: Sim, se alimenta? 
P: É. 
Am: Alimenta não meu filho, alimenta não, porque as vezes (inaudível), 

de noite já deixa aquele pouquinho, já cedo, hoje mesmo (inaudível) que 

tive aqui foi um pequeno, foi, tinha galinha botei no fogo, agora ai tem 

que ter para as 3 casas. 
 

Je: O mangue que ajuda muito, tem, como é que se diz, a renda da gente não 

é muito. 
La: É pouquinho. 
Je: Mesmo que não coma de manhã, de tarde a gente come, e assim a gente 

vai sobrevivendo. 
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O fato das famílias serem numerosas e com muitas crianças sobre sua responsabilidade 

continua sendo um elemento que vai dificultar o cumprimento das “obrigações maternas”. O 

fato de ter muitos filhos que devem ser adequadamente alimentados é uma das grandes 

preocupações da “mulher-mãe”. Este fato é uma fonte de sofrimento, já que às vezes não 

conseguem satisfazer estas necessidades de seus filhos. Duas citações para exemplificar: 

P: Tinha um momento em que passou muita necessidade? Em algum tempo? 
Am: Tem meu filho (...) no inverno, nesse inverno agora, oxê! O engenho 

parado, parado, com 6 filhos, todos deste tamanho, que nem uma 

escadinha, tem esse pobrezinho ai também parado com 3 filhos, tudo de aqui, 

vai ter que sustentar, e a gente coça a cabeça pensando o que vai fazer (...) 

as vezes eu vou pescar no rio, o rio na está bom de pescar, (inaudível), 

assim. 
 
Am: Não, o que eu penso é (...) a gente não pode dar o que o bichinho 

precisa, não é? Das famílias, meu neto mesmo, se eu pudesse dava as coisas 

a meus netos, só que não posso, é, meus filhos mesmo, “mãe, me compre 

isso”, “agora estou lisa, só se passar lama na mão”, é, eu digo a ele, e assim 

passa, até que Deus quiser (...) 
 

O fato dos recursos para satisfazer as necessidades básicas serem escassos e 

insuficientes trará grande tristeza, sofrimento e estresse as “mulheres-mães”. No caso de muitas 

famílias com uma renda escassa ou dependente quase exclusivamente de uma fonte (como o 

PBF), a linha entre sobreviver e voltar aos “tempos da fome” parece tênue. Bastaria deixar de 

receber uma destas rendas para cair numa situação de desamparo grave.  

As comparações que se fazem entre “ontem” e “hoje” nos levam a propor que a 

experiência da pobreza se constrói em termos “narrativos” (GERGEN, 1996, p. 166). As 

distinções construídas dentro do conceito de pobreza estarão definidas a partir das diversas 

experiências vividas, onde as vivencias de fome e miséria serão pontos a partir dos quais se 

constituirão as avaliações das experiências presentes (GERGEN, 1996, p. 168). O contraste 

entre a experiência passada dos “tempos da fome” e uma visão do presente onde a necessidade 

básica de alimentação é relativamente satisfeita, se observa quando as mulheres expressam 

“hoje somos ricas”, recurso retórico de maximização (POTTER, 1998, p. 238) que vai tentar 

dar conta das mudanças significativas que as mulheres percebem na satisfação de suas 

necessidades básicas. O fato de hoje poder dar a seus filhos ao menos o básico que necessitam 

já é um grande avance para as “mulheres-mães”. A expressão “hoje somos ricas” se poderia 

relacionar quase sem erro com a expressão “hoje não passamos fome”. Sem embargo, a 

situação de constante incerteza da situação de pobreza vai fazer com que o “fantasma da fome” 

continue sendo uma ameaça para as “mulheres-mães”. Dois exemplos: 
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Cr: A minha família atualmente, a gente já foi, a gente somos pobres, mas 

para a vida que a gente leva hoje é rica, mas já foi pobre, já faltou muito 

que comer, aqui encima mesmo, quando a gente veio de lá para aqui, a 

gente passou fome, (inaudível), como diz aqui, a gente sempre diz assim, aqui 

a gente só quando chegou a gente passou fome. 
P: Mmm. 
Cr: Fome que não foi brincadeira (...). 

 
P: Que outras coisas melhoraram desses tempos para aqui? Assim tu me falas 

de (...). 
Va: Melhorou bastante, não é? É, eu acho que melhorou bastante, pela vida 

de atrás para agora, graças a Deus hoje somos ricos, em nome de Jesus, 

todos de barriga cheia, graças a Deus. 
 

A miséria parece como um “fantasma do passado” que está vivo nas lembranças das 

mulheres e que ainda ameaça ás famílias, já que se vive “na beira”, na continua incerteza e 

fragilidade. Em qualquer momento o “fantasma da fome” pode voltar a ameaçar as vidas das 

mulheres e seus filhos. As famílias estão num patamar que conseguem satisfazer minimamente 

suas necessidades básicas, mas sempre ameaçados pela insegurança, situação que define a 

condição de “inclusão fragilizada”. Esta situação poderia ser caracterizada através do “discurso 

técnico” do Enfoque da Vulnerabilidade Social (CHILE, 2002) que entende a pobreza como a 

diminuição da qualidade de vida produto de situações “externas” que afetam a vida dos 

indivíduos/famílias, sendo que o nível de vulnerabilidade “depende de vários fatores que se 

relacionam, por um lado, com os riscos de origem natural e social, e por outro, com os recursos 

e estratégias que dispõem os indivíduos, lares e comunidades” (CHILE, 2002, p. 32, tradução 

nossa). Sobre as “estratégias” utilizadas observamos que, no caso das mulheres do contexto 

rural, diversas estratégias “ativas” de geração de renda (pluriatividade) são incentivadas pela 

norma “vida como luta”. Já no nível dos riscos, observamos nestas famílias uma condição de 

grande instabilidade e falta de previsibilidade do futuro, uma vida focada nas necessidades 

mediatas e a grande dependência de fatores externos incontroláveis, situação que temos 

denominado como “self empreendedor fragilizado”. 

A caracterização da situação de pobreza como um estado de alta vulnerabilidade, 

incerteza e “presentismo” se observa em outras pesquisas empíricas (ARAUJO, 2007; 

BRANDÃO, GERMANDO, 2009; PINTO, ET. AL., 2011; SOUZA, 2009). Assim, por 

exemplo, Souza (2009) descreve que a “ralé” está premida pelas necessidades básicas de 

sobrevivência mediata, vivendo obrigatoriamente uma vida centrada no “aqui e agora”, situação 

que vai impedir a possibilidade do pensamento prospectivo. Desde nossa perspectiva, esta 

impossibilidade de planejamento é um estado circunstancial que não se apresenta em todos os 

âmbitos da vida das mulheres. Por um lado, parece ser que uma experiência permanente na 
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situação de “falta de oportunidades” vai minando o desejo, trazendo frustração e pessimismo, 

que vai inibindo o pensamento a futuro. Sem embargo, em vários âmbitos as mulheres dão 

mostra de projeção e objetivos futuros que condicionam seu atuar no presente, como no 

planejamento da produção agrícola, na administração racional dos escassos recursos familiares 

e na persistência sobre a educação dos filhos, sonho que se bem pode ser difícil de atingir, é um 

elemento motivador que alimenta um comportamento focado no futuro.  

Com respeito à incontrolabilidade dos fatores externos na situação de pobreza, Souza 

(2009, p. 418) vai afirmar que “é a própria enorme fragilidade de posição social da ralé que a 

obriga a perceber suas ‘escolhas’, fruto de circunstâncias adversas e não desejadas, como 

‘escolhas livres’, quando são, na verdade, ‘racionalizações’ de escolhas forçadas por 

circunstâncias que ela não controla”. Efetivamente, observa-se que uma série de circunstâncias 

incontroláveis levam a vivenciar a vida como determinada por fatores externos (Deus, sorte, 

destino, Estado, rendas incertas, etc.) que vão fragilizar a vida, já que mudanças repentinas 

podem levar a família de volta aos “tempos da fome”. A instabilidade, imediatismo e 

incontrolabilidade vão ser parte constitutiva do “self empreendedor fragilizado”. 

8.2 A pobreza como conceito: E a final, que é a pobreza e quem é pobre “realmente”? 

Depois de conhecer as histórias das mulheres, nos aproximamos ao conceito que elas 

vão ter sobre a pobreza. A fome vai ser o principal componente deste conceito, elemento que 

vai se tornar uma parte essencial desta experiência (POTTER, 1998). As diversas metáforas 

utilizadas (“botar o pão na mesa”, “não deixar faltar o pão em casa”, “barriga vazia”, “barriga 

cheia”, “criar barriga”) vão ser expressões que vão apoiar a existência de outra metáfora 

estruturante (LAKOFF; JOHNSON, 2009, p. 50): “pobreza como fome”.  

A “ameaça da fome” com algo latente na vida das famílias vai trazer para as 

entrevistadas a preocupação constante por seus filhos. Elas, como “mulheres-mães”, terão em 

a responsabilidade de não deixar faltar nada em casa e procurar os meios para que as crianças 

de desenvolvam de forma sadia. A boa criação e o cuidado dos filhos será parte do que é ser 

uma “boa mãe” e o não cumprimento destas obrigações será socialmente penalizado. A 

fragilidade das condições de vida faz pensar que o perigo das crianças “morrerem de fome” não 

esta tão longe como parece. Carências alimentares são observadas de perto dentro da família e 

comunidade, o que traz grande estresse e sofrimento às mulheres. Dois exemplos: 

Ju: Rapaz, passar fome não é boa coisa não, sabe? Mas, eu digo a ele, que 

agradeço a Deus por ter o pão de cada dia, porque aquele que não tem, a 
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vida não é fácil não, ou é fome ou é sede, é uma coisa que eu, não acho que 

é fácil para ninguém. 
 

Am: Minha filha, essa de ai, que têm 7 filhos, ela chora dentro de casa, 

meu filho, rebocada, ao amanhecer o dia, o filho chega e diz, “mamai, eu 

quero leite”, a mãe dizer que não tem, ela chora que só, (inaudível. Essa 

filha minha que mora ali embaixo, por Jesus, um mês, esta semana retrasada, 

ela deu o que? Pediu duas colher de açúcar ao vizinho para dar cara aos 

filhos que não tinha leite, por Jesus (...). 
 

O conjunto de circunstâncias sócio-materiais que constituem a pobreza vão ser as bases 

em que uma prática discursiva sobre a “pobreza” vai se construir. Dentro do agenciamento da 

ruralidade (ROSE, 1998) a “fome” será parte essencial das práticas discursivas sobre a 

“pobreza”. Mas a fome não deixa de ser um problema real, experiencial, vivido pelas pessoas. 

Entendendo que as práticas discursivas se vinculam a elementos não discursivos e materiais, 

nos aproximamos ao conceito de “dispositivo” proposto por Jager (2001), no qual a realidade 

material adquire relevância para estudar fenômenos discursivos. O autor considera que além 

das práticas discursivas, práticas não discursivas e materializações serão importantes para 

conhecer as características de um “dispositivo”. A “pobreza” seria um fenômeno sócio-material 

constituído através de diversos discursos e materialidades. As práticas que constituem a 

experiência da “fome” têm tanto um componente “sócio” (discursivo) como material (real, 

vivido, “experienciado”).  

Sendo a dimensão discursiva parte dos componentes sócio-materiais da “pobreza”, a 

metáfora “a pobreza é fome” não só vai estar relacionada às experiências das mulheres, senão 

que também ao “discurso técnico” do Enfoque das Necessidades Básicas Insatisfeitas (CHILE, 

2002; DE AZEVEDO, BURLANDY, 2010), em que a necessidade de alimentação seria a mais 

elementar, além de outras como vestuário, saúde, educação ou habitação.  

A metáfora “a pobreza é fome” possibilitará fazer contrastes e comparações entre 

famílias, pessoas e lugares, distinguindo quem vive uma situação de “pobreza” e quem vive 

uma situação de “miséria”. Na linguagem usada pelas mulheres não se utilizará a frase “situação 

de pobreza/miséria”, senão que os enunciados serão formulados de forma que estas situações 

ficaram atreladas às subjetividades das pessoas que as vivem, sendo eles categorizados como 

“pobres” ou “miseráveis”. Assim, uma situação que é contextual se torna parte da subjetividade 

a partir da prática discursiva. O fato de poder satisfazer as necessidades básicas vai ser 

fundamental para diferenciar entre “pobres” e “miseráveis”, classificando-se nossas 

entrevistadas dentro do grupo dos “pobres”. Os “pobres” seriam os que conseguem, ao menos 

no básico, satisfazer suas necessidades de alimentação, vestuário e habitação, entretanto que os 
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“miseráveis” não conseguem chegar a esse patamar mínimo. A forma como as pessoas em 

situação de exclusão social constroem um conceito de “pobreza” e fazem distinções a partir 

dele já foi analisada em outras pesquisas empíricas (ARAUJO, 2007; BRANDÃO, 

GERMANDO, 2009; EUZEBIOS FILHOS, GUZZO, 2009). Dois exemplos: 

Je: Nos não somos miseráveis (...). 
P: Porque assim, é diferente o que o Bolsa Família fala, a vocês se sentirem, 

porque é diferente, se entende? 
La: Porque assim, a Bolsa Família, eles chamam de miseráveis, não é? 
Je: Chamam de miseráveis, não é? (...) “acabar com a miséria no Brasil”, 

eu não me sinto miserável, eu não me sinto miserável não, me sinto pobre 

(...). 
La: É, pobre. 
Je: Eu sei que sou pobre, a realidade. 
La: Mas miserável não sou não (...) miseráveis eles lá (risos). 
Je: Miserável não sou.  

 
Ju: Tem, eu vejo uma diferencia, que a pobreza no chega nem longe da 

miséria, não é? É porque a miséria é mais forte, é aquele pobrezinho que 

não tem nada, que não tem onde dormir, não tem onde cair morto, não 

é? E a humildeza é diferente. 
P: E a humildeza no caso é o que? 
Ju: A pobreza, não é? 
P: Aha, já é uma situação um pouquinho melhor? 
Ju: É uma situação um pouco melhor (...). 
 

Nestas operações de distinção ao interior do conceito de pobreza, a referência a outras 

pessoas, grupos, famílias ou lugares vai ser importante na hora de diferenciar entre “pobres” e 

“miseráveis”. A influência dos discursos das mídias para fazer estas distinções parece ser 

importante, pelo observado em alguns relatos. Duas citações para exemplificar: 

P: Para vocês, qual é a diferença para vocês, entre miseráveis e pobres? 
Je: Tem hora assim que diz que a gente esta ruim, e aparece outras 

pessoas que estão piores. 
Já: Eu acho assim que miserável é esse pessoal, de aquele lugar que é bem 

pretão. 
Je: Da África, passam muita fome. 
Já: Da África, passam muita fome. 
Je: Passam muita fome, não tem o que vestir, não tem o que beber. 
Já: Pior do que a gente muito. 

 
El: Eu sei que não sou rica, não é? Não sou rica, sou pobre, só que (...) eu 

acho que tem pessoas mais pobres do que eu. 
P: Mmm. 
El: Mais difícil, eu acho que é isso. 
 

A relativização das dificuldades próprias se realiza através de diversos mecanismos de 

comparação: próprio lugar/outros lugares (Sertão, África, Ásia, Índia), situação 

própria/situação de outras famílias (parentes ou conhecidos), situação passada/situação atual 
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(“miséria” ontem e “pobreza” hoje). Estes contrastes permitem construir formas de 

minimização (POTTER, 1998, p. 238) dos próprios problemas, o que traz alivio e aceitação da 

própria realidade, sabendo que “sempre tem alguém pior que a gente”. A utilização de exemplos 

extremos para demonstrar essas diferenças denota o uso de mecanismos de maximização 

(POTTER, 1998, p. 238) para sustentar os argumentos. Um exemplo: 

Je: Que tem gente que esta ruim, e tem gente que esta pior! 
Je: É, que não tem o que comer, não tem o que vestir. 
P: Que não tem o que comer, não tem água para beber (...). 
Je: Não tem roupa, não é? Não tem água. 
La: Pessoal de fora que é só esqueleto. 
Je: Tem gente que bebe a própria urina, é de poça de lama. 
La: Ai é sofrimento mesmo. 
Je: Ai é muito sofrimento, graças a Deus que a gente não passa por isso, 

água tem, salva (risos), salva bastante, não é? 
 

As categorias “miserável” e “pobre” vão estar carregadas de uma conotação moral 

negativa, sendo isto mais presente na primeira, relacionada a condições de vida que se vinculam 

com a indignidade e inumanidade. Já a pobreza é uma situação em que a dignidade é mantida, 

se satisfazem as necessidades básicas e se sofre pela “falta de renda”. A “pobreza” parece ser 

uma categoria mais “técnica”, com menor conotação moral, em teoria.  

A pobreza como “falta de renda” vai ser outra forma de entender este problema, 

complementando-se com a “pobreza como fome”. Frases como, “poucos recursos”, “não ter 

recursos” “muito problema e pouco recurso para batalhar”, “pouca renda e muita gente para 

alimentar”, vão apoiar a idéia de que a “pobreza como falta de renda” é outra metáfora 

estruturante (LAKOFF; JOHNSON, 2009, p. 50). Nela destacasse à importância do emprego, 

o salário como um desejo e o desemprego como uma das causas do retorno aos “tempos da 

fome”. A pobreza como “falta de renda” vai estar relacionada ao “discurso técnico” do Enfoque 

de Insuficiência de Renda (CHILE, 2002; DE AZEVEDO, BURLANDY, 2010) que entende 

este problema como insuficiência na satisfação das necessidades básicas causada pela carência 

de uma renda mínima que permita sua satisfação.  A continuação dois exemplos: 

Je: Não até Suape está parado, muita gente aqui esta desempregada por 

causa de Suape, que parou. 
La: Ipojuca parou, as lojas, tudo, está tudo fraco (...). 
Je: (....) E agora parou tudo, e ai, começou de novo, a fome, não é? Voltou 

no caso, acabou a época da fartura (risos). 
 

Cr: Ai aparece muito problema com pouco recurso, não é? 
P: Mmm. 
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Cr: Para a pessoa, a pessoa fazer, aparece muito problema e pouco 

recurso, para a pessoa batalhar (...). 
 

A partir das categorias “pobre” e “miserável” as mulheres se posicionam, identificando-

se como “pobres, mas não miseráveis”. Esta operação feita no discurso vai ser outra forma de 

autoposicionamento (FAIRCLOUGH, 2001b) através de categorias carregadas que vão servir 

como meios para o autojulgamento e o julgamento dos outros. A partir destas categorias vão 

operar também formas de re-posicionamento dos outros. Expressões como “têm pessoas que 

não pisam no chão”, “aparentam o que não são”, “tentam ser mais do que são”, “se sentir melhor 

do que outro por ter alguma coisa” ou “ser metido” vão retratar atitudes punidas dentro do 

próprio grupo social. Este julgamento vai estar fundamentado em que as qualidades pessoais e 

os origens de classe são relativamente fixos e imutáveis, pelo que as pessoas que tentam “viver 

das aparências” só vão estar mostrando para “fora” algo que “realmente” não são. Se espera 

que uma melhora das condições de vida (casa, carro, emprego fixo) não implique uma mudança 

da “essência” da pessoa. A dicotomia imagem/essência vai estar operando nestas situações nas 

que se apela ao “verdadeiro” origem/essência do sujeito para utilizar estratégias de re-

posicionamento. Uma citação para exemplificar: 

Je: Alguns aqui da comunidade têm moto, ai já se sente melhor do que o 

outro, outros, alguns têm carro, assim, quer ter alguma coisinha, mas ainda 

fala assim mesmo, ainda conversa, alguma coisas assim mesmo, mas sempre 

a gente sabe que querendo ser mas do que é. 
P: Mmm, e existe muito isso aqui? 
Je: E se sentindo melhor no caso, não é? Se sentindo melhor do que (...). 
La: Porque tem um empreginho não é? 
 

Observa-se outra “norma” operando, através da categoria “humildade”, modelo moral 

que o pobre deve seguir originado no discurso religioso, categoria que emerge como uma 

“norma do sujeito pobre”. Dentro das características que vão definir a pessoa “humilde” estarão: 

“agradecer a Deus o pouco que se tem”, “viver com pouco, mas viver feliz”, “sempre botar a 

Deus na frente”, “ser generoso”, “confiar em Deus” e “ter fé”. Ser humilde levará a pessoa a 

“vitoria”. Nesta “norma” observamos novamente o fenômeno de “transformar a necessidade 

em virtude” (SOUZA, 2009), já que a “norma da humildade” não só tem uma conotação 

positiva, senão que se torna uma prescrição e obrigação moral, por ser originada no discurso 

religioso. Esta norma também será um dispositivo através do qual as mulheres se 

autoposicionam e posicionam os outros para efetuar julgamentos. Um exemplo: 

Ju: Se muitos entendessem a vida de uma pessoa humilde, que é o pobre, 

que mais pobre é o diabo, que não existe ninguém pobre, existe gente 

humilde (inaudível), se muitos olhassem que é uma pessoa humilde, ajudaria 
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aquele e não olhava para cima, que muitos só olham para cima e só cuspe para 

cima, mas não se lembram que vai cair para baixo (...) é melhor ser humilde, 

confiar em Deus e ter fé, do que ter o dinheiro e não ter felicidade, porque 

você foi humilde, você pediu ao senhor, você vence, você chega onde você 

quer chegar, agora você ter dinheiro e ter tudo, e não ter fé em Deus, você 

não tem nada, é pior do que um zumbi, é pior. 
 

Observamos que na construção de “mecanismos de comparação” entre as categorias 

“pobre/miserável” dois critérios são utilizados. O primeiro é um critério que poderíamos 

chamar de “biográfico”, construído a partir das vivencias da própria história pessoal. Por 

exemplo, no caso de mulheres que viveram experiências de “miséria”, os critérios para fazer 

distinções vão estar fortemente marcados por estas vivencias. Um segundo critério poderia ser 

chamado de “categorial”, originado na observação do “mundo”, da “realidade” dos outros 

(pessoas, lugares, países), conhecimento que vai constituir os objetos observados através de 

características ontológicas relativamente essenciais. Por exemplo, entrevistadas que nunca 

viveram situações de pobreza grave constroem distinções através das observações do entorno 

(famílias, comunidade) ou de informações das mídias (pobreza na África). Posições de 

distanciamento “objetivo” ou implicação “subjetiva” vão estar presentes nos critérios categorial 

e biográfico, situação vinculada ao que Fairclough (2001a, p. 180) chamou de modalidade, ou 

seja, a “relação entre os produtores e as proposições, do comprometimento ou, inversamente, 

do distanciamento entre produtores e proposições: seu grau de ‘afinidade’ com elas”. A 

modalidade vai determinar uma posição “objetiva” (critério categorial) ou “subjetiva” (critério 

biográfico) para entender a pobreza. Estes dois critérios não são excludentes e muitas vezes 

operam juntos, sendo difícil diferenciar-los no discurso. 

Outros dois fatores vinculados à situação de pobreza merecem ser reiterados. Se bem 

eles não foram identificados diretamente pelas mulheres como “causas” da pobreza, nos relatos 

se alçam como elementos centrais do “problema”. Em primeiro lugar a educação, que se 

apresenta tanto como “falta de oportunidades” numa infância marcada pelo “fracasso escolar” 

como “oportunidade” de um futuro auspicioso para os filhos no presente. Um segundo fator é 

o emprego, que se manifesta nos problemas de desemprego e empregos mal remunerados no 

contexto rural. As causas da pobreza ligadas a emprego e educação vão estar relacionadas ao 

“discurso técnico” do Enfoque de Capacitações-Realizações (CHILE, 2002), que entende a 

pobreza como “carência de capacidades”. As circunstâncias sociais que permitem o 

desenvolvimento destas capacidades vão limitar ou aumentar as possibilidades de que as 

pessoas “capitalizem as oportunidades” que o meio outorga e constituam suas “capacidades” 

para competir nos mercados educativos ou laborais. A dificuldade de alcançar altos níveis 
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educacionais no caso das famílias em situação de pobreza vai repercutir nas possibilidades de 

acesso a empregos de qualidade e de auferir rendas mais elevadas. 

No nível geral, nos relatos das mulheres, observa-se uma visão individualizante dos 

problemas sociais, através de uma concepção da pobreza ligada a elementos como “fome” e 

“renda. Esta concepção individualizante dos problemas sociais também se observa numa visão 

da educação que apaga as condicionantes sociais que limitam as possibilidades de acesso e êxito 

escolar/profissional para as classes populares. Vincula-se também a “vida como luta”, em que 

fatores individuais (ética do trabalho, correr atrás, se virar, proatividade, interesse, sonhos, 

planejamento) seriam determinantes para superar as condições de pobreza. 

Para Souza (2009) a ideologia da meritocracia define que o êxito nos âmbitos 

educacionais ou laborais estaria determinado pelo mérito individual. Portanto, os logros 

conseguidos por cada sujeito na competência pelas oportunidades para todos disponíveis vai 

depender de fatores pessoais. O fracasso, por tanto, será visto como culpa individual, preguiça, 

imoralidade, falta de competências, falta de inteligência, e assim por diante. A “igualdade de 

oportunidades” vai ser à base da ideologia da meritocracia (SOUZA, 2009), sustentada na ilusão 

de liberdade e escolha. Este mecanismo permite precisamente apagar as origens e 

condicionantes de classe e “culpar ‘indivíduos’ por destinos que eles, na verdade, não 

escolheram” (SOUZA, 2009, p. 44), sendo que, na verdade, o que parece produto de opções 

individuais é só uma “escolha pré-escolhida” (MATTOS, 2009, p. 175). 

Martinez, Rico e Sánchez (2006) complementam esta análise dizendo que a 

“psicologização” das problemáticas sociais leva a traduzir problemas de ordem estrutural em 

problemas de tipo “psicossociais” (carência de habilidades, falta de empreendedorismo, 

carência de autoestima, falta de habilidades sociais, e assim por diante), situação que levaria a 

que estes problemas tenham que ser resolvidos exclusivamente pelos indivíduos e famílias, a 

serem sua responsabilidade exclusiva, perdendo de vista os determinantes sociais que 

configuram as diversas desigualdades. A individualização das causas da pobreza através de uma 

visão subjetivista dos problemas sociais também foi observada em outros estudos empíricos 

com pessoas em situação de exclusão social. Por exemplo, Euzébios Filhos e Guzzo (2009) 

afirmam que a ação da ideologia liberal responsabiliza aos indivíduos pelos problemas 

estruturais gerados pela sociedade, contexto em que o “pobre” é visto como um “perdedor”, 

que na lógica da “competência”, precisamente “não foi capaz” de desenvolver as “competências 

individuais” necessárias para “vencer na vida.” 
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Sobre a psicologização dos problemas sociais, Rose (1998) descreve que o exercício do 

poder nas sociedades liberais avançadas está vinculado a ação dos saberes das ciências humanas 

e sociais, que tem aportado com linguagens e tecnologias para gerenciar os seres humanos. Por 

exemplo, a psicologia social clássica promove uma visão dos problemas sociais reducionista, 

focando nos desequilíbrios entre o individuo e seu ambiente social primário, sendo o objetivo 

re-estabelecer o equilíbrio “instalando competências” nos indivíduos (ALFARO, 2000). Esta 

epistemologia é representante da ideologia liberal e fundamenta as intervenções 

governamentais sobre os problemas sociais. Este discurso da psicologia social clássica, num 

duplo processo de objetivação-subjetivação, altera performativamente a “realidade”. Por um 

lado, se constrói uma “realidade” com uma série de entidades para compreender os “problemas 

sociais” na lógica de interação “indivíduo-ambiente” (resiliência, habilidades sociais, capital 

humano e social, empoderamento individual, modelo de competências, fatores de risco e 

protetores, estresse psicossocial, apoio social, empreendedorismo, e assim por diante). Por 

outro lado, nas relações sociais, se promovem modos de subjetivação que relevam o governo 

de si, prescrevendo uma concepção de sujeito entendido como um capital, empresário de si, 

flexível, responsável, autônomo e proativo, representado paradigmaticamente no sujeito “self 

empreendedor” (ROSE, 1998). 

 

 

8.3 A renda do PBF: “uma ajuda muito grande para criar nossos filhos” 

Sendo a pobreza caracterizada como uma situação de incerteza, sobretudo das fontes de 

renda, o beneficio econômico do PBF vai ter uma importância fundamental. Esta renda tem 

grande utilidade dentro do orçamento familiar, incluso às vezes sendo a única renda fixa que a 

família possui. Isto vai lhe conferir uma importância fundamental para as famílias em situação 

de pobreza, fato já observado por diversas pesquisas empíricas (CARLOTO, MARIANO, 2010, 

2012; IPEA, 2012; TESTA ET. AL., 2013). Especificamente no contexto rural e para famílias 

que só contam com esta única renda fixa, o PBF resulta fundamental no melhoramento de suas 

condições de vida (IPEA, 2012). 

Sobre o conceito que as mulheres têm desta renda, elas vão referir que ela é uma “grande 

ajuda”, uma das características do beneficio. Que esta renda seja uma “ajuda” implica que é 

algo que a família deve “agradecer” (ao Estado, a Deus). Ao depender da ação do Estado, é 
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uma ajuda que se pode perder em qualquer momento, outro fator de incontrolabilidade que se 

suma aos já descritos. A noção de “ajuda” implica que a principal responsabilidade de sair da 

pobreza é das próprias famílias e não do Estado, que aparece só como uma figura que “apóia” 

às famílias através desta “ajuda”. Duas citações como exemplo: 

Cr: Já que botou, é uma grande ajuda, é uma grande ajuda, é uma grande 

ajuda, não vou dizer que não é ajuda, é uma ajuda, e grande, e muita, 

minha mãe diz direto, “hoje em dia vocês são ricas! Que eu não tive o 

privilégio quando vocês eram novinhos não!” (...) “para comprar uma 

roupa, para comprar um calçado, não”, “vocês hoje podem bater, não é? 

que são ricas, que tem esse dinheirinho”, não é? E ai se cortam de repente?  

O que a gente faz? 

 

 

Entender o benefício do PBF como uma “ajuda” parece ser coerente com as estratégias 

da governamentalidade neoliberal e sua visão individualizante dos problemas sociais que 

responsabilizam à família pela superação de situações de pobreza. A psicologização dos 

problemas sociais das famílias excluídas vai produzir que tanto suas causas como soluções 

estejam relacionadas ao “esforço pessoal” e “vontade de sair adiante”, na ilusão de que todos 

como sujeitos autônomos podemos através da escolha e pela mediação de fatores individuais 

construirmos livremente nossos destinos. Para Rose (1998), uma característica importante do 

modo de subjetivação hegemônico do “self empreendedor” será a “responsabilização” – seja 

explícita ou implícita – e envolvimento ativo dos sujeitos na superação dos problemas sociais 

que os afetam. Os sujeitos devem se engajar ativamente na melhora da sua situação de vida e 

incrementar suas habilidades pessoais, situação que lhes permitirá conduzir-se autonomamente 

na construção de um futuro individual e familiar auspicioso. O foco tanto do problema como 

da solução estaria na capacidade de agir de indivíduos e famílias.  

Da Silva (2011), compartilhando estas análises, afirma que o PBF apresenta uma 

compreensão da pobreza vinculada ao empoderamento dos indivíduos e aumento da 

responsabilidade sobre a família. Segundo a autora, sua concepção de pobreza “atribui ao 

desenvolvimento humano individual à redução das desigualdades, através do reforço das 

capacidades das pessoas” (DA SILVA, 2011, p. 5). Assim, o PBF se apresenta como uma 

estratégia de governamentalidade neoliberal que vai reforçar a norma do sujeito “self 

Am: As vezes meus filhos chegam aqui, “mãe tu tem tal coisa?”, “tem não 

meu filho”, diz, “tu tem dinheiro?”, “oh meu filho, só quando Dilma 

mandar para o mês”, eu digo (risos). 

P: (risos) 

Am: (inaudível) “ (exclamação) meu filho! Você não sabe que sai por mês” 

É para dar graças a Deus, não é?. 
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empreendedor” (ROSE, 1998), reforçando os indivíduos e famílias se responsabilizem por 

superar a situação de pobreza por seus próprios meios. Neste sentido, a “vida como luta” vai 

ser a principal norma de auto-julgamento das “mulheres-mães”, norma que guiará o modo como 

conduziram suas vidas de forma coerente com as prescrições do “self empreendedor”. Mas, elas 

poderão cumprir com este ideal só de forma “parcial”, pela insegurança de suas circunstâncias 

de vida, constituindo se como “selfs empreendedores fragilizados”. 

Outra das características essenciais que vão definir o benefício do PBF é ser uma renda 

fixa, estável e segura. O fator de previsibilidade desta renda vai outorgar as vidas das famílias 

uma certa segurança à respeito da satisfação de suas necessidades básicas e permitirá o acesso 

a novos bens de consumo (“crediário”). Certo grau de “planejamento da economia familiar” vai 

ser possibilitado por esta renda fixa. Duas citações para exemplificar: 

El: Acho que as duas, não é? A Bolsa Família porque não falta, tem aquilo 

e não falta, a gente todo mês vai e está o trocadinho lá, é uma renda muito 

boa, por pouco que seja, mas é um dinheiro bom. 

P: Mmm. 

El: É aquele trocadinho certinho, não é? Para a gente que não tem salário 

nenhum é bom. 

 

P: Você acha que passa menos necessidade, a parte da renda (...). 

La: É muito pouco a renda aqui viu? Aqui em casa mesmo é muito pouca 

P: De que vive aqui na casa? Quais são as rendas que você tem? 

La: A minha renda sai da Bolsa Família, certinho, não é? 

P: Essa é fixa, não é? 

La: É, agora (...). 

 

O fato de ser uma renda fixa e previsível dará ao benefício do PBF um caráter de “quase 

salário” para as mulheres, sobretudo para as que não têm um “verdadeiro salário” produto de 

um emprego. As demais rendas das famílias no contexto rural tendem a ser incertas, já que a 

comercialização dos produtos provindos de diversas atividades agrícolas não vai ser previsível. 

A aspiração de ter um salário se repete em varias famílias como o sonho da tão desejada 

“estabilidade”, condição que nas famílias em situação de pobreza é praticamente inexistente. O 

“desejo do salário” vai ser uma constante nas falas das entrevistadas, significando os tempos 

em que se conta com uma renda como os “tempos da fartura”, e caracterizando os momentos 

de desemprego como o possível retorno aos “tempos da fome”. A diferença da renda do PBF 

com um “verdadeiro salário” é o fato de não nascer do “esforço pessoal”, senão que da “ajuda” 

do Estado. Em contraparte, as rendas geradas pela atividade agrícola vão levar a marca do 

“esforço pessoal”, do orgulho de sustentar a família através do “trabalho no sol”. Duas citações 

como exemplos: 

Renda PBF fixa (única 

mais “bicos”) 

PBF > não falta, é “segura”, importante 

quando não se tem salário (é uma 

espécie de salário) – “trocadinho”, 

para os meninos, foi incrementando, 

uma “ajuda” (OJO COM AS PALAVRAS) 

– leite, contas /// Venda verduras > 

alimentaçao 
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Am: Eu acho bom meu filho se fizer isso, não é? Eu acho bom; não é? É 

certo que meu filho todo grande, mas tudo precisa, porque eu mesma eu 

não (inaudível), e o salário que Deus me deu foi esse, que é essa rendinha, 

o que eu dizia você, meu velho recebe, mas não da para nada, se eu disser a 

você meu filho, que não é mentira (...). 
 
Cr: Aqui ninguém têm salário, aqui ninguém têm salário. 

P: Salário, não é? 

Cr: Aqui ninguém têm salário, o meu único salário aqui é a Bolsa Família 

mesmo, ai vai se a gente inventa de fazer isso? Eu fiz umas compras, que não 

consegui comprar material escolar, comprei tudo no crediário, ai estava aquela 

agonia que estavam dizendo que estavam cortando todinhos, cortando, eu já 

fiquei apavorada que pagava 100, 108 por mês. 

 

Observa-se uma tensão nos binários autonomia/dependência e certeza/incerteza nas 

formas de sobrevivência das famílias beneficiárias do PBF. Por uma parte, a renda do PBF 

tende a ser a única estável, mas ela não encaixa dentro da norma do “self empreendedor” 

(ROSE, 1998) que fundamenta a “vida como luta”. O benefício recebido do PBF não se 

enquadra nos valores da “autonomia” e “esforço pessoal”, elementos incorporados nas 

subjetividades das mulheres e promovidos ao interior da família. Por outra parte, as rendas 

geradas através das múltiplas atividades produtivas autônomas se enquadram na forma de vida 

das “mulheres batalhadoras” e na “ética do trabalho” (SOUZA, 2009), mas ao mesmo tempo se 

caracterizam pela incerteza, parte constitutiva da experiência da pobreza. 

O benefício do PBF vai trazer diversas mudanças na vida das mulheres. Um dos aspectos 

positivos observados é que esta renda é administrada por elas. Ao gerenciar este dinheiro a 

mulher demonstrará suas habilidades de “boa administradora do lar”, destinando os recursos 

para a satisfação das necessidades dos filhos. As entrevistadas vão afirmar que são elas as mais 

indicadas para cumprir com esta missão, entendendo que conhecem melhor as necessidades 

familiares. Administrar esta renda dará a mulher maior autonomia financeira, trazendo 

mudanças subjetivas no âmbito da “autoestima” (“não precisa tanto do marido”, “não tem que 

estar pedindo”, “já não me humilho”, “deixei de pedir”). A mulher pode tomar as decisões sobre 

este dinheiro, tanto para beneficiar aos filhos como a si mesma, comprando alguns itens 

pessoais. Duas citações para exemplificar: 

P: E (...) assim com esse dinheirinho que tu recebe do Bolsa Família, e, 

porque tu administras esse dinheirinho, não é? Tu como mulher da casa, 

não é? 

Am: É meu filho, eu mesma é, até quando eu recebo, me chega esse 

dinheirinho, quem administra é eu, é, porque se ele for fazer, mmm! 
P: Aha (risos). 

 

> NÃO TEMOS SALARIO > o único “salário” 

e a BF (é o fixo e “seguro”) > apavorada / 

medo por ameaça de corte (dividas) 

PBF > admin do $ > eu administro, porque 

se for ele (MAE SABE ADMIN AS 

NECESIDADES), faço fera, pasta, passagem, 
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Cr: Ai a gente mudou muito. 

 

Mudanças nas mulheres que administram a renda do PBF já foram observadas em 

algumas pesquisas empíricas (CARLOTO, MARIANO, 2010, 2012; MAGALHAES ET. AL., 

2011), nas quais destaca a autonomia financeira alcançada por elas. Também, as entrevistadas 

nestas pesquisas destacam a adequação da titularidade do benefício por serem melhores 

“administradoras do lar”. Cabe lembrar que é o próprio PBF que direciona a gestão do benefício 

por parte da “mulher-mãe” (BRASIL, 2013, p. 22), sendo seu papel fundamental, como nexo 

entre governo e família e na gestão do benefício/condicionalidades. 

 Em coerência com o anteriormente descrito e pela obrigação de cumprir com seus 

deveres de “boa mãe”, as mulheres vão declarar que outra característica do benefício do PBF é 

que este deve ser utilizado em favor dos filhos. Elas afirmam que esta renda “é do filho”, “é 

direito do filho”, “se usa para o filho”, “é uma ajuda que eles merecem”, “é um 

benefício/estimulo para continuar estudando”. A renda do PBF é uma ajuda que o governo vai 

dar as “mulheres-mães” que deve ser destinada ao melhoramento das condições de vida dos 

filhos. Os itens alimentação, roupas, medicamentos, consultas médicas e materiais escolares 

serão os principais em que o dinheiro vai ser investido. Também o dinheiro será usado no 

benefício familiar e com isso das crianças. Duas citações para exemplificar 

Ju: É, se cortar faz falta, não é? Porque é uma coisinha que a gente tem, 

sabe que é do filho, que eu tiro por mim às vezes, que ali meu filho tem aquele 

dinheiro dele, mas eu não recebo assim, “ah mãe eu quero isso”, (inaudível), 

porque se não da fica aqui um aperto, não é? “Ah meu filho quer isso”, é assim 

uma coisa que serve muito, que eu mesmo aqui, o dele mesmo, quando eu 

recebo, o que pede, poder ser o que for, pediu eu trago, porque é dele, eu 

não posso negar como mãe, que eu estou recebendo uma verba que é dele, 

vem dele, então pronto. 

 

P: E com o dinheirinho do Bolsa Família, tu compras que coisinhas com esse 

dinheiro? 

Va: Com esse dinheiro? Com esse dinheiro, cadê, eu compro comida para 

meus filhos se alimentar, não é?  Porque também quando precisa tem um 

sapato, não é? 
 

Cr: Mudou nessa parte porque a gente, pelo menos com esse dinheirinho 

que a gente tem, deixa de ser dependente, não é? De estar pedindo, de 

estar pedindo, (...) uma coisa é a pessoa estar pedindo, “me da um dinheiro 

para isso”, “me da para comprar uma calcinha”, “me da dinheiro para comprar 

um sutiã”, “me da dinheiro para comprar um negócio de cabelo”, não é? 

P: Mmm. 

Cr: Ai não fica, não fica mais essa chatice, e sempre recebendo que, “não 

tenho”, “não é meu”, não é?. 
P: É. 
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O fato do benefício assegurar um mínimo de satisfação das necessidades básicas vai ser 

a “marca do PBF”, permitindo as famílias distanciar-se do risco de cair na “miséria” (“tempos 

da fome”). A melhora da satisfação destas necessidades já foi observada por Testa et. al. (2013, 

p. 1529), autores que em um estudo com 103 famílias de Porto Alegre observam que “para 

90,3% dos respondentes, a situação geral da família melhorou após o recebimento do Bolsa 

Família”. Sobre o âmbito de alimentação, os autores afirmam que “esse foi o aspecto mais bem 

avaliado na pesquisa quantitativa: 88,3% dos respondentes indicaram que a alimentação 

melhorou após o recebimento do benefício” (TESTA ET. AL., 2013. p. 1532). Esta situação 

também é confirmada por Carloto e Mariano (2010), que observam mudanças significativas na 

capacidade de consumo familiar. 

8.4 A dependência do PBF e o medo a perdê-lo 

Esta categoria vai estar composta por citações que se relacionam tanto com alto grau de 

dependência que algumas famílias têm do benefício do PBF como ao sentimento de medo de 

perder esta renda. Especificamente, o estado de dependência vai se observar mais fortemente 

nas mulheres que não têm outra renda fixa. Seus relatos vão estar carregados emocionalmente 

e ser referidos à própria situação, mostrando um posicionamento com “modalidade subjetiva” 

(FAIRCLOUGH, 2001a, p. 200). O fato de ser uma renda fixa e previsível vai dar certa 

segurança a estas famílias, sendo o beneficio fundamental para “se virar no dia a dia”. A alta 

dependência de estas transferências de renda já foi observada em outras pesquisas empíricas 

(CAMARDELO, 2009). Duas citações para exemplificar: 

Je: Bolsa Família ajuda muito, não é? Para quem não tem uma renda fixa, 

ela é a única no caso da gente, a gente se vira com isso no dia a dia, para 

adquirir algum dinheiro, fora mais, não é? Mas no momento ela está sendo a 

única. 

 
El: É, só depende dela, porque não somos assalariados, agricultor não tem 

nenhum assalariado, depende mais da Bolsa Família, o que paga para 

vestir os filhos, na alimentação também, é a Bolsa Família. A Bolsa 

Família é o negocio muito bom sabe? 
 

No caso das outras entrevistadas, o sentimento de dependência é menor ou inexistente, 

mostrando um relato “distanciado” com “modalidade objetiva” (FAIRCLOUGH, 2001a p. 

186), descrevendo uma realidade que não lhes afeta diretamente, como problema um “externo”. 

Por exemplo, as mulheres comentam: “têm famílias que dependem muito dele” ou “têm mães 

sozinhas que não têm marido que dependem totalmente do Bolsa Família”. As mulheres, 

percebendo em seu entorno muitas famílias que dependem do benefício, vão utilizar estes casos 
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para sustentar argumentos a favor da existência de uma dependência generalizada do PBF. Nas 

falas se cita um caso paradigmático, o da mulher-mãe sozinha abandonada pelo marido, que 

deve criar seus filhos e só depende do PBF. Um exemplo: 

Ju: Muitas famílias, às vezes, muitas mulheres são separadas, têm filhos, 

mas os pais não o sustentam, ai sabe que têm esse dinheirinho ai para 

botar o alimento dentro de casa, não é? Sustentar, porque no colégio, a 

maioria da gente assim, sempre tem, não falta, mas é um complemento, é 

uma coisa para a criança. Não, aqui é um complemento, para chegar em casa 

e dar o complemento todo o mês, mas, sei lá, o que eu queria é que muitos 

entendessem que se é uma coisa que as mães têm, que é uma verba que serve 

muito,  que muitas mães as vezes não têm um esposo, não têm quem ajude, 

para todo adquirir é com aquele dinheiro, pouco mais serve. 

 

A maior dependência do PBF provavelmente vai aumentar o medo de perder o beneficio. 

Este sentimento observado em todas as participantes da pesquisa. Muitos sentimentos se 

associam à possibilidade de perder esta renda, como “medo”, “incerteza”, “insegurança”, 

“agonia” ou “pavor”. A ameaça de perder o benefício é outro fator externo incontrolável que 

vai se juntar às outras incertezas próprias da condição de pobreza. Desta forma, as entrevistadas 

expressam: “não sei como será o próximo mês”, já que só se pode pensar no “hoje”, pois amanhã 

“ninguém sabe”. Esta insegurança vai atentar contra as possibilidades de fazer um planejamento 

de gastos a futuro e adquirir dívidas para o melhoramento das condições materiais de vida. As 

mulheres vão afirmar que faria muita falta esta renda e as ameaças de corte do benefício 

reavivam o medo ao “fantasma da fome”. 

A percepção de um ambiente generalizado de insegurança se sustenta nas observações 

de situações na própria família, comunidade, ou casos que chegam aos ouvidos das mulheres, 

em que o benefício tem sido perdido ou drasticamente reduzido. A partir de suas próprias 

vivências e destes casos, as mulheres vão perceber um estado de ameaça generalizado e 

imprevisível, que pode atingir a qualquer um em qualquer momento. Dois exemplos: 

Cr: Sempre no dia 24 estou indo lá, não é? A buscar (...) a arriscar, não é? 

Se está lá ou não, não é? (risos). 
P: (risos) Rezar que esteja, não é? 

Cr: É, graças a Deus quando chega lá (...). 

P: Tu estás com muito medo de perder? Tu sentes medo, estas com medo? 

Cr: Eu sinto medo de perder, eu sinto, porque eu tenho muito filho, 

porque cada coisa que eu compro é com o dinheirinho deles, não é? 
 

El: É difícil, às vezes eu chego na rua mesmo, ai vejo as mulher 

conversando, “não tenho nada”, pedindo a Deus o dia chegar para 

receber a Bolsa Família, é todo isso, se cortar não é uma tristeza? Vai 

fazer o que? Vai ter as crianças morrendo de fome? Ou chegar o dia que 

não vai para o colégio porque não tem? 

Subjetivação da incerteza > medo, 

ansiedade, insegurança, incerteza, dia 

a dia, não planejamento > comida 

filhos (dinheirinho deles) 

Exclusão do self empre > valor 

promovido, até aceitado de certa 

forma adaptada as condições próprias 

(luta), mais impossível de conseguir? > 

PBF recria a insegurança 

(recadastramento – perder o 

beneficio) > sociedade da insegurança-

risco 
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O medo a perder o benefício se relaciona com a falta de controlabilidade sobre a própria 

vida. Com frases como “não está em nossas mãos”, “não posso fazer nada” ou “a gente vai fazer 

o que?”, as mulheres vão deixar clara esta situação, que está nas mãos do Estado. Os pedidos, 

orações e incluso o “pagamento do favor” a igreja por manter o benefício são retratos da 

influencia de outros fatores externos na vida das mulheres. Dois exemplos: 

Cr: (...) Ai teve uma noticia que cortaram, e eu vou fazer o que se 

cortaram? Ah? Eu não posso fazer nada, a gente viu pela televisão aquele 

desespero, mas não adianta a pessoa se desesperar (...) o dia que chegar o 

tempo de cortar a gente vai fazer o que? Nada, não é? 
 

P: Ai quando eu lhe falo a palavra e, e, (...) não perdão, falando assim um 

pouquinho do Bolsa Família agora, que você me falava que, que você me 

falava um pouquinho que estava com medo de perder, não é? 

Am: Foi meu filho, eu recebi em nome de Jesus, em nome de Jesus eu orei 

tanto, meu (inaudível) que eu preciso, não é? Eu pago na mão dele todo o 

mês, com o Bolsa Família eu pago, eu pago, (...) eu recebo 147, eu pago 22 

reais. 

 

A alta dependência e o medo de perder a renda do PBF são dois aspectos que 

representam a tensão paradoxal na situação de pobreza dos binários autonomia/dependência e 

certeza/incerteza. Por uma parte, o beneficio é a única renda fixa para muitas famílias, o que 

marca uma alta dependência dela para a consecução de certo grau de previsibilidade do futuro. 

Mas, ter o benefício do PBF está determinado por fatores externos, o que traz um alto grau de 

incerteza para as mulheres, já que em qualquer momento esta renda pode ser perdida.  

A grande dependência do PBF, a falta de controlabilidade sobre a própria vida e a 

imprevisibilidade do futuro, são elementos que estão “na contra mão” das prescrições da 

ideologia do “self empreendedor” (ROSE, 1998) e sua norma da autonomia. Os elementos 

dependência e incerteza que o PBF também traz junto a ajuda que dá as famílias, vão corroendo 

a possibilidade de viver uma “vida como luta” dependente do individuo, já que o controle não 

lhe pertence, configurando-se como “self empreendedor fragilizado”. Assim, o PBF também 

contribui a configurar a situação de “inclusão social fragilizada”, recriando certas condições de 

insegurança próprias da situação de exclusão social. Este fato pode relacionar-se às reflexões 

de Castel (2005, p. 9) quem afirma que: 

As sociedades modernas são construídas sobre o terreno da insegurança, 

porque são sociedades de indivíduos que não encontram, nem em si mesmos, 

nem em seu entorno imediato, a capacidade de assegurar sua proteção. Se é 

verdade que estas sociedades estão ligadas à promoção do individuo, elas 

também promovem sua vulnerabilidade, ao mesmo tempo que o valorizam. 
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Podemos relacionar este fato aos paradoxos observados na forma de vida das “mulheres 

batalhadoras rurais”, as quais, apesar de incorporar os valores da sociedade neoliberal através 

da “vida como luta”, não conseguem, nem por si mesmas nem com o apoio “mínimo” do Estado 

através do PBF, fugir de uma vida marcada pela influencia de uma série de fatores externos que 

geram insegurança, instabilidade e imprevisibilidade. Uma versão de self empreendedor 

“vulnerável” é criada pela incorporação nas classes populares da “ideologia do mérito” 

(SOUZA, 2009), grupos que não conseguem atingir o ideal da autonomia e responsabilização 

por suas próprias vidas.  

Isto é explicado por Castel (2005, p. 17) afirmando que “a insegurança é consubstancial 

a uma sociedade de indivíduos”, sociedades que geram um processo de “frustração securitária”, 

em que as políticas de proteção social aplicadas pelos “Estados mínimos” (CASTEL, 2005, p. 

19) jamais podem ser plenamente cumpridas, já que sua eficácia em controlar os riscos sociais 

é relativa, e porque sua própria ação pode fazer estes ricos emergir novamente. Os Estados 

mínimos entregam uma assistência focalizada às famílias tentando incrementar seu capital 

humano e monetário para competir no mercado, mas “os pobres” se encontraram numa situação 

de constante risco de voltar facilmente ao mundo dos “excluídos”. A situação de pobreza se 

caracteriza por fragilidade, falta de estabilidade e dependência de fatores externos. Também 

estará definida pela restrição das possibilidades de escolha e autonomia, situação paradoxal e 

frustrante na sociedade neoliberal, que estimula a responsabilização do sujeito por seu próprio 

projeto individual e familiar. 

8.5 Condicionalidades e atividades complementares do PBF: Os deveres da “mulher-

mãe” reforçados pelo Estado 

Esta categoria vai se referir as atividades complementares do PBF nas quais as mulheres 

têm participado e as informações que são recebidas nestas atividades, particularmente em 

relação à condicionalidades do Programa. O âmbito das condicionalidades do PBF será 

entendido através do “discurso técnico” do Enfoque de Capacitações-Realizações (CHILE, 

2002), já que o desenvolvimento de capacidades individuais nas áreas de educação e saúde são 

fatores que permitem a superação da pobreza ao longo prazo. 

As atividades do PBF se desenvolvem principalmente nas escolas das comunidades. 

Aqui acontecem os (re) cadastramentos e as “palestras” dadas pelas professoras ou por equipes 

das prefeituras que vão vir a informar as mulheres sobre as características e obrigações que têm 

pelo fato de ser beneficiárias do PBF. Estas palestras são definidas pelas mulheres como “coisas 
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de mãe”, pelo fato das temáticas tratadas estarem relacionadas com a criação, cuidado e 

educação dos filhos. Num âmbito mais “informal”, os conselhos dos profissionais da escola e 

posto de saúde dados nos encontros frequentes com as “mulheres-mães”, vão focalizar no 

reforço das condicionalidades que devem ser cumpridas para não perderem o benefício. Sendo 

a “mulher-mãe” quem assiste tanto as atividades da escola como aos controles médicos das 

crianças, caberá a ela ser a “vigia destas condicionalidades” (DA SILVA, 2011, p. 9). Os 

dispositivos “escola” e “posto de saúde” serão os lugares onde as responsabilidades da “mulher-

mãe” serão reforçadas, obrigações potenciadas tanto pela ameaça de perder o benefício  como 

pela norma da “boa mãe”. Duas citações como exemplo: 

P: Mmm (...) ah eu te queria perguntar se (...) se tu, aqui, por exemplo, na 

escola tu assistiu alguma palestra do Bolsa Família, alguma palestra que 

falassem assim, que falassem assim de (...) e, o que é a Bolsa família, e, te 

passarem alguma informação. 

Va: Já, já assim, os pessoais da secretaria, não é? Os da secretaria já 

vieram para ai já, ali palestras as mães, não é? Da coisa do Bolsa Família. 

 
El: A gente já tive palestras já. 

P: Do Bolsa Família foi? 

El: Sim, que sempre tem reunião, ai convida as mães.  

P: Mmm. 

El: É, para discutir o assunto, explicar como é tudo, sobre os meninos, 

falam sobre os meninos mesmo. 

 

A racionalidade política da “inclusão social” se desenvolve a partir de certas 

“tecnologias de governo” (MILLER; ROSE, 2012), traduzindo estas racionalidades em práticas 

cotidianas que funcionam nos espaços “comuns”, no âmbito da microfísica do poder 

(FOUCAULT, 1992), onde as relações sociais e subjetividades são constituídas. Neste sentido, 

a escola e o posto de saúde se constituem como “dispositivos” (WEINMANN, 2006, p. 20) 

utilizados para “incentivar” a “mulher-mãe” a cumprir com suas “obrigações” no marco de sua 

“liberdade de escolha”. Estes dispositivos não agem como tecnologias disciplinares, senão que 

atuam “através da” subjetividade da “boa mãe”, aproveitando suas “qualidades” para conseguir 

certos objetivos a nível familiar e, em consequência, a nível populacional (FOUCAULT, 2008). 

Como afirma Lavergne (2012), estes dispositivos atuam como “pontos de fixação” das famílias, 

lugares que promovem certos modos de subjetivação.  

Através destes dispositivos se ativa uma intervenção “estratégica” na intimidade da 

família e nas subjetividades de seus membros, através da ação da “mulher-mãe”. Cabe destacar 

que o PBF não vai modificar radicalmente estas relações sociais, senão que vai vir a reforçar a 

divisão sexual do trabalho já existente e a “usá-la estrategicamente” para cumprir seus objetivos 
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programáticos. Também, no caso de famílias pesquisadas, onde se observa um alto grau de 

“capital familiar” (SOUZA, 2012, p. 50), as relações com o exterior (escola e posto de saúde) 

serão só reforçadas, porque estas famílias já têm incorporadas previamente estas 

responsabilidades através dos deveres da “mulher-mãe”, que já cuida da satisfação das 

necessidades básicas, saúde e assistência a escola por parte dos filhos. 

As temáticas das palestras e conselhos dados na escola e no posto de saúde vão reforçar 

as condicionalidades do PBF, associadas às crianças do lar. Reforçam-se as idéias de manter 

uma assistência constante as aulas e de que o benefício “é para as crianças”, pelo que vai se 

orientar que os gastos do dinheiro recebido devem ser direcionados a satisfazer as necessidades 

de educação e saúde dos filhos. Assim, serão sugeridas formas de administrar as rendas 

familiares (“educação financeira” da família), outro dois aspectos que o PBF tentará “modelar”. 

As entrevistadas vão compreender que o benefício recebido é um “incentivo” para os filhos não 

desistir dos estudos. Dois exemplos: 

P: O que achou, o que tu achou das palestras? 

El: Eu achei boa, achei boa, não é? Que falaram eu achei bom, falaram sobre 

os meninos, não é? Para não faltar aula, senão corta o Bolsa Família, e 

quando for receber o dinheiro não vem, porque está faltando aula, falou 

isso, para incentivar as crianças a não faltar a aula. 

 

Cr: Assim, eu já recebi assim, ao chegar lá no colégio, elas falaram, não é? 

Que o Bolsa Família é assim, é para as crianças, é uma palavrinha que tem 

que é difícil, os necessários das crianças, comprar uma sandália, comprar 

uma roupa. 
P: Sim. 

Cr: Comprar um material de escola quando falta, não é? Assim, porque 

as palestras que eu estava dizendo foi assim, assim que o Bolsa Família 

era para isso, comprar comida, não é? Comprar comida, assim essa palestra  

disseram assim. 

 

 Pelo fato do cuidado e educação das crianças serem “responsabilidade de mãe” e isto 

ser reforçado pela implementação do PBF através de seus dispositivos territoriais “escola” e 

“posto de saúde”, o não cumprimento das condicionalidades vai ser atribuído pelas próprias 

mulheres a uma “falta de mãe”, quem não estaria cumprindo com suas responsabilidades. Será 

tarefa da mulher “mandar os filhos ao colégio” e vigiar que o benefício se gaste 

“adequadamente” em favor das crianças. Através da norma da “boa mãe”, se re-posicionará as 

mulheres que não cumpram com estes deveres. Duas citações para exemplificar: 

Am: Foi, de Tamandaré, foi numa (inaudível) que tive para a gente, vê, que 

no sistema que eles vieram a dizer para a gente, ai estava muitas mulher que 

não estava mandando os filhos para o colégio, estas entendendo? 

P: Sim. 

palestras para passar info > LEMBRAR QUE 

NAO É SO A PALESTRA EM SIM, OS 

PROFISIONAIS DE ESCOLA E POSTO SAO 

FUNDAMENTAIS NO REFORÇO DAS 

CONDICIONALIDADES > é para as crianças, 

suas “necesidades” (isto é uma idéia 

reforçada pelos dispositivos escola e 

posto) 
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Am: Ai passava 1 mês, passavam 2 meses, quando ia a receber o Bolsa 

Família estava zero, só para tirar o papel, ai tiveram essas meninas, 

esteve, que mãe que não mandar os filhos para o colégio não vai ter o 

Bolsa Família, vai ser cortado. 

 
Cr: Assim, a gente fica na Lotérica recebendo e a gente vê muita mãe 

aperreada, muito, muito, muito pai lá esperando, que a gente vê, percebe, 

que o jeito de ser, de ficar esperando por aquele trocadozinho, vai para 

onde? Ai vai para o boteco, não é? Os filhos maior já fica todo esperando, 

“me de o meu”, “me de o meu”, não é? 

 

A instrumentalização das mulheres através da norma da “boa mãe” por políticas de 

inclusão social já tem sido analisada por autoras feministas (CARLOTO, MARIANO, 2010, 

2012; DA SILVA, 2011; MARIANO, CARLOTO, 2009). O fato do PBF privilegiar a 

titularidade feminina e responsabilizar as mulheres pelo monitoramente das condicionalidades 

reforça as responsabilidades das mulheres pela esfera doméstica de reprodução da família, 

implicando inversão de seu tempo com atividades “não mercadorizáveis” (CARLOTO, 

MARIANO, 2012, p. 265), não valorizadas pela sociedade moderna baseada na lógica do 

“trabalho produtivo” (SOUZA, 2009). A sobrecarga das mulheres com responsabilidades 

vinculadas à reprodução social da família diminui sua disponibilidade para o trabalho 

remunerado. Esta forma de atuar do PBF manteria a estrutura assimétrica das relações de gênero 

que subordina as mulheres, reduzindo suas possibilidades de acesso ao emprego, 

impossibilitando-lhes maior autonomia e outras formas de realização como sujeitas.  

Este tipo de ações governamentais reproduz a norma da “família nuclear burguesa”, com 

uma “mulher-mãe” que atua no espaço doméstico ao cuidado das crianças, contribuindo para 

excluí-las de outros espaços de participação social e outras formas de posicionarem-se como 

mulheres na sociedade (DA SILVA, 2011; MARIANO, CARLOTO, 2009). Para Mariano e 

Carloto (2009) as categorias “mulher” e “mãe” se tornam equivalentes nas práticas discursivas 

impulsionadas pelo PBF, gerando efeitos subjetivantes, na medida em que “a estratégia de 

inclusão e de interpelação das mulheres supõe a seguinte operação ideológica: mulher = mãe 

ou família = mãe” (MARIANO; CARLOTO, 2009, p. 5). Nesta mesma linha, Da Silva (2011, 

p. 10) faz uma crítica ao “empoderamento” que o PBF promoveria nas mulheres beneficiárias, 

baseado principalmente na renda, numa forma reducionista restringida ao consumo e a 

possibilidade de tomar decisões exclusivamente na esfera doméstica. 

Desde o ponto de vista teórico, Meyer (2005) vai observar que nas sociedades 

neoliberais a noção de “indivíduo mulher-mãe” (p. 88) supõe um ser “muldimensional” e 

“multifuncional”, sendo a mãe, ao mesmo tempo, parceira do estado, agente de inclusão social, 
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provedora da família e responsável pelo cuidado, educação e saúde das crianças do lar. Este 

posicionamento da mulher “produz e justifica a necessidade de inserir mulheres no âmbito de 

redes de saber e poder que devem educá-las, desde muito cedo, a viver sua vida como mulher 

e como mãe” (MEYER, 2005, p. 88). Diversos deveres são depositados “nas costas” das 

“mulheres-mães”, que se tornam imperativos responsabilizantes individuais promovidos por 

dispositivos de saber-poder que vão prescrever normas éticas para o autogoverno da mulher. 

Assim os dispositivos que acionam estas políticas sociais (escola, posto de saúde) vão estar 

secundados por uma série de saberes que vão permitir o gerenciamento da família através da 

“mulher-mãe”, alterando em certo sentido a suposta separação público/privado no caso das 

famílias populares, já que intervenções diretas no âmbito privado da família serão funcionais 

para o governo dos problemas públicos concernentes à “população” (FOUCAULT, 2008; 

MILLER, ROSE, 1990).  

A ação de reforço da norma da “boa mãe” por parte desses dispositivos é explicada por 

Corcini Lopes (2009), quem afirma que “o jogo” das sociedades neoliberais tem algumas regras. 

Uma delas será que “todos devem estar incluídos, participação possibilitada através de vários 

instrumentos. Um deles é a educação para permanecer no jogo, mecanismos para governar a 

conduta dos sujeitos e conseguir determinados objetivos sociais. Outro elemento que vai 

reforçar a participação no “jogo neoliberal” será desejar permanecer no jogo, pelo que as ações 

da governamentalidade devem procurar atuar sobre a subjetividade dos indivíduos, sobre seus 

desejos e expectativas. Desta forma, no PBF, as mulheres são “incluídas” entanto “boas mães”, 

reforçando sua posição tradicional ao interior do lar e “aproveitando” ela para conseguir seus 

objetivos, principalmente os que dizem relação com ações de longo prazo, que implicam a 

melhora da condição nutricional da população infantil, de sua saúde e sua permanência no 

sistema educacional. Para que isto aconteça, a política governamental do PBF se realiza 

“através da” gestão dos desejos e deveres maternos. A subjetivação da mulher como “mãe” se 

torna “funcional” a uma política “familista” como o PBF, que ativa estratégias de 

governamentalidade através do desejo e subjetividade feminina.  

Estas análises estão em consonância com o proposto por Foucault (2008, p. 95), que 

afirma que o “jogo espontâneo ou em todo caso, espontâneo e, ao mesmo tempo, regrado do 

desejo permitirá de fato a produção de um interesse, de algo que é interessante para a própria 

população”. No liberalismo se articula, na operação dos mecanismos de segurança, o nível da 

população e do indivíduo. O indivíduo deverá atuar movimentado pelo seu desejo no marco de 

sua liberdade, mas em uma liberdade regulada. No caso do PBF, as normas da “família nuclear 
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burguesa” e sua divisão sexual do trabalho, e a “norma da maternidade” que gera o ideal da 

“boa mãe”, serão fundamentais para a constituição da subjetividade feminina. A incorporação 

destas normas na subjetividade da mulher será aproveitada pelo PBF para produzir certos 

efeitos a nível populacional. 

Nas análises das formas de operar da governamentalidade neoliberal, Rose, O`Malley e 

Valverde (2012) postulam que uma série de linguagens e tecnologias para a regulação dos 

âmbitos privados e micro-sociais permitem o “governo a distancia”, uma forma de governo que 

busca influir nos desejos e atividades de indivíduos que estão espacial e organizativamente 

distantes e diferenciados. Neste contexto, a família é um dos focos principais, o espaço privado 

por excelência onde relações sociais e subjetividades podem ser modeladas baixo certas 

condições, sem violar sua autonomia. No caso do PBF, através de um incentivo (beneficio 

monetário) a família é direcionada a cumprir com certas responsabilidades e fazer certas ações, 

especificamente através da figura da “mulher-mãe”. Neste caso, algumas perguntas surgem: 

Existiria esta tal autonomia? Seria uma autonomia “socialmente regulada”? As pessoas em 

situação de pobreza, que já têm suas possibilidades de decisão e escolha limitadas, terão suas 

liberdades ainda mais “reguladas”. 

A situação antes descrita pode ser entendida através da estratégia de “familiarização das 

camadas populares” (DONZELOT, 1980, p. 39) na qual a mulher, regulada pelos instrumentos 

médicos e estatais, é posicionada como uma espécie de vigia dos hábitos e costumes familiares. 

O caráter prescritivo da posição a ser ocupada pela mulher lhe adjudicaria uma série de 

responsabilidades sobre a reprodução social e o bem-estar e, assim sendo, todos os problemas 

ou desvios observados na família seriam “culpa” de uma má gestão doméstica de parte da 

“mulher-mãe”. A mulher se torna uma peça estratégica do governo da família, o êxito das 

práticas educativas e corretivas na família depende da ação da mulher como “mãe-cuidadora”. 

No caso do PBF, em um enfoque “familista” de política pública (MARIANO; CARLOTO, 

2009), o governo da população através da gestão do dispositivo familiar será possível através 

da ação direta sobre a mulher. O êxito do PBF dependerá dos efeitos que possa ter sobre a 

mulher e sua subjetividade, gerando mudanças nas relações sociais internas da família, em suas 

práticas e nas subjetividades de seus membros (esposo, filhos, etc.). Neste sentido, a mulher é 

posicionada como um agente educador e socializador do espaço familiar, o qual, ao ser 

modificado causaria as mudanças nas tendências populacionais que a lógica da 

governamentalidade neoliberal tenta acionar.  
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8.6 Formação de “competências individuais” como caminho para sair da pobreza 

Nesta categoria analisamos as atividades complementares do PBF que se orientam a 

formação de “competências” individuais dos integrantes da família, principalmente nas áreas 

emprego e geração de renda. Estes elementos podem ser entendidos através do “discurso 

técnico” do Enfoque de Capacitações-Realizações (CHILE, 2002), que afirma que a formação 

de competências individuais permite sair das condições de pobreza de forma autônoma. Desde 

o ponto de vista das entrevistadas, as ações neste âmbito por parte do PBF são nulas ou escassas 

em seus municípios e territórios. Em geral, as mulheres vão dizer que nunca foram convidadas 

a participarem de cursos nem capacitações diretamente pelo PBF.  

Uma de nossas entrevistadas vai refletir sobre a importância deste tipo de capacitações 

ao momento de sair do PBF, pela renda autônoma que poderia ser originada por algum tipo de 

“empreendimento”. Isto se relaciona com a ameaça latente de que o benefício seja suspendido, 

pelo que se precisa de uma melhor preparação para esse momento. Um exemplo: 

Cr: Não, do Bolsa Família nada, eram bom se tivesse, não é? 

P: Aha. 

Cr: Porque a gente arrumava uma maneira de fazer alguma coisa, não é? 

Não depender tanto só daquele dinheirinho todo o mês, não é? 

P: Aha. 

Cr: Se chegasse o tempo em que a gente não tivesse mais, ai a gente já 

estava preparada para outras coisa, não é? 

P: Aha. 

Cr: A não ser só a roça. 

 

O fato das entrevistadas não identificarem alguma capacitação feita diretamente pelo 

PBF não quer dizer que estas não tenham acontecido. De fato, a ONG Centro SABIÁ, parceira 

nesta pesquisa, implementa o Programa ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), parte 

do Plano Brasil sem Miséria, o qual entrega assistência técnica para que os beneficiários 

melhorem a produção agrícola familiar. A ATER é implementada pela ONG em comunidades 

específicas e tem um número de beneficiários limitados, portanto não é um programa que 

chegue a todos os beneficiários do PBF. Portanto, ter o apoio técnico da ATER não é uma 

realidade generalizável a todas as famílias do PBF. Também, o Programa Chapéu de Palha é 

mencionado por duas entrevistadas como outra política que vai implementar capacitações para 

as mulheres.  

Apesar de reconhecer a importância da ATER e do Programa Chapéu de Palha, as 

mulheres vão refletir sobre a sustentabilidade de suas ações e sobre as possibilidades reais de 

implementar estes conhecimentos e transformá-los numa alternativa permanente de renda. 
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Recorre-se a idéia de “empreendimento” para argumentar que através dos cursos e de uma ajuda 

financeira para começar um pequeno negócio se poderia ter acesso a uma renda autônoma. Cabe 

destacar que, apesar destes cursos, as mulheres vão ter a percepção de que estas ações não têm 

um impacto de longo prazo em sua renda familiar. Um exemplo: 

La: Era bom um curso de, para a pessoa ganhar dinheiro, não é? Ficar 

ganhando. 

P: O que deixe alguma coisinha para começar, não é? 

Je: É, para começar. 

La: Vem dinheiro para a gente começar, começar a fazer as coisas para 

vender, não é? 

Je: É, porque vem o curso, mas a gente não tem nenhum recurso, para dar 

continuidade, se a gente quiser têm que ser do bolso, que não têm 

condições, a gente mesmo não têm como. 

 

 A experiência relatada pelas mulheres está em consonância com as observações de 

Santos e Magalhães (2012, p. 1218), os quais apontam que, em geral, a nível nacional: 

 Ainda é pouco expressiva a integração do PBF com outras políticas públicas, 

em função da baixa implementação dos programas complementares e do 

pouco conhecimento das famílias acerca das ações existentes. A maioria dos 

titulares do benefício assegura que o PBF não contribuiu para o acesso a 

cursos de educação formal ou de alfabetização. Além disso, as políticas de 

inserção produtiva são as menos ofertadas no país: apenas 13% passaram a 

freqüentar curso de educação formal e somente 16% começaram a participar 

de programas de geração de renda.  

 

Por este motivo, a autonomia das famílias com respeito à renda do PBF é dificilmente 

conseguida, pelas poucas alternativas de inserção no mercado de trabalho. Estas observações 

coincidem com o descrito por Testa et. al. (2013, p. 33) autores que observam que a dimensão 

trabalho e renda “constitui o elemento de privação em que menos as famílias conseguiram 

avançar, na percepção delas. Quase 60% dos respondentes indicaram que a situação de trabalho 

não melhorou nem piorou desde que começaram a receber o benefício”. Para os autores, o PBF 

não consegue aportar elementos substantivos para a autonomização das famílias, sendo que as 

atividades de educação, capacitação e geração de renda “deveriam ser a base para construção 

da autonomia e do processo de emancipação das famílias, mas elas ainda não atingem a maioria 

dos beneficiados” (TESTA ET. AL., 2013, p. 36). Desta forma, a efetividade da “inclusão 

social” de curto prazo acionada pelo PBF através das áreas trabalho e renda é questionável. 

Observa-se grande variabilidade de acordo ao território, sendo que as prefeituras com menos 

recursos têm maiores dificuldades para disponibilizar este tipo de ações para a população 

(SANTOS; MAGALHÃES, 2012).  
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Por outra parte, enquanto a outros impactos de curto prazo, efetivamente o PBF 

consegue ser um ajuda para as famílias na satisfação de suas necessidades básicas e de consumo, 

aliviando assim situações de pobreza. Já em sua ação de longo prazo, parece ser que o Programa 

efetivamente consegue implementar ações preventivas com foco nas crianças (nutrição, saúde, 

educação). O papel que cumprem as condicionalidades em educação e saúde é importante na 

medida em que “se por um lado o dinheiro traz alívio imediato à situação de pobreza, por outro 

lado as condicionalidades ajudam a romper o ciclo de reprodução da pobreza entre as gerações. 

Isso significa que as crianças e jovens passam a ter perspectivas melhores que as de seus pais” 

(MDS, 2013, p. 22). O foco nas crianças e adolescentes, em suas oportunidades de acesso a 

educação e qualificação futura para o mercado de trabalho, junto com o melhoramento de sua 

qualidade de vida e saúde, seriam os elementos estruturantes centrais para a superação 

intergeracional da pobreza. 

 

 

 

 

 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Observamos, através da pesquisa, que a subjetividade das mulheres beneficiárias do 

PBF da Zona da Mata Pernambucana é constituída por múltiplas práticas discursivas 

heterogêneas e, às vezes, tensionadas e contraditórias. Entendemos isto através da noção de 

agenciamento (ROSE, 1998) que nos permite compreender como modos de subjetivação são 

constituídos por meio de redes sócio-materiais heterogêneas onde múltiplos elementos, 

discursivos e não discursivos, se misturam para constituir certo tipo de sujeitos em contextos 

específicos de vida. Consideramos também, neste sentido, a idéia de “articulação” proposta por 

Hall (1996, apud MEYER, 2005, p. 84), que vai destacar a confluência de múltiplos elementos 

discursivos de forma contingente e conflituosa que vão vir, num determinado contexto, a 

configurar determinados tipos de subjetividades. No caso do agenciamento rural da Zona da 

Mata de Pernambuco temos observado que diversos discursos virão a configurar as 

subjetividades das beneficiárias do PBF, operando através de vários dispositivos: políticas 
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públicas, comunidade, igreja, mídias, família, escola, posto de saúde, entre outros. Estes 

dispositivos vão se articular conjuntamente para (re) produzir certas “normas da subjetividade” 

no nível das relações sociais, espaço onde estes elementos normativos são atualizados, 

reproduzidos e incorporados como subjetividade.  

Nesta articulação, algumas práticas discursivas vão ter o poder/autoridade de dobrarem 

estes elementos como interioridade subjetiva (ROSE, 1998). O poder destas práticas discursivas 

hegemônicas e sua constituição como “verdades” normativas, restringe a possibilidade de 

questionamento destas “realidades”, reduzindo o grau de liberdade que o sujeito terá para 

acionar estratégias de resistência (DELEUZE, 1990a; WEISMANN, 2006) e conformar-se 

como sujeito através de práticas discursivas “alternativas”. Desta forma, observamos algumas 

“normas” constituintes das subjetividades das mulheres entrevistadas.  

A “norma da família nuclear burguesa” (MEYER, 2005) vai determinar posições de 

gênero diferentes para cada sexo, posicionando a mulher principalmente como “esposa/mãe” 

no âmbito privado. Esta norma vai gerar que a posição de sujeito (FAIRCLOUGH, 2001b) 

“mulher-mãe” se constitua de forma relativamente fixa, através qualidades essenciais 

(POTTER, 1998). Também, uma “norma da maternidade” vai prescrever que a mulher deve ser 

uma “boa mãe”, norma através da qual as próprias mulheres vão se julgar e vão julgar a outras 

no exercício da maternidade. Estas duas normas vão configurar as subjetividades das 

entrevistadas entanto “mulheres-mães”. 

A norma do sujeito “self empreendedor” (ROSE, 1998) também vai ser um constituinte 

da subjetividade das entrevistadas, representada pela épica da “vida como luta”, pela “ética do 

trabalho” e pela forma como as mulheres entendem a educação de seus filhos através da 

“ideologia da meritocracia” (SOUZA, 2009). Sem embargo, observamos que a norma da “vida 

como luta” é contraditória, posicionando as mulheres num lugar de “fragilmente incluídas” na 

sociedade, vivendo no “presentismo” e incerteza, elementos que constituíram a subjetividades 

das mulheres como um “self empreendedor fragilizado”. Outra norma subjetivante operará 

através das categorias “pobre/miserável”, sendo a miséria relacionada a condições de vida 

“desumanas” e a pobreza vinculada a uma situação de “frágil” satisfação das necessidades 

básicas e carência de renda. A partir destas categorias, as mulheres se posicionaram como 

“pobres, mas não miseráveis”. As normas do “self empreendedor fragilizado” e das categorias 

“pobre/miserável” vão configurar as subjetividades das entrevistadas entanto “mulheres pobres 

lutadoras do campo”.  
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Por último, uma “norma da humildade” também estará presente na subjetividade das 

mulheres, como modelo moral que o pobre deverá seguir originado no discurso religioso. O 

“sujeito humilde” deverá agradecer a Deus o pouco que tem, aprender a viver com pouco, ser 

generoso, confiar em Deus e ter fé que as condições de vida mudaram. Esta norma vai 

configurar as subjetividades das entrevistadas entanto “mulheres pobres humildes”.  

Estas normas, em geral, vão atuar no âmbito das relações sociais através dos 

mecanismos de auto-posicionamento, posicionamento dos outros e re-posicionamento 

(FAIRCLUOGH, 2001b). O auto-posicionamento vai permitir posicionar aos outros, 

entendendo e julgando suas ações através de categorias essenciais (POTTER, 1998). O auto-

posicionamento vai permitir também o re-posicionamento dos outros quando, no ato de 

julgamento, se “chama” ao outro que tem se “desviado” da norma a enquadrar-se novamente 

dentro dos comportamentos e valores que a norma determina. Estas normas moralizantes vão 

se constituir como dispositivos discursivos que permitirão o governo de si e dos outros 

(FOUCAULT, 1984, apud CASTRO, 2007, p. 11). 

A atualização destas normas vai acontecer nas relações sociais possibilitadas pelas 

práticas discursivas. As posições de sujeito determinadas pelas normas são hegemônicas, já que 

qualidades essenciais (POTTER, 1998) vão prescrever quem “realmente somos” (dimensão 

ontológica) e quem “devemos ser” (dimensão moralizante), ou seja, quais são as atitudes e 

condutas que se esperam do sujeito quando ele é posicionado através da norma. 

Observamos também que no campo de luta pela hegemonia das diversas práticas 

discursivas emergem certos “binários” que se tencionam na constituição da subjetividade das 

mulheres. Assim, na “Prática Discursiva da Família” observamos a ação dos binários 

“masculino/feminino”, “família/sociedade” e “público/privado”. Os binários 

“masculino/feminino” e “público/privado” se articulam nas normas da “família nuclear 

burguesa” e da “maternidade”, prescrevendo posições de gênero fixas, relegando a mulher ao 

espaço privado e posicionando-a como “boa esposa e mãe”. Sobre o binário 

“família/sociedade”, se observa uma tensão entre um sistema social organizado em torno de 

laços afetivos, solidários e de apoio social nível familiar e comunitário com base em práticas 

tradicionais (BRANDEMBURG, 2010) e, por outra parte, se observa o funcionamento da 

ideologia da competência e da meritocracia, na qual indivíduos, já sem vínculos afetivos nem 

solidários, devem competir pelos recursos e oportunidades limitadas, numa lógica de 
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concorrência baseada em relações societárias ligadas a formas de vida “modernas” 

(BRANDEMBURG, 2010, p. 422). 

 Na “Prática Discursiva da Ruralidade” observamos que os binários “estável/instável” e 

“moderno/tradicional” configuraram o âmbito do trabalho, distinguindo-se os “trabalhos como 

emprego” (modernos) dos “trabalhos como forma de vida” (tradicionais), sendo que os 

primeiros são caracterizados por sua estabilidade e segurança, e os segundos não cumprirão as 

condições do trabalho assalariado fixo e estável.  O binário “rural/urbano” vai ser um eixo 

através do qual, mecanismos comparativos são acionados por meio de qualidades diferentes 

atribuídas a ambos os espaços, geralmente características opostas. O binário 

“controlabilidade/incontrolabilidade” vai implicar que ao mesmo tempo que existiriam diversos 

fatores individuais que permitiriam que o sujeito controle sua vida, simultaneamente uma série 

de elementos externos incontroláveis vão afetar as vidas dos indivíduos em situação de pobreza, 

gerando um estado de constante incerteza.  

Na “Prática Discursiva da Pobreza e do PBF” observamos os binários 

“dependência/autonomia” e “segurança/insegurança”. O binário “dependência/autonomia” é 

um eixo configurador da experiência de viver em pobreza, que se debate contraditoriamente 

entre fatores de autonomização do sujeito (“vida como luta”) e fatores que o fazem dependente 

(renda do PBF). Por exemplo, na “vida como luta” as mulheres vão se atribuir a capacidade de 

controlar suas vidas mas, ao mesmo tempo, um grupo de fatores incontroláveis aparecerá 

determinando suas vidas e destinos, sendo que o conceito de “pobreza” que as mulheres 

constroem vão se caracterizar como uma experiência marcada pela incerteza e falta de 

controlabilidade sobre o presente e futuro. Por sua parte, no PBF se apresenta a tensão no 

binário “segurança/insegurança”, sendo o beneficio considerado uma renda fixa e estável, mas 

que não depende do esforço pessoal (“vida como luta”), senão que de um externo (Estado) que 

ajuda, beneficio que em qualquer momento pode ser perdido. Assim, o PBF em parte recria 

condições de insegurança próprias das sociedades modernas (CASTEL, 2005).  

Sobre a forma como a ruralidade vai dar certa particularidade as subjetividades das 

mulheres, observamos que a característica mais importante deste espaço de vida é a 

propriedade/posse da terra, elemento que vai articular as atividades familiares e produtivas. A 

propriedade/posse da terra vai ser a base para as formas tradicionais e modernas de vida no 

campo. A partir das atividades produtivas rurais vai se configurar a forma de “vida como luta” 

das mulheres batalhadoras do campo, que se bem já foi observada na situação de pobreza urbana 
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(ARAUJO, 2007; BRANDÃO, GERMANDO, 2009; CAMARDELO, 2009; PINTO ET. AL., 

2011; SOUZA, 2012), na ruralidade terá outra manifestação, já que, a autoprodução será um 

fator clave para amortecer a situação de pobreza através de atividades autônomas que provêem 

do “esforço pessoal” (SOUZA, 2009), atividades transpassadas de geração em geração e que 

são fonte de orgulho e identidade dos habitantes rurais.  

Outra qualidade importante da ruralidade será a rede de laços solidários familiares e 

comunitários para a troca de apoio social. Esta característica do rural tenciona os binários 

“público/privado” e “família/sociedade”, já que se vive entre uma lógica tradicional de 

lealdades e solidariedades relacionadas à família e comunidade, e uma lógica moderna onde as 

relações se transformam em societárias e a ideologia da meritocracia busca hegemonizar as 

relações sociais e subjetividades dos habitantes do campo. Como destacamos em nossas 

análises, a ruralidade tem qualidades híbridas e conflituosas em que coexistem racionalidades 

que se misturam, onde valores e costumes tradicionais e modernos se re-significam 

mutuamente, sendo ambos referenciais importantes na configuração das subjetividades e 

formas de vida das pessoas que habitam o contexto rural. 

Com respeito a influencia do PBF na subjetividade das mulheres, o Programa exerce 

uma função reforçadora de posições essencializadas de gênero, da norma do “self 

empreendedor” e da categoria “ser pobre” a subjetividade das mulheres. Estes modos de 

subjetivação estão sendo reforçados na articulação de diversos discursos, não sendo o PBF o 

único dispositivo que reforça estes elementos, senão que formando parte uma rede de 

dispositivos. Com respeito ao PBF, tanto as ações que o Programa faz como as ações que deixa 

de fazer, ao não questionar estes modos de subjetivação hegemônicos, serão as duas formas em 

que o PBF reforçará estas normas da subjetividade. Estratégias de governamentalidade serão 

acionadas pelo PBF através da instrumentalização da mulher entanto “mãe” e “administradora 

do lar”, normas que permitiram o autogoverno por parte das mulheres e sua responsabilização 

individual na superação da situação de pobreza, numa lógica que transforma problemas de 

ordem estrutural em problemas de tipo psicossocial. 

Na compreensão da pobreza observada nos relatos das mulheres e no funcionamento do 

PBF, se misturam diversos “Enfoques de Pobreza” (CHILE, 2002; DE AZEVEDO, 

BURLANDY, 2010). Entre eles observamos o das Necessidades Básicas Insatisfeitas, ligado 

principalmente a “pobreza como fome”. Também observamos o Modelo da Insuficiência de 

Renda, vinculado a metáfora “pobreza como falta de renda”. O Enfoque das Capacitações-
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Realizações foi observado na lógica de “competências individuais” utilizada para compreender 

as áreas de emprego, educação e saúde. Também observamos o Modelo da Vulnerabilidade, já 

que no caso das mulheres rurais, uma condição de instabilidade e falta de previsibilidade do 

futuro, uma vida focada nas necessidades mediatas e a dependência de fatores externos se 

uniram para que uma situação de constante vulnerabilidade ameace a vida das famílias e as 

aproxime aos “tempos da fome”. 

Outra forma de compreensão da pobreza observada foi o Enfoque de Inclusão-Exclusão, 

entendendo a pobreza como um processo de exclusão social em que os vínculos que unem o 

individuo com a sociedade são frágeis o bem inexistentes. No caso das mulheres entrevistadas, 

uma situação de “inclusão social fragilizada” definirá sua vida, condição em que o PBF atua 

recriando algumas condições de insegurança próprias da modernidade (CASTEL, 2005). 

Observamos que a exclusão econômica é a mais importante na vida das famílias, pela 

impossibilidade de acesso aos meios necessários (principalmente educação e formação 

profissional) para participar da vida produtiva. Isto é reforçado pela deficiente implementação 

de programas complementares do PBF nas áreas de educação formal, alfabetização, capacitação 

e geração de renda, sendo a efetividade da “inclusão social” de curto prazo que o PBF aciona 

questionável. Se observa que seus impactos mais significativos são o benefício econômico, que 

permite satisfazer algumas necessidades básicas familiares, e as condicionalidades, que 

contribuem a superação da pobreza intergeracional. 

Sobre a inclusão social “fragilizada” reforçada pelo PBF, concordamos com o 

diagnóstico proposto por Souza (2009), quem afirma que na sociedade brasileira não tem 

existido ações efetivas para gerar a equidade nas condições sociais entre classes, como o já 

realizado pelas sociedades “desenvolvidas”, que têm construindo condições reais de igualdade 

para o desenvolvimento das “capacidades mínimas” para a “competição” no mundo social, 

oportunidades a partir das quais os sujeitos podem exercer a liberdade e escolha individuais. 

Sem embargo, devemos destacar que a lógica das “capacidades/oportunidades” assume 

que o sistema é “naturalmente competitivo” e devemos nos adaptar a ele, desenvolvendo as 

“habilidades” para competir exitosamente. Assumir esta lógica, incorporá-la como 

subjetividade, mantém o sistema vivo e funcionando. Um sistema baseado na livre competência 

precisa para existir, de vencedores e vencidos, precisa ser um sistema que recompensa a quem 

“corre atrás” e pune aos que “ficam para trás”, já que esta é a “natureza” de seu funcionamento, 

são as regras do “jogo neoliberal” (CORCINI LOPEZ, 2009). A lógica de prover as 
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“capacidades mínimas” de inclusão social para exercer a liberdade individual não questiona o 

funcionamento do sistema individual, liberal e capitalista. Ter as ferramentas para competir 

“igualmente”, não questiona a regra da “competência”. Estes enfoques de política pública vão 

propor que devemos prover somente aos indivíduos competências básicas para eles competirem 

de forma justa. Na “competição justa”, a competição não é um problema, o problema só se 

limita si ela é justa ou não.  

A metáfora “vida como luta” construída pelas mulheres entrevistadas não é casual, já 

que as metáforas representam valores que são dominantes em certas sociedades (LAKOFF; 

JOHNSON, 2009, p. 59). A “vida como competência” é uma metáfora estruturante da sociedade 

neoliberal que constitui um paradigma do mundo social. Este paradigma de mundo não é 

questionado nem sequer pelas políticas públicas mais “progressistas” através de seu discurso 

da “equidade de oportunidades”, enfoque que não vai romper com esta lógica. Este tipo de 

políticas inclusivas não propõe mudanças de tipo estruturais, só é um convite para os sujeitos 

se adaptarem ao paradigma de mundo baseado na metáfora da “vida como competência”. 

Assim, por exemplo, tanto a educação como o acesso a capacitação para o mercado de trabalho 

vão prover as ferramentas para competir de forma mais igualitária e equitativa pelas 

“oportunidades” disponíveis. A lógica da “competição justa” não quebra com o paradigma do 

liberalismo nem com seu modo de subjetivação hegemônico do “self empreendedor” (ROSE, 

1998). Naturaliza-se a metáfora estruturante (LAKOFF; JOHNSON, 2009) “vida como uma 

competência” reificando os valores dominantes do neoliberalismo. 

Para finalizar, ficamos com a reflexão de Souza (2009) afirmando que a única forma de 

nos tornar verdadeiramente sujeitos é conscientizar-nos das regras do jogo da sociedade 

neoliberal. Para passar da condição de “individuo” para a de “sujeito” temos que ser capazes de 

refletir acerca destes valores de forma consciente, sobre como eles vão determinar nossas 

liberdades. O autor afirma que “ao percebermos que todos nós engendramos e aplicamos – não 

tem qualquer importância se de modo consciente ou não – os ‘consensos sociais inarticulados’ 

que irão dividir o mundo em vencedores e vencidos desde o berço” (SOUZA, 2009, p. 429), 

existiria a possibilidade de abrir um espaço para criticar estes consensos sociais implícitos, 

tomada de consciência que seria a via para começar uma mudança social significativa deste 

paradigma social de vida. 

Com respeito às limitações do estudo realizado, devemos dizer que tendo a investigação 

um caráter qualitativo e estando situado em um contexto particular, neste caso o contexto rural 
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da Zona da Mata Pernambucana, seus resultados não podem ser considerados gerais ou 

representativos.  Temos considerado estes resultados como um elemento para alimentar a 

discussão sobre os temas inclusão social, gênero, governamentalidade neoliberal e modos de 

subjetivação, através do diálogo com outras pesquisas de similares características feitas no 

Brasil. Neste diálogo temos encontrando tanto pontos de convergência como de diferença, 

discussões fundamentais para a reflexão em torno dos dados coletados. 

Sobre as possibilidades de pesquisas futuras, na revisão bibliográfica não observamos 

estudos que comparassem as realidades dos contextos urbanos e rurais, pesquisas que tentassem 

articular as relações entre as características dos contextos (urbanos e rurais) e dos modos de 

subjetivação produzidos nestes agenciamentos. Estudar esta realidade nos contextos urbanos e 

comparar-la com o contexto rural seria uma forma de dar continuidade a nossa proposta, o que 

esperamos concretizar no futuro em uma nova pesquisa. Também acreditamos que o enfoque 

da governamentalidade é uma forma ampla de compreender a realidade social que entrega 

ferramentas de análise que podem ser aplicadas a diversas políticas sociais, principalmente as 

que têm um impacto mais direto nas subjetividades de seus “beneficiários alvo”. Programas 

educativos e de formação de “competências” (de empreendimento, para o trabalho ou para a 

geração de renda, por exemplo) podem ser lugares para observar como operam as dinâmicas da 

governamentalidade e suas formas de produção de sujeitos.  
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Anexo 1: Carta de anuência da instituição parceira 
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Anexo 2: Modelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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Convidamos a Sra. para participar como voluntaria da pesquisa “Práticas discursivas e 

modos de subjetivação de mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) em 

contextos rurais. O caso da Zona da Mata Pernambucana”, vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da UFPE. O estudo está sobre a responsabilidade do pesquisador 

Claudio Baradit Muñoz, com endereço em Rua Alto da Bela Vista 51, Bairro Oitizeiro, 

Tamandaré, CEP: 55578-000, email: baradit.claudio@gmail.com, Telefone (81) 985419981 

(incluindo ligações a cobrar). A pesquisa está sobre a orientação da Dra. Elaine Magalhães 

Costa Fernandez, endereço Avenida Prof. Moraes Rego, s/n, Cidade Universitária, Recife – 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia/UFPE -, email: elainef@free.fr, Telefone (81) 

21268730. 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam 

compreensíveis, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e apenas 

ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, caso concorde com a realização do 

estudo, pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas 

vias, uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável. Caso não 

concorde não haverá penalização, bem como será possível retirar o consentimento a qualquer 

momento, também sem qualquer penalidade. 

A pesquisa tem por objetivo conhecer as formas de vida das famílias das zonas rurais e 

compreender o papel do Programa Bolsa Família na sua vida e da sua família. Para isto se lhe 

convida a participar em entrevistas individuais que serão feitas pelo pesquisador. As entrevistas 

serão realizadas no período de junho a agosto de 2015. As entrevistas serão gravadas através de 

um reprodutor de mp3. O material decorrente desses registros será arquivado no Laboratório de 

Interação Social Humana (LABINT) do Departamento de Psicologia da UFPE, localizado na 

Av. Professor Moraes Rego, s/n, Cidade Universitária, Recife – PE, sob a responsabilidade da 

professora Dra. Elaine Magalhães Costa Fernandez, orientadora da pesquisa, durante o período 

de cinco anos, sendo destruído após este tempo. Também será guardada uma copia do material 

no computador pessoal do pesquisador responsável, Claudio Baradit Muñoz. 

Enquanto a possíveis riscos na pesquisa, poderiam existir algumas situações de 

constregimento, devido à revelação de informações da vida pessoal, mas este risco será 

amenizado com a realização de entrevistas individuais num ambiente emocional e espaço físico 

de confiança e confidencialidade. Sobre os benefícios da pesquisa, ela pode ser uma 

oportunidade para que os participantes expressem suas experiências, sendo elas valorizadas 

num ambiente de confiança, não julgamento e interesse nas entrevistas. Também, o fato de dar 

mailto:baradit.claudio@gmail.com
mailto:elainef@free.fr
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a conhecer sua experiência pode trazer o benefício de uma melhoria no atendimento recebido 

por você e sua família por parte dos programas sociais e organizações não governamentais que 

trabalham no território. 

 Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Nada lhe será 

pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação é voluntária, mas fica 

também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da 

participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. 

Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos 

pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação). Em caso de dúvidas relacionadas 

aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: Avenida da Engenharia s/n –1º Andar, sala 

4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Telefone (81) 21268588, email: 

cepccs@ufpe.br.  

 

 

________________________________________________________________ 

                                                  Assinatura do Pesquisador 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIA 

 

 

Eu, _____________________________________, CPF_________________, abaixo assinado, 

após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar 

e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do 

estudo “Práticas discursivas e modos de subjetivação de mulheres beneficiárias do Programa 

Bolsa Família (PBF) em contextos rurais. O caso da Zona da Mata Pernambucana” como 

voluntária. Fui devidamente informada e esclarecida pelo pesquisador sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Local e data: 

_____________________________________________________________________ 
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Assinatura do Participante: 

__________________________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite da 

voluntária em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: 

 

Nome: 

Assinatura: 

 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


