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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar, nas práticas discursivas de 
homens e mulheres de classe média da cidade do Recife, que vivem em união 
estável, com pelo menos um filho da anterior e/ou atual relação, os discursos e 
posicionamentos referentes à vida conjugal, à divisão das tarefas domésticas e 
ao cuidado com os filhos. Localiza-se no campo de estudos de gênero e família 
e apresenta como abordagem teórico-metodológica norteadora a Análise 
Crítica do Discurso, que tem como influências as ideias pós-estruturalistas. Ela 
privilegia o papel do Discurso em processos sociais mais amplos de 
legitimação e poder, objetivando identificar padrões de linguagem com práticas 
sociais com eles relacionadas. A revisão da literatura traz para o debate que a 
sociedade brasileira, especialmente as classes médias urbanas, tem 
vivenciado, nos últimos anos, um acelerado processo de transformações 
socioeconômicas e culturais. Dentre os variados fatores, destacam-se a 
modernização econômica do país, a sofisticação do mercado de consumo, da 
comunicação de massa, a influência do movimento feminista, a redução da 
família, o ideal individualista e igualitário, a ampliação da educação superior, 
entre outros. Esses fenômenos têm proporcionado mudanças nos padrões 
culturais e sociais de homens e mulheres, ressignificando as relações de 
gênero nas esferas pública e privada. As conquistas das mulheres acabaram 
por imprimir um novo perfil à família e às relações de gênero. Nesse sentido, a 
estrutura familiar tradicional, que associava a figura paterna ao único provedor 
e a mãe à responsável exclusiva pelas tarefas domésticas e cuidado com os 
filhos, encontra-se, hoje, passível de questionamentos e transformações. A 
partir desse panorama de redefinições nos modos de ser homem/pai e 
mulher/mãe, realizamos a presente pesquisa de abordagem qualitativa. 
Entrevistamos três homens e três mulheres com idades entre 28 e 37 anos, 
considerando a diversidade de arranjos conjugais, isto é, participantes 
pertencentes a três tipos de famílias advindas tanto de um primeiro casamento 
quanto configuradas como um recasamento. Para a sistematização das 
informações construídas com os participantes, realizamos: transcrição na 
íntegra das entrevistas; leituras flutuantes e identificação dos eixos norteadores 
e possíveis categorias. Destacaram-se como eixos: particularidades da vida 
conjugal contemporânea; vida doméstica cotidiana; e práticas de cuidado com 
os filhos. A análise dos discursos traz para reflexão que as mudanças nas 
relações de gênero na família contemporânea não vêm ocorrendo com a 
mesma frequência e intensidade nas famílias. Identificaram-se 
posicionamentos tradicionais e igualitários nas relações de gênero. No entanto, 
percebeu-se também que ambos os posicionamentos estiveram presentes em 
um mesmo casal, a depender do tema que estivesse sendo abordado.Todavia, 
não se pode ainda pressupor um modelo ideal e igualitário das relações de 
gênero na esfera privada. Os discursos dos participantes expressaram a 
convivência entre a permanência e as mudanças no posicionamento de 
homens e mulheres no casamento, co-existindo distintas práticas de gêneros 
nos arranjos conjugais.  
 
Palavras-chave: relações de gênero; famílias contemporâneas; divisão das 
tarefas domésticas e cuidado com os filhos. 



ABSTRACT 
 
 

This study aimed to investigate the discursive practices of men and women 
from middle-class in the city of Recife, living in a stable relationship with at least 
one child of pre-and / or current relationship, the speeches and statements 
relating to marriage, the divisions of  domestic chores and raising children. It is 
located in the field of gender studies and family the theoretical and 
methodological approach presents itself according to the Critical Analysis of 
Discourse whose ideas influenced the post-structuralists. It highlights the role of 
discourse in wider social processes of legitimation and power, aiming to identify 
patterns of language with social practices related to. A review of the literature 
brings to debate that the Brazilian society, especially the urban middle classes, 
has experienced in recent years, an accelerated process of social, economical 
and cultural transformations. Out of some of the factors, we highlight the 
economic modernization of the country, the sophistication of the consumer 
market, mass communication, the influence of the feminist movement, 
downsizing of  the family, the individualistic and egalitarian ideal, the expansion 
of higher education, and some others. These phenomena have lead to changes 
in social and cultural patterns of men and women, giving new meaning to 
gender relations in the public and private areas. The achievements of women 
eventually give a new profile to the family and gender relations. Given that, the 
traditional family structure that linked the father figure to the provider and  the 
mother to the exclusively responsibility of house working and raising children 
today is arguable and faces some transformations. It was this scenario of  
redefinition in the ways of being a man / father and wife / mother which 
conducted this qualitative study. We interviewed three men and three women 
aged between 28 and 37, considering the variety of marital arrangements, that 
is, members belonging to three types of families coming from a first marriage 
and remarriage as a set. For the systematization of the information from the 
participants was performed: full transcript of the interviews; fluctuating readings, 
and identification of guiding principles and possible categories. Stood out as 
priorities: peculiarities of contemporary married life, everyday domestic life, and 
caring practices with their children. The analysis brings to be reflection that the 
changes in gender relations in  the contemporary family does not have occurred 
with the same frequency and intensity in households. It has been Identified 
traditional and egalitarian attitudes in gender relations. However, it was noted 
also that both positions were present in the same couple depending on the 
subject that was being discussed. However, one can still assume an ideal, 
egalitarian model of gender relations in the private sphere. The speeches of the 
participants expressed the coexistence between the residence and changes in 
the positioning of men and women in marriage co-existing different practices in 
gender in the marital arrangements.  
 
Keywords: gender relations; contemporary families; domestic chores and caring 
for children. 



 
 

 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

 

A sociedade brasileira, especialmente as camadas médias e altas dos 

grandes centros urbanos, tem vivenciado, nas últimas décadas, um acelerado 

processo de transformações socioeconômicas e culturais. Dentre os variados fatores 

que tiveram maior repercussão nos segmentos médios, destacam-se a rápida 

modernização, mudanças na economia do país, mercado de consumo sofisticado, 

crescente importância da comunicação de massa, redução da família em tamanho e 

significado, divulgação do ideal individualista e igualitário, ampliação da educação 

superior, entre outros. (HEILBORN, 1995).  

Esses importantes fenômenos, em conjunto com os movimentos sociais, 

como, por exemplo, o movimento feminista (impulsionado mais fortemente no final 

da década de 601

As conquistas referentes à mulher – autonomia da sexualidade, inserção no 

mercado de trabalho e maior participação no contexto financeiro familiar - acabaram 

por imprimir um novo perfil à família e às relações de gênero. Nesse sentido, a 

estrutura familiar tradicional, que associava a figura paterna ao único provedor e a 

mãe à responsável exclusiva pelas tarefas domésticas e pelo cuidado com os filhos, 

), têm proporcionado, de forma incisiva, mudanças nos padrões 

culturais e sociais de homens e mulheres, ressignificando as relações de gênero nas 

esferas pública e privada.  

                                                 
1 Questionamentos acerca da divisão tradicional das atribuições sociais e da visão da 
mulher como o “segundo sexo” ou “sexo frágil”; reivindicações da mulher à condição de 
sujeito de seu próprio corpo, em busca de um espaço próprio de atuação profissional e 
política e da igualdade entre homens e mulheres nas esferas públicas e privadas são alguns 
aspectos questionados pelo movimento feminista. Atrelada a essas mudanças, encontra-se 
a conquista da autonomia feminina relacionada à sexualidade, dissociando o desejo da 
reprodução. (GOLDENBERG, 2001). 
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encontra-se hoje passível de questionamentos e transformações, especialmente nas 

famílias brasileiras de camadas médias urbanas.  

A mulher contemporânea se caracteriza não mais pela dedicação exclusiva à 

família, mas pela aquisição de novas possibilidades de escolha e de investimentos 

para além da maternidade e do lar: atuação no mercado de trabalho e na vida 

política, valorização profissional e busca do prazer sexual dissociado da reprodução.  

Essas mudanças (nos posicionamentos femininos) trouxeram como uma das 

principais consequências redefinições no modo de ser homem/pai na 

contemporaneidade, colocando em questionamento algumas atribuições 

previamente definidas na vida conjugal. As atribuições associadas ao masculino, 

consagradas, por exemplo, no modelo de família tradicional, pela moral, prestígio e 

poder, dever de prover a família e não envolvimento no cuidado com os filhos, têm 

sido repensadas. 

 
Atualmente, em muitas famílias já se percebe uma relativa divisão de 
tarefas, na qual pais e mães compartilham aspectos referentes às 
tarefas educativas e organização do dia-a-dia da família (WAGNER 
et al., 2005, p. 181). 
 

No entanto, vale salientar que essas modificações parecem não estar 

ocorrendo com a mesma frequência e intensidade em todas as famílias. Encontram-

se, hoje, diferentes configurações e estruturas familiares, o que implica diretamente 

na divisão de tais tarefas. 

  
Coexistem modelos familiares nos quais segue vigente a tradicional 
divisão de papéis; outros nos quais maridos e esposas dividem as 
tarefas domésticas e educativas e, ainda, famílias nas quais as 
mulheres são as principais mantenedoras financeiras do lar, mesmo 
acumulando a maior responsabilidade pelo trabalho doméstico e 
educação dos filhos (WAGNER et al., 2005, p. 182). 
 

Na vida cotidiana do casal, a busca por práticas igualitárias é expressa pela 

reivindicação de equanimidade na divisão das tarefas domésticas que a eventual 

convivência possa exigir e pelo estabelecimento de paridade no tocante ao aspecto 

financeiro.  

 
As despesas podem ser efetuadas em comum, mas prevalece a 
expectativa de que não haja dependência econômica entre os 
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parceiros. Dessa forma, os lugares masculinos e femininos na família 
passam a não coincidir, necessariamente, onde estão os homens e 
as mulheres circulando entre eles (HEILBORN, 1993, p. 15).   
 

Unbehaum (1998), ancorada em estudos antropológicos2

Estudos recentes no contexto nacional

 sobre camadas 

médias urbanas, traz para o debate a suposição de que homens e mulheres dos 

segmentos médios apresentam uma maior predisposição para vivenciar relações 

mais igualitárias em função do nível de escolaridade, do maior acesso às 

informações e às teorias psicanalíticas e pedagógicas, assim como em razão da 

presença de uma lógica individualista e igualitária em seus ideais. Essas relações 

indicariam práticas mais igualitárias expressas na maior divisão das tarefas 

domésticas, despesas financeiras e cuidado com os filhos.   
3

Nas últimas décadas, as mulheres brasileiras conquistaram espaços de 

tomada de decisões importantes e aumentaram sua capacidade de influenciar o 

 têm se ocupado em investigar as 

relações de gênero na família, particularmente sobre as divisões das tarefas 

domésticas e a educação dos filhos. Resultados trazidos por alguns desses estudos 

expressam mudanças na participação masculina nessas duas atribuições, alterando 

os arranjos domésticos e instituindo outras formas de relação entre o casal, assim 

como entre pais e filhos. Diferentemente, outros estudos se referem à persistência 

da desigualdade de gênero no espaço familiar, apresentada sutilmente das mais 

diversas formas.  

Por um lado, observa-se um número crescente de pais que exercem práticas 

compartilhadas com a esposa ou até mesmo que assumem as tarefas educativas e 

a responsabilidade de educar os filhos, buscando adequarem-se às demandas da 

realidade atual. Por outro, destaca-se o fato de que a entrada massiva das mulheres 

no mercado de trabalho acarretou consequências importantes para a qualidade de 

vida das famílias, mais, em específico, para as próprias mulheres, que passaram a 

ter uma sobrecarga de tarefas e responsabilidades. E, ainda, verifica-se a 

coexistência de práticas tradicionais e igualitárias numa mesma família.  

                                                 
2 VELHO, 1975 e 1985; SALEM, 1985 e 1989; RUSSO, 1991 apud HEILBORN, 1995. 
3Crepaldi et.al. (2006); Fleck e Wagner (2003); Fonseca (2004); Goertz e Vieira 
(2009); Gomes e Resende (2004); Jablonski (2007); Longhi (2001); Medrado (1998); 
Morgado (2004); Passos (2005); Perlin e Diniz (2005); Prado et.al. (2007); Rocha-
Coutinho (2005); Testoni e Toneli (2006); Trindade (1997); Unbehaum (2000); 
Wagner et al. (2005), dentre outros. 
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rumo das políticas públicas em diversas esferas governamentais e não 

governamentais. No entanto, os ganhos parecem ter sido menores no que diz 

respeito à esfera privada, nas decisões individuais e familiares que afetam seu 

cotidiano (GOLDANI, 2000). 

Ao refletir a respeito das (des)igualdades de gênero na esfera da família, um 

primeiro questionamento que sempre se coloca é sobre como pode ser explicada a 

manutenção da hierarquia de gênero, já que existiram transformações 

socioeconômicas tão importantes em suas bases.  

Para Goldani (2000), a crescente participação das mulheres no mercado de 

trabalho não foi acompanhada por uma maior atuação masculina no trabalho não 

pago, isto é, o trabalho doméstico. Diante disso, coloca-se em questão a contradição 

presente na sobrecarga de trabalho das mulheres, quando predominam os 

Discursos igualitários sobre a divisão do trabalho.  

A pesquisa realizada em Portugal por Torres e Moura (2009),4

A complexidade do tema acerca das (des)igualdades de gênero no contexto 

familiar coloca pesquisadores das ciências sociais e humanas diante da 

 intitulada 

Ideais simétricos e práticas desiguais: Conjugalidades em Lisboa e no Porto, traz 

também para o debate algumas questões fundamentais à reflexão das 

(des)igualdades de gênero na esfera familiar. 

  
Se a divisão do trabalho não pago é obviamente injusta, que factores 
explicam a sua manutenção mesmo quando é reconhecida como tal 
por ambos os sexos? Como se adaptam os casais, e em particular as 
mulheres, às situações de assimetria que experienciam nas suas 
relações de conjugalidade? Como avaliam a (in)justiça desta divisão 
tão assimétrica e potencialmente produtora de conflitos no casal? 
Será que na interacção conjugal, nas relações amorosas, nas 
relações com os filhos procuram ganhos ou compensações? Ou 
trata-se apenas da dominação masculina passiva ou 
conformisticamente aceite? Ou será ainda que as mulheres obtêm 
vantagens nesta divisão no plano identitário? (TORRES; MOURA, 
2009, p. 15). 
 

                                                 
4 Foram realizadas entrevistas com 63 casais, todos com filhos, num total de 126 indivíduos, 
72 na Grande Lisboa e 54 no Grande Porto distribuídos pelas diferentes durações de 
casamento e pertenças sociais. Quanto às durações do casamento, dividiram-se os 
entrevistados em três grupos: até 10 anos de duração da relação, de 11 a 20 e mais de 20 
anos. Quanto aos diferentes lugares de classe, consideraram-se o grupo doméstico dos 
operários, dos setores intermediários e das profissões intelectuais e científicas.   
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necessidade de ampliar o foco de análise, na tentativa de melhor compreender as 

práticas e os posicionamentos conjugais nos diversos arranjos familiares. 

Situada nesse campo de análise, esta dissertação se propôs a pesquisar a 

seguinte questão: de que maneira as relações de gênero estão sendo vivenciadas 

no contexto de famílias heterossexuais de classe média5

 Os percursos adotados nesta dissertação, a fim de responder a esse 

problema de pesquisa, foram orientados segundo o seguinte objetivo geral: 

investigar, nas práticas discursivas de homens e mulheres de classe média da 

cidade do Recife, que vivem em união estável

 da cidade do Recife, 

especificamente no que se refere às divisões das tarefas domésticas, despesas 

financeiras e cuidados com os filhos?   

6

 analisar os discursos referentes às especificidades da vida conjugal 

contemporânea dos participantes; 

 com pelo menos um filho da anterior 

e/ou atual relação, os possíveis discursos e posicionamentos referentes à vida 

conjugal, às divisões das tarefas domésticas, às despesas financeiras e ao cuidado 

com os filhos. 

Os objetivos específicos foram: 

 analisar os discursos que dizem respeito às relações de gênero, no que tange 

às divisões das tarefas domésticas, às despesas financeiras e ao cuidado 

com os filhos; 

 identificar as possíveis práticas de gênero assimétricas e igualitárias no 

cotidiano familiar, bem como o campo de conflitos e tensões que perpassam 

tais práticas.  

                                                 
5 Utiliza-se, neste estudo, a referência conceitual de classe média, “o conjunto demográfico 
que, embora com relativamente pouca propriedade, destaca-se por posições altas e 
intermediárias tanto na estrutura sócio-ocupacional como na distribuição da renda e riqueza. 
Por conseqüência, a classe média termina sendo compreendida como portadora de 
autoridade e status social reconhecidos, bem como avantajado padrão de consumo” 
(GUERRA et al., 2006, p. 16). 

6 “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família” (Artigo 1.723, caput, Lei nº 10.406, de 10.01.2002 – Código Civil 
brasileiro). 
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O presente estudo reconhece a diversidade de configurações familiares na 

contemporaneidade, de modo que contemplaremos nessa investigação os seguintes 

tipos: 

 

 1ª família: casais advindos de uma primeira união; 

 2ª família: casais que vivem num recasamento, com filho(s) da união anterior 

e sem filhos na atual relação; 

 3ª família: casais que vivem num recasamento, com filho(s) filhos da união 

anterior e outro(s) da atual relação. 

 

Os interesses em desenvolver esta pesquisa encontraram-se relacionados à 

trajetória acadêmica e profissional da pesquisadora. A realização de pesquisa na 

graduação em Psicologia relacionada ao estudo de família na contemporaneidade 

motivou o aprofundamento na temática por meio do mestrado oferecido pelo 

Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFPE.     

Numa perspectiva mais ampla, esta Dissertação teve como pretensão 

colaborar com os estudos nesse campo de pesquisa, por meio de um maior 

entendimento das práticas de gênero no contexto familiar, já que Goldani (2000) 

refere ao fato de que os indicadores diretos e indiretos das desigualdades de gênero 

estimados têm sido limitados e apontam para a necessidade de informações mais 

detalhadas e com uma dimensão temporal que possibilite entender mudanças e 

permanências de comportamento.  

Dentre uma das lacunas mais importantes com que se tem confrontado na 

análise e construção de indicadores de (des)igualdades de gênero no contexto 

familiar, é possível apontar a falta de informações sobre as práticas familiares de 

homens e mulheres, aspecto que tem limitado pesquisadores a estimativas indiretas 

sobre as desigualdades na vivência das relações e obrigações familiares (GOLDANI, 

2000). 

 Nesse sentido, os resultados desta dissertação a respeito do que pensam e 

fazem as mulheres e os homens recifenses de camadas médias, nas práticas 

cotidianas no âmbito familiar, podem servir de indicadores para a construção de 

novas pesquisas nesse campo. Do mesmo modo, pode contribuir para correções de 

discriminações, sensibilizando atores envolvidos em diferentes políticas acerca da 

importância da igualdade nas relações de gênero na esfera privada. 
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  Para facilitar a leitura do presente estudo, a dissertação é composta de cinco 

capítulos. O primeiro deles é dedicado às escolhas teórico-metodológicas que 

pautaram a construção dessa pesquisa. O segundo versa sobre os ideais 

norteadores da família moderna introduzindo no debate as influências do movimento 

feminista nas relações de gênero no mundo e no Brasil. O terceiro capítulo se refere 

às concepções de família na contemporaneidade, considerando aqui a diversidade 

de arranjos familiares, especialmente as famílias recasadas. O quarto traz o 

percurso metodológico, explicitando a escolha, a elaboração e a aplicação dos 

instrumentos para registro de informações, bem como os caminhos para as análises. 

E, finalmente, o quinto capítulo diz respeito às análises e às discussões das 

informações obtidas por meio da pesquisa de campo, explicitando as interpretações 

e reflexões construídas. 



 

 

 

 

 

 

 

1. ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA: PRESSUPOSTOS E 
ESCOLHAS 

 

 

O presente capítulo tem o objetivo de situar o posicionamento teórico-

metodológico que orientou o desenvolvimento desta dissertação, considerando que 

a adoção de um determinado referencial é um dos guias norteadores principais para 

a realização de uma pesquisa. Com base nessa escolha, as leituras, 

fundamentações teóricas, análises e discussão das informações se fundamentaram. 

A perspectiva escolhida para esta pesquisa foi a Análise Crítica de Discurso, 

que tem como influências as ideias pós-modernas, o estruturalismo e pós-

estruturalismo francês e os trabalhos de Foucault (1926-1984) sobre as relações 

entre poder e conhecimento. Tal perspectiva, de forma geral, privilegia o papel do 

discurso em processos sociais mais amplos de legitimação e poder, objetivando 

identificar padrões de linguagem com práticas sociais com eles relacionadas. Esta 

escolha foi considerada adequada para a investigação sobre os discursos e 

posicionamentos referentes às relações de gênero em famílias heterossexuais de 

classe média do Recife, na medida em que busca problematizar as noções 

naturalizantes e essencializantes sobre a mulher/mãe, o homem/pai, 

masculino/feminino, bem como as transformações nos discursos e práticas no 

contexto familiar. 

O conceito Discurso, bem como a Análise do Discurso, tem sido utilizado de 

forma crescente nas ciências sociais contemporâneas para analisar os processos 

sociais que participam na manutenção das estruturas de opressão. Especificamente, 

na psicologia, essa perspectiva tem sido escolhida pelos estudos que pretendem 

investigar o Discurso racista, as práticas da maternidade e questões relacionadas ao 
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feminismo e aos estudos de gênero. No entanto, apesar do aumento significativo de 

trabalhos que a utilizam, não há uma configuração geral, única, sobre a forma como 

as teorias e os métodos da Análise do Discurso podem ser aplicados. 

Nas ciências sociais, o que se define por discurso tem sido mudado 

rapidamente. Na medida em que esse conceito foi se inserindo no campo das 

ciências sociais, foi adquirindo maior sofisticação técnica e teórica, ao mesmo tempo 

em que trazia significados e conotações adicionais. Por exemplo, enquanto, para 

alguns, a Análise do Discurso se refere a uma forma relativamente restrita que se 

concentra na análise de frases ou conversas entre duas pessoas, outros percebem o 

discurso como sinônimo de todo sistema social, no qual os discursos constituem, 

literalmente, o mundo social e político, como é o caso da Análise Crítica do Discurso 

e da Psicologia Discursiva (NOGUEIRA, 2001b).   

É importante destacar que a Análise do Discurso representa um conjunto 

relacionado de abordagens ao discurso que conduzem não só práticas de recolha de 

dados e de análise, mas também um conjunto de assunções metateóricas e teóricas. 

Nesse sentido, não é possível apresentar a Análise do Discurso como uma simples 

metodologia, uma vez que ela possui um posicionamento teórico-metodológico cujos 

pressupostos epistemológicos são alternativos à epistemologia positivista 

convencional.  

Dessa forma, como os métodos não têm sentido sem a teoria, qualquer 

tentativa de pesquisa de Análise do Discurso implica necessariamente uma 

compreensão clara de seus pressupostos epistemológicos. Diante disso, a seguir, 

serão apresentadas influências para a construção da Análise do Discurso e seu 

posicionamento epistemológico, para, posteriormente, explorar a perspectiva da 

Análise Crítica do Discurso, bem como os conceitos a ela relacionados e que foram 

utilizados na construção desta dissertação. 

Faz-se importante ressaltar ainda que a construção da abordagem da Análise 

Crítica do Discurso foi norteada pelos trabalhos publicados da psicóloga feminista 

Conceição Nogueira, que apresenta consistência e profundidade na articulação 

dessa abordagem com os estudos sobre feminismo e relações de gênero.  

Em se tratando de uma pesquisa que se propõe a analisar as relações de 

gênero no contexto familiar, faz-se de fundamental importância discriminar em que 

perspectiva do conceito de gênero este estudo se baseia. Dessa forma, após a 

apresentação das influências teóricas e da Análise Crítica do Discurso, serão 
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abordados os estudos de gênero desenvolvidos na história da psicologia, bem como 

a concepção de tal conceito escolhida para esta pesquisa.  

 

1.1. Influências teóricas  

 

O construcionismo social5

O pós-modernismo substancia uma condição geral da civilização ocidental 

contemporânea, em que as “grandes narrativas de legitimação” já não são possíveis. 

Nesse sentido, passa a ser questionada a ideia de que a mudança social se baseia 

 e a Análise do Discurso, como movimentos 

especialmente importantes na psicologia social, foram objetos das influências de um 

número de disciplinas, sendo, por isso, abordagens de caráter multidisciplinar.  

A Análise do Discurso, enquanto perspectiva teórico-metodológica e 

ferramenta de pesquisa, tem sua origem atrelada a um movimento sócio-cultural que 

aconteceu no domínio da Filosofia e das Ciências Humanas e Sociais, denominado 

de “Virada Linguística” ou “Giro Linguístico”. Esse movimento caracterizou-se por 

uma série de mudanças teóricas e metodológicas ocorridas entre as décadas de 70 

e 80 que promoveu uma maior atenção ao papel da linguagem, tanto nos projetos 

dessas disciplinas quanto na formação dos fenômenos que elas costumam estudar 

(PERUCCHI, 2008). 

  Construídos na sequência desse movimento sócio-cultural relacionado ao 

crescente interesse pelo papel da linguagem e das críticas à ciência moderna e ao 

positivismo, o movimento pós-moderno, o pós-estruturalismo, as ideias provenientes 

da Teoria Crítica e da Crítica Social são consideradas as quatro maiores influências 

no nascimento da Análise do Discurso.  

 O pós-modernismo, movimento intelectual nascido da arte, da arquitetura, da 

literatura e dos estudos sobre a cultura, representa um grande desafio para o 

conhecimento estabelecido no século XX. Esse movimento vem aparecendo 

fortemente nas ciências sociais, tornando-as mais subjetivas, “onde o relativismo é 

preferível à objetividade, a fragmentação à totalização” (NOGUEIRA, 2001b, p. 5). 

                                                 
5 O construcionismo social pode ser considerado uma orientação teórica em que se apoiam 
as abordagens que oferecem alternativas radicais e críticas à psicologia e à psicologia 
social, assim como a outras disciplinas das ciências sociais e das humanidades. 
(NOGUEIRA, 2001a, p. 62).   



21 
 

na descoberta6

O pós-modernismo representa o interrogar e a rejeição dos pressupostos 

fundamentais do modernismo. Veio questionar também as grandes crenças 

existentes nas culturas ocidentais provenientes do Iluminismo: a existência de um 

self estável e coerente

 e de que as alterações das estruturas subjacentes da vida social se 

dão através da aplicação de uma grande teoria ou meta-narrativa. Sendo o domínio 

social heterogêneo e não totalizável, há, portanto, diversos discursos de legitimação 

dispersos entre a pluralidade das práticas discursivas (NOGUEIRA, 2001b). 

7

                                                 
6 A palavra “descobrir” pressupõe uma realidade estável e existente, que pode ser revelada 
através da observação e da análise. O interesse do pós-modernismo não é descobrir algo, 
mas localizar. 
7 A noção de self coerente, como centro do mundo, é também colocada em questão, 
assumindo-se a existência de múltiplos selfs em construção, um sujeito cuja identidade é 
constituída e reconstituída relacionalmente (NOGUEIRA, 2001a). 

; a busca do conhecimento objetivo através da Razão 

trazendo confiança, veracidade e fundamentação universal acerca da estrutura do 

mundo natural; a ciência como exemplo do correto uso da Razão, neutra nos seus 

métodos e conteúdos; e a ideia de que os objetos não são linguisticamente ou 

socialmente construídos e que se tornam presentes na consciência através do uso 

correto da linguagem. Nesse sentido, com o pós-modernismo foram derrubados os 

mitos da verdade e da uniformidade (NOGUEIRA, 2001a).  

A ênfase pós-modernista foca naquilo que a ciência moderna não se 

interessou por compreender, como o irracional, o marginal, o rejeitado, o silencioso, 

o não essencial, o periférico etc. Oferece, ainda, o indeterminismo em oposição ao 

determinismo, a diversidade à unidade, a diferença mais que a síntese, a 

complexidade à simplificação. 

No que se refere à noção de conhecimento, assiste-se, como efeitos do pós-

modernismo, à mudança de uma concepção abstrata, universal e objetiva para um 

conhecimento local e socialmente construído, bem como de uma visão de 

conhecimento individualista para a de conhecimento visto como coletivo e relacional.  

Na psicologia, os métodos de pesquisas, anteriormente pautados nas ciências 

naturais, são rejeitados pelas abordagens influenciadas por esse movimento, 

apresentando-se uma mudança de foco do método de pesquisa para uma prática 

discursiva. “São advogados uma pluralidade de métodos com ênfase na pesquisa 

qualitativa e interactiva, tipo de investigação-acção” (NOGUEIRA, 2001a, p. 54).  
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O pensamento pós-moderno convida a um repensar substancial das 
prioridades da pesquisa psicológica, e sugere que o papel mais 
importante da pesquisa em psicologia deve ser estar a serviço, não 
de teorias abstractas, mas de problemas particulares de um 
determinado momento ou contexto e só nesta perspectiva a 
psicologia poderá ter um potencial radical de transformação da vida 
social (NOGUEIRA, 2001a, p. 54). 
 

 Considerada uma alternativa ao fracasso da ciência moderna, a Teoria Crítica 

é também aqui destacada como uma das grandes influências do nascimento da 

Análise do Discurso, por apresentar um conjunto de críticas à ciência moderna, que 

se assemelha às apresentadas pelos pós-modernistas, embora assumam diferentes 

posições nas mudanças propostas. 

A Teoria Crítica teve sua origem, em meados dos anos 20, nos trabalhos 

realizados por um grupo alemão que se designara por Escola de Frankfurt. 

Considerando o profundo impacto na comunidade científica a partir de suas críticas 

à filosofia tradicional, a definição “Teoria Crítica” foi utilizada para indicar a 

necessidade de uma ciência social alternativa, que estivesse atenta à natureza da 

sociedade como uma totalidade histórica, e não como agregado de determinantes 

mecânicos ou funções abstratas.  

Nessa perspectiva, a ciência tradicional tornou-se abstrata e afastada da 

realidade, não se ocupando da origem social dos problemas nem das situações 

concretas nas quais os conhecimentos da ciência são aplicados. Dessa forma, o que 

muitas vezes é tomado como sendo um fato empírico, este pode ser nada mais que 

uma construção social baseada em influências históricas, culturais e políticas. Nesse 

sentido, um dos objetivos da Teoria Crítica é tentar demonstrar que aquilo que surge 

como natural e eterno são produções sociais.     

Na visão frankfurtiana, 

 
(...) o sujeito do conhecimento é um sujeito histórico que se encontra 
inserido em um processo igualmente histórico que o influencia. O 
teórico crítico assume essa condição e procura intervir no processo 
histórico visando à emancipação do homem através da ordem social 
mais justa (ALVES-MAZZOTTI, 1998, p. 117).  
 

 Os teóricos críticos vêm questionar também a postura não reflexiva e de 

neutralidade da ciência tradicional. Segundo esses autores, é preciso, numa 

pesquisa, ficar atento não só ao modo como as pessoas constroem as suas 
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realidades, mas também como os cientistas provocam ou fazem nascer as suas 

realidades científicas. Por esse motivo, não há como separar observador do 

observado, sendo, portanto, características fundamentais para uma abordagem 

crítica a reflexividade e o auto-questionamento, assumindo, constantemente, 

questões de valores.   

Outra característica importante à Teoria Crítica é a proposta de algumas 

linhas de ação para a libertação social e individual. Os autores fazem uso dessa 

teoria para desmistificar o mundo social, para explicar as fontes de constrangimentos 

humanos e apontar possibilidades de libertação. Na atualidade, assume-se a não 

existência de uma única Teoria Crítica, bem como a possibilidade de autores em 

diferentes disciplinas poderem se assumir como teóricos críticos. No entanto, essas 

características apontadas são algumas comuns às diferentes Teorias Críticas e 

autores.  

 A crítica social, por sua vez, se constitui como um terceiro movimento pautado 

na continuidade das críticas à verdade, à racionalidade e à objetividade da ciência 

tradicional, possuindo significativa importância para a emergência do Discurso e da 

Análise do Discurso. Para este movimento crítico social, é de grande relevância 

destacar os trabalhos de Michel Foucault, que dizem respeito ao discurso, ao poder, 

às relações entre poder e saber e à produção de subjetividade. 

Em seus estudos, Foucault traz a preocupação em como o poder se exerce 

nos e pelos discursos, por meio de mecanismos que, ao mesmo tempo, controlam a 

produção e restringem a circulação dos discursos, instituindo as disciplinas que os 

veiculam (PERUCCHI, 2008). 

As análises de Foucault circulam em torno da relação 

saber/poder/subjetividade, estando o poder e saber no campo da produção e a 

subjetividade nos efeitos. O ponto central, para este autor, se refere a como saber e 

poder se sustentam e como a incitação recíproca entre eles produz efeitos de 

subjetividade em sujeitos (TAGLIAMENTO, 2007). 

 O que se designa por conhecimento refere-se à construção particular ou à 

versão de um fenômeno que recebeu a etiqueta de “verdade” na nossa sociedade. 

Dessa forma, a produção e a circulação de discursos terminam por funcionar como 

verdade, detendo, por esse motivo, poderes específicos. Para Foucault (1979), a 

verdade encontra-se circularmente atrelada a sistemas de poder, que a produzem e 

a apoiam, bem como a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. 



24 
 

 O poder, para agir de determinada maneira, controlar ou ser controlado, 

depende, portanto, dos saberes construídos e prevalecentes na sociedade. E, 

justamente no discurso é possível articular poder e saber.  

 O termo “poder” utilizado na obra foucaultiana não significa um conjunto de 

instituições e aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em um Estado 

determinado, nem tampouco um modo de sujeição que, por oposição à violência, 

tenha a forma de regra. A soberania do Estado, a forma de lei ou a unidade global 

de dominação se caracterizam como as formas terminais de poder. Em 

contraposição, é necessário construir uma analítica do poder que não tome mais o 

direito como modelo e código, mas sim que se oriente para a dominação, os 

operadores materiais, as formas de sujeição, os usos e as conexões da sujeição 

pelos sistemas locais e os dispositivos estratégicos (FOUCAULT, 1988).  

Nesse sentido, o poder deve ser analisado como algo que circula, que 

funciona e se exerce em rede, em cadeia. Ele não se localiza como posse de alguns 

ou é apropriado como um bem, ao contrário, os indivíduos estão sempre em posição 

de exercer este poder e de sofrer sua ação, podendo, portanto, qualquer pessoa 

exercê-lo através do discurso. Não se deve tomá-lo como um fenômeno de 

dominação maciço e homogêneo de um indivíduo sobre os outros ou de uma classe 

sobre outras, mas como efeito do discurso.   

 
O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 
simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas 
que de fato ele permeia, produz coisas, induz prazer, forma saber, 
produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que 
atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância 
negativa que tem por função reprimir (FOUCAULT, 1979, p. 7). 
 

Não associado à força repressiva, o poder torna-se mais produtivo enquanto 

produtor de saber, controlando de modo eficaz a sociedade e seus membros através 

do poder disciplinar. A prática de vigilância instituída na sociedade passa a 

estabelecer normas e comportamentos moralmente aceitáveis, fazendo com que as 

pessoas se monitorem, tenham autocontrole e, ao mesmo tempo, avaliem os outros. 

Na história da psicologia observam-se diversos produtos que contribuem para esse 

controle social: testes de inteligência, de personalidade, de feminilidade, de 

masculinidade, medidas de atitudes e crenças, entre outros.   
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 No entanto, os discursos dominantes estão constantemente sujeitos à 

contestação e à resistência. Para resistir, é necessário que a resistência seja como o 

poder: inventiva, móvel, produtiva e que venha de “baixo” 8

 O ponto de partida do estruturalismo para o pós-estruturalismo é a ideia de 

que o significado não é fixo, mas sim aberto a questionamentos, contestáveis e 

temporários. Dessa forma, entende-se que, ao invés da linguagem ser caracterizada 

por um sistema de sinais com significados fixos com os quais todas as pessoas 

. Portanto, onde há poder, 

há espaço para resistências.  

 
A partir do momento em que há uma relação de poder, há uma 
possibilidade de resistência. Jamais somos aprisionados pelo poder: 
podemos sempre modificar sua dominação em condições 
determinadas e segundo uma estratégia específica (FOUCAULT, 
1979, p. 241). 
 

 O foco na linguagem e na forma como as pessoas parecem ser construídas 

por ela e manipuladoras dela tem sido também adotado, nos últimos anos, pelos 

psicólogos sociais no estudo do discurso. Por esse motivo, sendo o centro da 

atenção dos estruturalistas e pós-estruturalistas, a linguística e as humanidades, há 

muito o que contribuir para compreender a concepção de linguagem subjacente a 

todas as concepções de Análise do Discurso.  

 A percepção de que a linguagem é fundamentalmente um fenômeno social, 

sendo algo que acontece entre pessoas, quando estão conversando ou escrevendo, 

é um aspecto comum aos estruturalistas e pós-estruturalistas. Outro ponto em que 

possuem o mesmo entendimento se refere ao fato de se assumirem como anti-

humanistas. O anti-humanismo vem rejeitar a ideia de um self coerente, estável e 

unificado. Para essas abordagens, “se o self é um produto da linguagem e das 

interações sociais, então o self estará constantemente em fluxo, dependendo de 

com quem a pessoa está, em que circunstâncias, e com que objectivos” 

(NOGUEIRA, 2001b, p. 14).        

                                                 
8 Quando se coloca que o poder vem de baixo, está se referindo ao fato de que não há, nos 
princípios das relações de poder, uma oposição binária e global como 
dominadores/dominados, ou seja, uma dualidade que repercuta de alto a baixo e sobre 
grupos mais restritos. Ao contrário, supõem-se que “as correlações de força múltiplas que se 
formam e atuam nos aparelhos de produção, nas famílias, nos grupos restritos e 
instituições, servem de suporte a amplos efeitos de clivagem que atravessam o conjunto do 
corpo social” (FOUCAULT, 1988, p. 104).  
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concordam, ela é um lugar da variabilidade, desacordo e potencial conflito. E, 

quando se trata de conflito, fala-se inevitavelmente de relações de poder, já que, na 

perspectiva pós-estruturalista da linguagem, o falar, escrever e os encontros sociais 

são espaços de lutas e conflitos nos quais as relações de poder são manifestadas e 

contestadas.    

 Em se tratando da linguagem como o local onde os significados podem ser 

desafiados e mudados, a experiência pessoal encontra-se potencialmente aberta a 

uma infinidade de possíveis significados ou construções. Assim, os sentidos de ser 

mulher, homem, criança ou negro podem ser transformados e reconstruídos, tendo a 

linguagem como a chave para essas transformações. A linguagem passa, portanto, 

da concepção tradicional da filosofia humanista ocidental, de um simples efeito de 

reflexo da realidade para a possibilidade de produzir e de construir a experiência 

pessoal. 

Essas ideias até agora apresentadas constituem as fontes de inspiração para 

a Análise do Discurso. E, em específico, os posicionamentos de Foucault, 

apresentados preliminarmente, sobre o poder se constituem como pontos cruciais 

para a Análise Crítica do Discurso, discutida a seguir.  

 

1.2. Análise do Discurso - Análise Crítica do Discurso 

  

A Análise do Discurso, perspectiva nova e radical para abordagem dos temas 

na psicologia social, foi construída como uma alternativa a formas mais ortodoxas de 

investigar a vida social. O crescente interesse pelo papel e pela função da 

linguagem na análise da realidade social e na construção social da experiência vem 

se refletindo no desenvolvimento da Análise do Discurso e da pesquisa da análise 

discursiva dentro da psicologia social.    

 Nessa perspectiva, a linguagem é considerada a forma mais elementar e 

penetrante de interação entre os indivíduos, sendo que parte das atividades 

humanas são realizadas através dela. Dessa forma, ela não é criada num vazio 

social, mas se estrutura num espaço sócio-histórico, representando um conjunto de 

práticas de produção de significados construídos na história da cultura.  
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Esta visão social da linguagem, de que falar é fazer algo, é 
importante, já que as práticas discursivas são genuínas práticas 
sociais situadas num espaço inter-humano e têm efeitos concretos 
sobre a vida social e cultural (NOGUEIRA, 2001a, p. 91). 
 

 Wittgenstein (1889-1951), filósofo precursor para a perspectiva relativista da 

linguagem, enfatiza, em seus estudos, a natureza interativa da linguagem como 

prática social, retirando-lhe qualquer significado fixo fora do contexto em que é 

usada. Segundo este autor, a linguagem constitui uma ferramenta que permite jogar 

com a realidade, reproduzindo-a, resistindo-lhe ou mudando-a. (NOGUEIRA, 2001b).    

 Sendo o conhecimento não o que se tem, mas o que se faz junto com outras 

pessoas, o objetivo da pesquisa na Análise do Discurso desloca-se da natureza das 

pessoas ou da sociedade para as interações e para as práticas sociais. O mais 

importante passa a ser a dinâmica da interação social, o processo, e não as 

estruturas.  

Na pesquisa da Análise do Discurso, não há a pretensão de descobrir a 

verdade sobre a realidade, mas oferecer uma interpretação ou versão parcial. A 

ideia de verdade única é questionada pelo fato de que a realidade não é simples 

nem regular. Nesse sentido, o conhecimento passa a ser parcial, situado e 

específico às situações e aos períodos particulares, não podendo ser considerado 

como universal.   

A questão da neutralidade é também outro aspecto interrogado, já que 

qualquer descrição ou justificativa de um fenômeno social ou de uma situação reflete 

o entendimento do pesquisador e de seus interesses pessoais. O conhecimento está 

articulado à visão de mundo dos pesquisadores e ao sistema de valores envolvidos.  

 

1.2.1 Análise Crítica do Discurso 

 

A Análise Crítica do Discurso preocupa-se com o papel do discurso em 

processos sociais mais amplos de legitimação e poder e tem como objetivo a 

procura de padrões de linguagem dentro de contextos macro-sociais, associados a 

questões societais ou com a cultura. Além disso, tem o intuito de identificar esses 

padrões com práticas com eles relacionadas, demonstrando como estas práticas 

constituem aspectos importantes da sociedade e das pessoas.  
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 O termo discurso é utilizado por Foucault, quer para sugerir diferentes formas 

de estruturar as áreas do conhecimento e práticas sociais9

                                                 
9Práticas sociais podem ser consideradas “maneiras habituais, em tempos e espaços 
particulares, pelas quais pessoas aplicam recursos – materiais ou simbólicos – para agirem 
juntas no mundo. As práticas, assim compreendidas, são constituídas na vida social, nos 
domínios da economia, da política e da cultura, incluindo a vida cotidiana” (RESENDE; 
RAMALHO, 2006, p. 35). 

, quer para se referir ao 

desenvolvimento mais amplo e histórico das práticas linguísticas. Os discursos não 

refletem ou representam apenas entidades e relações sociais, mas constroem-nas!  

 O discurso pode ser definido como um conjunto de afirmações que constrói 

objetos e diversos posicionamentos dos sujeitos com implicações na subjetividade e 

na experiência das pessoas. Essas construções, por conseguinte, disponibilizam 

certas formas de ver e de ser no mundo, trazendo fortes implicações para o 

exercício do poder (NOGUEIRA, 2008). 

  Nesse sentido, as formas de agir do sujeito, frente e a partir dos discursos, 

fazem com que ele se subjetive e se porte no mundo. Esse processo de subjetivação 

produz identidades – caracterizadas não como uma unidade pelo seu caráter 

temporal – que possibilitam que os sujeitos se reconheçam e sejam reconhecidos 

pelo social, o que termina por mantê-los em relações de poder.  

 
Há, portanto, uma confluência entre práticas sociais (discursos de 
verdade) que objetivam o sujeito e uma outra prática social, ética, 
que é do sujeito em relação a si mesmo, na qual o sujeito se 
reconhece conforme a norma – a relação entre verdade, poder e si 
mesmo (...) Desta maneira, toda subjetividade possui um caráter 
impessoal, decorrente do fato de que toda experiência que objetiva 
(materializa) uma subjetividade envolve modos históricos de 
subjetivação, isto é, modos específicos de se realizar a experiência 
de si. Esta postura temporal da subjetividade, propicia a existência 
de uma “estética da existência”, na qual o sujeito volta a si na busca 
de ser um sujeito moral, de uma ética da existência em conformidade 
com as normas de comportamento fundadas em cada espaço-tempo 
(TAGLIAMENTO, 2007, p. 21). 
 

Dessa forma, as pessoas se encontram ativamente se posicionando nas 

produções das práticas discursivas que participam, já que os posicionamentos são 

eminentemente relacionais, construídos e situados em contextos específicos. À 

medida que os sujeitos se posicionam no discurso, posicionam também os outros de 

forma interativa e estabelecem significados que surgem nas diversas dimensões -

macro históricas, sociais, pessoais e interacionais (ANDRADE; REIS, 2007). 
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Avaliar as formas de discurso é, por sua vez, do mesmo modo, avaliar os 

padrões de vida social e cultural. Esses conhecimentos negociados entre as 

pessoas podem tomar uma variedade de formas e, por isso, pode-se falar de 

possíveis e diversas construções sociais do mundo ligadas às relações de poder.   

O discurso se caracteriza também mais que a fala, é mais que um conjunto de 

enunciados.  

 
El discurso es una práctica, y como para cualquier otra práctica 
social, se pueden definir sus condiciones de producción. En ese 
sentido, todo discurso tiene un contexto de producción. Ese contexto 
es la formación discursiva. Foucault la concibe como un conjunto de 
relaciones que articulan un discurso, cuya propiedad definitoria es la 
de actuar como regulaciones del orden del discurso mediante la 
organización de estrategias, facultando para la puesta en circulación 
de determinados enunciados en detrimento de otros, para definir o 
caracterizar un determinado objeto (GARAY, IÑIGUEZ; MARTINEZ, 
2005, p. 108). 
 

Dessa forma, os discursos são considerados como práticas discursivas que 

se constituem em um processo histórico, através de relações de poder, que vão 

definindo, em uma época concreta e em grupos ou comunidades específicas, as 

condições que tornam possível uma enunciação. Nesse sentido, devido ao seu 

caráter construtivo da realidade social, o discurso tem um efeito decisivo no modo 

como se configura o mundo social. Tais relações, por seu lado, apontam para certos 

efeitos que regulam e controlam a ordem social.  

Os discursos, tal como o silêncio, não são submetidos de uma vez por todas 

ao poder, nem opostos a ele. É necessário admitir um jogo complexo e instável em 

que o discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito de poder, e também 

obstáculo, ponto de resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta. Nesse 

sentido, 

 
O discurso veicula e produz poder; reforça-o mas também o mina, 
expõe, debilita e permite barrá-lo. Da mesma forma, o silêncio e o 
segredo dão guarida ao poder, fixam suas interdições; mas, também, 
afrouxam seus laços e dão margem a tolerâncias mais ou menos 
obscuras (FOUCAULT, 2009, p. 112).   
 

Nessa abordagem, a perspectiva histórica torna-se destaque, uma vez que 

investigam os modos como os discursos têm se modificado ao longo do tempo, bem 

como podem ser moldados pelas subjetividades históricas. Por esse motivo, os 
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discursos são considerados meios fluidos em mudança, onde os significados são 

criados e contestados na história (NOGUEIRA, 2001b). 

 
 Aquilo que os indivíduos dizem, as suas ‘crenças’ e ‘opiniões’ não 
são uma ‘rota’ para o acesso ao mundo privado e, por isso, não 
podem ser encaradas como manifestações de qualquer condição 
interna essencial tal como temperamento, personalidade ou atitude. 
Elas são apenas manifestações de Discurso, aproximações de 
representações de acontecimentos sobre a vida social, que têm a 
sua origem não na experiência privada dos indivíduos, mas na 
cultura discursiva em que elas habitam (NOGUEIRA, 2001b, p. 29).    

 

Foca-se também a atenção na relação entre discurso e instituições, pelo fato 

dele se encontrar articulado às práticas institucionais nas formas de organizar, 

regular e administrar a vida social.  

Nesse sentido, como os discursos apoiam instituições, é preciso identificar as 

instituições que são reforçadas quando determinado discurso é usado, bem como as 

que são atacadas ou subvertidas. E, como eles reproduzem relações de poder, é 

necessário estar atento às categorias que são utilizadas, as valorizadas e as 

desvalorizadas nos discursos (NOGUEIRA, 2001a). 

 Como já se sabe, a linguagem e o seu uso possuem lugar de destaque para 

os analistas críticos do Discurso. No entanto, esse interesse situa-se no macro-

discurso, ou seja, para além dos contextos imediatos em que pode ser utilizada 

pelas pessoas, sendo os efeitos discursivos aqueles que operam por cima do nível 

individual. Essa perspectiva coloca em questão o modo como as pessoas pensam 

ou sentem, suas práticas e as condições materiais dentro das quais ocorrem as 

experiências. Dessa forma, a preocupação se dá na natureza coletiva do discurso e 

na forma como ele se articula com os recursos sociais e culturais que são usados 

nas atividades humanas (NOGUEIRA, 2008). 

 Avaliar os efeitos de um determinado discurso constitui uma responsabilidade 

ético-política. Essa posição pode ser exercida se houver um compromisso de crítica 

face à ordem social dominante e não apenas numa crítica meramente metodológica. 

Desse modo, é com o posicionamento de questionar a ordem social estabelecida 

que a Análise do Discurso pretende operacionalizar (NOGUEIRA, 2001b). 

Essa perspectiva, ao permitir um estudo aprofundado do entendimento das 

estratégias discursivas que moldam as diferentes formas de construção do meio 

social e colocando-as sob crítica, acaba por facilitar os processos de transformação, 
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não os reproduzindo. Consequentemente, a Análise do Discurso é caracterizada não 

só como crítica social, mas também como canal de promoção da mudança social.  

Nesse sentido, a Análise Crítica do Discurso, enquanto abordagem crítica, faz 

com que a psicologia deixe de ser uma ciência orientada por uma ideologia universal 

centrada nos problemas individuais, para passar a ser uma ciência comprometida 

com questões sociais, a partir da análise dos fatores estruturais, políticos e culturais. 

A investigação crítica deve, portanto, trabalhar as questões de poder e assumir 

como objetivo a promoção do poder dos grupos desfavorecidos (NOGUEIRA, 

NEVES; BARBOSA, 2005). 

 

1.3. Estudos de gênero na história da Psicologia 

 
Em pouco mais de um século, desde que a psicologia passou a se afirmar 

como ciência, o conhecimento sobre a figura feminina, masculina e as suas relações 

tem sido construído em uma trajetória nem sempre linear. Alvo de diversas 

conceitualizações ontológicas, epistemológicas e metodológicas, os modos de 

conceber a mulher, o homem e as suas relações vêm sendo (re)construídos ao 

longo de três grandes períodos dentro da história da psicologia.  

O primeiro período encontra-se marcado pela ausência das mulheres no 

campo da psicologia ou por sua presença inferiorizada como investigadoras. O 

segundo coincide com o momento da 2ª onda do movimento feminista, caracterizado 

pela inserção das mulheres nas universidades, enquanto pesquisadoras, tendo 

como objeto e sujeito de estudo temas de suas próprias experiências. E o terceiro e 

atual período, que tem seu início no final dos anos 80 e início dos anos 90, é 

constituído pela confluência de diversas perspectivas que, genericamente, se 

nomeiam de movimento pós-moderno e que colocaram em questão os pressupostos 

positivistas-empiricistas que serão abordados na sequência (SAAVEDRA; 

NOGUEIRA, 2006).   

O final do século XIX e início do século XX constituíram o primeiro período em 

que estudos científicos sobre a mulher começaram a ser desenvolvidos. Esse 

momento é caracterizado por uma psicologia que se afirmou enquanto ciência 

moderna, pautada em um modelo predominantemente biológico e na utilização de 

métodos experimentais e psicométricos para a avaliação das diferenças individuais.  
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A epistemologia dominante nesta recém-nascida ciência orienta-se 
para a procura de um conhecimento objetivo, isento de valores 
sociais, políticos e morais, assentando numa filosofia individualista 
que encara as pessoas como racionais, livres e auto-determinadas 
(SAAVEDRA; NOGUEIRA, 2006, p. 114).  
 

O positivismo veio a ser determinante para as bases da ciência moderna. A 

dominação do ideal positivista de ciência, proposto por Auguste Comte (1798-1857), 

no século XIX, se ocupou da descoberta de leis invariáveis que ordenavam os 

fenômenos, opondo-se a qualquer tipo de especulação metafísica. Sendo assim, as 

investigações deveriam se submeter ao controle experimental, tornando os 

resultados previsíveis e controláveis.  

Os critérios que delineavam o caráter científico das produções se referiam à 

retirada do sujeito da investigação através do método, da padronização e da 

instrumentalização das formas de abordar a realidade. Nas bases da ciência 

moderna, o fundamento se pautava em que todos os enunciados e conceitos 

referentes a um dado fenômeno deveriam ser traduzidos em termos observáveis e 

testados empiricamente. Nesse sentido, a observação estava, ao mesmo tempo, na 

origem e na verificação da verdade do conhecimento.  

O behaviorismo, escola de pensamento na psicologia norte-americana, em 

suas diversas versões, surgiu como uma profunda negação da introspecção como 

método investigativo adequado para a psicologia científica, tendo como objeto de 

estudo os reflexos ou o comportamento humano. Diante disso, para que a psicologia 

obtivesse reconhecimento científico, deveria adotar o modelo das ciências naturais, 

pautado na objetividade, neutralidade e racionalidade.  

 
Esses novos parâmetros exigem que a psicologia, para ser 
reconhecida como científica, seja mais do que a descrição do sujeito 
empírico, ou das vivências imersas em um mundo de ilusões: ela 
deve ter, no trato com a experiência imediata, todo o rigor de uma 
experiência cientificamente mediada e matematizada (FERREIRA, 
2007, p. 21). 
  

Caracterizada como época da certeza alcançada através da ciência, o 

pensamento moderno acreditava numa verdade a ser descoberta progressivamente, 

que anularia todas as anteriores. Nesse paradigma, um dos grandes objetivos da 

ciência estaria relacionado à capacidade de seus conceitos poderem representar a 
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realidade de uma forma análoga, espelhando com fidelidade os contornos do mundo 

ou identificando os fatos com maior precisão possível.  

Estudos relacionados à inferioridade intelectual da mulher encontram-se 

bastante disseminados nesse período, expressando a grande proximidade da 

psicologia com a biologia. Essa aproximação é apresentada em pesquisas em que a 

comparação entre homens e mulheres se dava a partir de domínios como a 

capacidade motora, aspectos da fisiologia e da anatomia cerebral, com a finalidade 

de defender a ideia das diferenças psicológicas e sociais entre homem e mulher. O 

trecho a seguir evidencia o ponto de partida sobre essas questões. 

 
A mulher representa a conservação das espécies – a preservação do 
passado adquirido pela raça. As suas características são a 
continuidade, a paciência e a estabilidade. A sua vida mental é 
dominada pela integração. Ela tem habilidade para as idéias 
particulares e para a aplicação das generalizações já adquiridas, mas 
não para a abstração ou formação de novos conceitos. Como a 
mulher é mais receptiva possui novos sentidos mais apurados e 
reflexos mais intensos do que o homem. A sua tendência para 
acumular alimentos traz-lhe um maior desenvolvimento das vísceras 
e como as emoções são ondas reflexas das vísceras, a mulher é 
mais emocional do que o homem. O homem, pelo contrário, 
representa a introdução a novos elementos. Os homens são capazes 
de uma concentração da atenção mais intensa e prolongada. São 
menos influenciados pelos sentimentos do que as mulheres. Têm 
maior poder de abstração e de generalização (WOOLEY apud 
SAAVEDRA; NOGUEIRA, 2006, p. 115).           
 

Além das teorias construídas de base biológica, para explicação das 

diferenças individuais entre homem e mulher, questões sobre os diferentes meios 

sociais em que esses se desenvolvem foram também pontuadas por alguns 

pesquisadores. Essas questões explicariam o porquê de homens e mulheres serem 

socialmente estimulados para diferentes atividades. Argumentava-se que os homens 

foram treinados para a individualidade, para serem independentes na ação e no 

pensamento, encorajados a usar ferramentas e máquinas e a experimentar diversas 

atividades. Já as mulheres, diferentemente, foram ensinadas à obediência, 

dependência e deferência (SAAVEDRA; NOGUEIRA, 2006).  

O behaviorismo manteve-se a força dominante dentro da psicologia por 

aproximadamente três décadas, especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. 

Entretanto, a situação privilegiada viria a ser colocada em questão, especialmente 

pela Gestalt, pela Psicanálise e pela Revolução Cognitivista. A escola da Gestalt, 
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construída como uma reação contrária ao behaviorismo, por volta dos anos 20 e 30, 

acentuava a determinação relacional dos acontecimentos psíquicos, tendo como 

preocupação a percepção.  

A psicanálise, por outro lado, estabelecida como teoria e prática em meados 

de 1900, com a publicação de trabalhos sobre teoria da personalidade, tendo os 

processos inconscientes papel central, representou um grande desafio e a maior 

alternativa ao behaviorismo. Já a psicologia cognitiva, resultante da primeira 

revolução cognitiva, direcionou o foco de atenção para os processos internos, se 

diferenciando do postulado positivista acerca da existência de uma realidade 

externa, fixa e estável. 

Em meados de 1920, esse campo de pesquisas passou a não ser tão mais 

explorado, uma vez que os estudos realizados sobre as diferenças entre os sexos 

não demonstravam tanta consistência nos resultados encontrados. Todavia, dentre 

os pesquisadores psicólogos que continuaram seus estudos, destacam-se Lewis 

Terman e Catherine Cox. Suas pesquisas referiam-se à identificação e à medição de 

atributos psicológicos de homens e mulheres, objetivando revelar incoerências entre 

o sexo biológico e o sexo psicológico, assim como identificar a homossexualidade ou 

predizer problemas no ajustamento conjugal. Esse tipo de estudo teve bastante 

popularidade, dando origem, posteriormente, a diversos trabalhos em que foram 

determinadas as características típicas de homens e mulheres (apud SAAVEDRA; 

NOGUEIRA, 2006).  

É importante destacar que, nesse primeiro período, as diferenças encontradas 

entre os sexos referiam-se aos aspectos cognitivos e fisiológicos, tendo a biologia 

como argumento. Diferentemente, a partir da década de 30, o foco dos estudos 

volta-se para a personalidade distintiva de homens e mulheres.  

 
Em qualquer dos casos, estas diferenças são consideradas estáveis, 
universais, situam-se no indivíduo e remetem a mulher para uma 
posição de inferioridade. Desta forma se justifica a sua ligação aos 
cuidados com os filhos e trabalhos domésticos e lhe é negado o 
direito à educação e ao prosseguimento de carreiras profissionais. 
Nesta fase, a psicologia serviu então para reforçar papéis sexuais 
normativos para as mulheres e justificar práticas opressivas 
baseando-se em explicações individualistas, que minimizavam os 
contextos sociais e políticos (SAAVEDRA; NOGUEIRA, 2006, p. 
117).      
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Nesse sentido, o que antes fazia das diferenças intelectuais o centro da 

atenção dos pesquisadores, agora são as diferenças de personalidade entre os 

sexos o objeto de investigação. Pesquisadores como Parsons e Bales 

desenvolveram pesquisas relacionadas à orientação de papéis na família. 

Associaram à figura masculina a instrumentalidade (independência, assertividade e 

capacidade de decisão) e à figura feminina a expressividade determinada por 

características relacionadas ao domínio interpessoal e emotivo. Esse campo de 

investigação teve continuidade no início dos anos 70 com pesquisadores como 

Broverman, Vogel, Clarkson e RosenKrantz. Em suas pesquisas, demonstraram que 

os homens eram vistos como independentes, agressivos, autoconfiantes, ativos, 

capazes de tomar decisões e de promover liderança. E as mulheres, em direção 

oposta, eram vistas como pessoas dependentes, subjetivas, passivas e ilógicas. 

(apud SAAVEDRA; NOGUEIRA, 2006). 

  Os anos 60, influenciados pela 2ª onda do movimento feminista, foram 

marcados por uma nova abordagem de pesquisa sobre os estudos da mulher, a 

psicologia da mulher, pautando-se em pressupostos teóricos, metodológicos e da 

concepção de ciência diferentes do início do século XX. A introdução de questões 

feministas nas pesquisas científicas implicou desafiar de forma radical a produção do 

conhecimento na academia. Nesse sentido, os efeitos trazidos pela influência do 

feminismo se deram nas esferas políticas e sociais, como também no âmbito do 

conhecimento.   

Apesar do pouco quantitativo de feministas que atuavam na ciência, um 

número considerável de trabalhos com inspiração feminista começou a ser 

desenvolvido em meados dos anos 70, questionando a existência de muitas 

distorções masculinas no exercício da ciência. Surge, portanto, a crítica feminista da 

ciência. Com o objetivo de reivindicar a necessidade de visibilidade e de uma 

existência social e política, as psicólogas feministas tornaram sua presença 

conhecida através de diversos esforços para rever e reconstruir essa disciplina. 

Denunciaram as lacunas e falsificações referentes às generalizações abusivas de 

um saber que identificava a masculinidade com o universal, excluindo e 

subordinando as mulheres. Esse universalismo que hierarquizou a diferença entre os 

sexos, transformando-a em desigualdade, mascarou o privilégio do modelo 

masculino sob a pretensa neutralidade sexual dos sujeitos (COLLING, 2004).  
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É justamente na 2ª onda do movimento feminista que a categoria “gênero” foi 

criada, a partir das lutas do feminismo e do movimento de mulheres. Contudo, neste 

período, a palavra “gênero” não se encontrava presente. A categoria utilizada 

referia-se à “Mulher”, pensada em contraposição à palavra “Homem”, considerada 

universal. Dessa forma, tentavam mostrar que o “homem universal” não incluía as 

questões que eram específicas da “mulher”.  

 
Como exemplos podemos citar: o direito de ‘ter filhos quando quiser, 
se quiser’ -, a luta contra a violência doméstica, a reivindicação de 
que as tarefas do lar deveriam ser divididas, enfim, era em nome da 
‘diferença’ em relação ao ‘homem’ – aqui pensado com ser universal, 
masculino, que a categoria ‘Mulher’, era reivindicada (PEDRO, 2005, 
p. 80).     
 

Assim, era como “Mulher” que elas reafirmavam uma identidade, separada da 

de “Homem”. É importante ressaltar que, até os anos 70, a psicologia assumiu que 

as mulheres e os homens eram diferentes, sendo qualquer indício de igualdade 

ignorado. Após esse período, a grande discussão passou a ser analisar de que 

maneira as mulheres e os homens são iguais ou diferentes e o que sustenta essa 

igualdade e diferença. Com esse novo campo de análise, as investigações 

realizadas e os pressupostos teóricos se dividiram em três argumentações: 

 

 justificar a igualdade de características entre homens e mulheres;  

 justificar as diferenças entre homens e mulheres;  

 justificar a valorização das diferenças entre homens e mulheres e a 

destruição da associação entre sexo e gênero. 

 

Na primeira linha de investigação, a argumentação presente justificava que as 

diferenças entre os sexos derivavam de investigações deficientemente conduzidas 

ou análises estatísticas pouco cuidadosas. Aspectos como o tamanho e a 

composição sexual da amostra que possuía como sujeitos da pesquisa, em sua 

maioria, homens e as generalizações abusivas dos dados foram criticados pelas 

investigadoras. Algumas investigações que apoiavam essa vertente vêm defender a 

ideia de que, mesmo quando se encontrassem diferenças entre os sexos, elas 

explicariam menos de 5% da variância, sugerindo que os homens e as mulheres são 

mais semelhantes do que diferentes (SAAVEDRA; NOGUEIRA, 2006).              
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Contrapondo essa linha de investigação que objetivava a visibilidade da 

igualdade entre homens e mulheres, outras pesquisadoras desenvolveram seus 

estudos na existência de diferenças. Dentro dessa perspectiva, algumas delas 

assumiam as diferenças com um significado de superioridade feminina e outras, as 

reconheciam, mesmo considerando-as indesejáveis. As pesquisas de Nancy 

Chodorow e de Carol Gilligan, por exemplo, procuraram valorizar positivamente os 

atributos femininos, dando voz às mulheres, na afirmação de sua diferença, visto 

que essas abordagens surgiram numa época em que o movimento feminista se 

encontrava numa posição desfavorável em termos políticos (SAAVEDRA; 

NOGUEIRA, 2006).               

Por fim, no terceiro âmbito de pesquisa, investigadoras recusavam-se a 

realizar comparações entre os sexos, uma vez que defendiam a ideia de que o 

gênero não é determinante do funcionamento psicológico. A independência entre o 

sexo biológico e as componentes psicológicas da personalidade é trazida para o 

debate e colocada como o modelo ideal de saúde mental. Dessa forma, esta seria 

representada por uma flexibilidade de posicionamentos sexuais na qual tanto 

homens como mulheres poderiam apresentar variadas características psicológicas 

apropriadas às situações nas quais se encontravam, podendo as mulheres ser 

assertivas, ou complacentes, poderosas ou condescendentes, a depender das 

circunstâncias.   

Porém, observa-se que os estudos relacionados ao tema em questão acabam 

por acentuar ainda mais as vertentes individuais da opressão da mulher, assumindo 

o gênero em termos de qualidades internas. Com a apresentação de definições de 

certos traços de personalidade estereotipados para homens e para mulheres, o mito 

de que os dois sexos são essencialmente diferentes um do outro passa a ser 

perpetuado, negligenciando, por conseguinte, a complexidade e o dinamismo dos 

comportamentos construídos através das interações sociais e das estruturas sociais 

de desigualdades.  

É importante destacar que, em todas essas vertentes de investigação 

anteriormente mencionadas, os contextos social, cultural e os fatos históricos que 

influenciam o sistema de crenças, valores e comportamentos dos indivíduos foram 

deixados de fora de suas explicações sobre a figura feminina, masculina e suas 

relações, atribuindo-as fatores e determinantes individuais estáveis. Dessa forma, 

apesar das mudanças alcançadas com relação à participação social da mulher, 
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essas perspectivas acabaram por corroborar com a psicologia dominante, no sentido 

de criar uma área de estudos sobre as mulheres essencializando as categorias 

sociais e as identidades. 

A importante tentativa de separar o sexo biológico do social, ou seja, a 

diferença entre "sexo" e "gênero", foi sugerida e desenvolvida nesta época, no 

entanto, a força cultural do essencialismo manteve a distinção e as “diferenças 

sexuais” deram lugar às “diferenças de gênero”. Estas novas diferenças são 

semelhantes às antigas, embora estejam vestidas de outro modo, pelo fato de 

continuar a ideia dessas serem intrínsecas, estáveis e estruturantes da 

personalidade dos indivíduos, socialmente descontextualizadas e rapidamente 

biologizadas. Os modelos essencialistas, portanto, assumem o gênero em termos de 

atributos internos e persistentes, mas separados das experiências de interação 

estabelecidas nos contextos diários e sócio-políticos da vida (NOGUEIRA; NEVES; 

BARBOSA, 2005).  

A ideia acerca da impossibilidade em determinar a verdade sobre as 

semelhanças ou diferenças entre homens e mulheres foi aceita claramente por parte 

de um número significativo de pesquisadores e pesquisadoras. Esse entendimento 

fez com que os estudos desenvolvidos a partir dos anos 90 se voltassem para o 

próprio significado da diferença e como elas são construídas pelos homens e pelas 

mulheres nas práticas cotidianas e na própria investigação. Desse modo, o foco dos 

estudos na área passou a ser deslocado do “sujeito mulher” para a análise das 

relações de gênero.  

Na perspectiva dos estudos das relações de gênero, abriu-se espaço também 

para o estudo dos homens. 

 
(...) a novidade não é propriamente a inclusão dos homens, mas sim 
a reflexão sobre as diferenças e especificidades das mulheres e, por 
contraposição, dos homens. Com este movimento, o caráter de 
representante da espécie que o masculino sempre assumiu passa a 
ser questionado e os homens tornam-se uma categoria a mais a ser 
investigada, matizada, investida, tal como as mulheres, as crianças, 
os jovens, etc. Lançam-se perguntas ao modelo de masculinidade 
dominante, que desestabilizam sua suposta homogeneidade e 
naturalidade (KNAUTH; MACHADO, 2005, p. 18). 
 

Definindo gênero como uma categoria relacional, o sistema sexo-gênero foi 

problematizado a partir da desconstrução do sexo como categoria natural binária e 
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hierárquica. Esse conceito passa a ser considerado, portanto, “um elemento 

constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os 

sexos, e um primeiro modo de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1990, 

p. 14).  

Diante dessa nova perspectiva de investigação, as características atribuídas a 

fêmeas e machos passam a ser compreendidas não como intrínsecas aos indivíduos 

e determinadas pelo sexo, mas como construídas social e situacionalmente. Nesse 

sentido, o conceito de gênero passa a ser entendido como um conjunto de princípios 

que organizam as relações entre homens e mulheres num determinado contexto 

social e cultural; ora como um princípio de organização social que estrutura relações 

de poder entre os sexos; ora como performances por meio das quais os homens e 

as mulheres se posicionam uns face aos outros e constroem as suas subjetividades 

(SAAVEDRA; NOGUEIRA, 2006).             

Em oposição a uma visão empiricista, essencialista e de bases biológicas ou 

sociais, a perspectiva construcionista de gênero passa a entendê-lo como uma 

construção social, um sistema de significados que se constrói e se organiza nas 

interações, governando, por conseguinte, o acesso ao poder e aos recursos.  

Por esse motivo, o gênero não pode ser compreendido como um atributo 

individual, mas como uma forma de dar sentido às transações. A concepção de que 

o gênero não existe nas pessoas, mas nas relações sociais, traz consigo o 

entendimento da contextualização histórica e cultural dos fenômenos psicológicos, 

assim como da realidade como uma construção, não podendo, portanto, ser 

“descoberta” como afirmava a epistemologia positivista.  

Dessa forma, o gênero é   

 
uma invenção das sociedades humanas, uma ‘peça de imaginação’ 
com facetas múltiplas: construir adultos (homens e mulheres desde a 
infância), construir os ‘arranjos sociais’ que sustêm as diferenças nas 
consciências de homens e mulheres (divisão das esferas da vida 
privada / pública, por exemplo) e a produção de significado, em 
resumo, criar as estruturas lingüísticas que modelam e disciplinam a 
nossa imaginação (HARE-MUSTIN; MARECEK apud NOGUEIRA, 
2001c, p. 57). 
 

Em maior ou menor grau, homens e mulheres terminam por aceitar as 

diferenças de gênero visíveis à esfera estrutural e que se estabelecem em nível 

interpessoal, tornando-se tipificados do ponto de vista do gênero, ao assumirem 
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para si próprios os traços de comportamento normativos para as pessoas de seu 

sexo na sua cultura. “Para além desta internalização de traços, comportamentos e 

papéis, as mulheres internalizam também a sua desvalorização e subordinação” 

(NOGUEIRA; NEVES; BARBOSA, 2005, p. 12). Nesse sentido, faz-se importante 

considerar o homem e a mulher como criações e consequências de uma 

determinada estrutura de poder. A mulher é, como o homem, algo produzido e não 

pode indagar ao fundo de si para resgatar uma essência. 

É importante destacar que, quando o gênero é concebido não como um 

atributo individual, mas como um sistema de significados, o processo que gera as 

diferenças sexuais e a forma como se equaciona o poder pode ser compreendido 

em termos de um sistema que funciona em três níveis: societal, interpessoal e 

individual (SAAVEDRA; NOGUEIRA, 2006).              

O uso da categoria de análise “gênero” passou, assim, a permitir que as 

pesquisadoras e os pesquisadores enfatizassem em seus estudos as relações entre 

homens e mulheres, bem como as relações entre homens e entre mulheres, 

analisando como, em diferentes momentos do passado, as tensões e os 

acontecimentos foram produtores do gênero (PEDRO, 2005). Nesse sentido, Knauth 

e Machado (2005, p. 19) chamam a atenção para o fato de que “(...) a masculinidade 

se constrói não só em relação ao feminino, mas também em relação ao próprio 

grupo de pares e a diferentes modelos masculinos, inclusive à homossexualidade”. 

Os desafios colocados na atualidade à psicologia e aos estudos de gênero 

podem ser considerados como parte dos debates iniciados pelo pós-modernismo, 

pela teoria crítica e pelo pós-estruturalismo e vêm se expressando, na psicologia 

social, através do construcionismo social, da psicologia discursiva, da Análise do 

Discurso, dentre outros. A articulação entre essas perspectivas teórico-

metodológicas tem possibilitado a abertura de novas questões e tópicos de 

investigação para o feminismo e para a psicologia feminista. 

Tais posturas, corroborada por esta pesquisa, relativizam a noção de gênero, 

por entendê-lo como inconstante e contextual, já que é passível de modificações em 

função das circunstâncias culturais e históricas. Dessa maneira, as regras do 

comportamento humano não podem ser estabelecidas definitivamente, porque elas 

flutuam em função de tais circunstâncias. 
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Tal concepção aponta que o gênero não expressa uma “essência 
interior” de quem somos, e sim de que é produzido por um ritualizado 
jogo de práticas que conseqüentemente produzem o efeito de uma 
“essência interior”. O gênero é vivido, portanto, como uma 
interpretação, um jogo de interpretações do corpo, que é, por fim, 
uma mutável e histórica instituição social (TAGLIAMENTO, 2007, p. 
31). 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

2. OS IDEAIS NORTEADORES DA FAMÍLIA MODERNA 

 
 
A maneira androcêntrica de identificar a humanidade e de fazer das mulheres 

seres inferiores, assim como as crianças, é bastante antiga e remonta à cultura 

grega. Cidadã de segunda classe, na visão aristotélica, a mulher foi sempre 

considerada um ser relativo na dependência de um homem, autoridade marital e 

poder paterno. No mundo grego, eram excluídas do âmbito do conhecimento e do 

pensamento, tão valorizados para esta civilização. Já com os romanos, a 

inferioridade feminina era legitimada pelo seu código legal, através da instituição 

jurídica do paterfamílias, que oferecia ao homem o poder sobre a mulher, os filhos, 

os servos e os escravos (COLLING, 2004).  

 A dominação sobre as mulheres tem se expressado ao longo dos tempos. Em 

diversos momentos da história, assentadas por inúmeros discursos, as relações 

entre os sexos, na Cultura Ocidental, surgiram hierarquizadas. Nessas relações, os 

homens detiveram o monopólio da interpretação das coisas humanas e 

estabeleceram seu poder, ao mesmo tempo em que o legitimaram com fundamentos 

mitológicos, religiosos, ideológicos, filosóficos ou científicos.  

As representações da mulher atravessaram os tempos e estabeleceram o 

pensamento simbólico da diferença entre os sexos: a mãe, a esposa dedicada, a 

“rainha do lar”, digna de ser louvada e santificada, uma mulher sublimada. Seu 

inverso estaria representado como a Eva, debochada, sensual, constituindo a 

vergonha da sociedade. Embora a Igreja Católica lhe outorgasse direitos e deveres 

iguais aos do marido, em relação aos filhos, o livro de Gêneses descreve a mulher 

como fraca, frívola, o mal, responsável pela queda da humanidade do paraíso. 

(PEDROZO, 2002). 
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  O patriarcado – principal filosofia da opressão de gênero – foi, portanto, um 

modo predominante, geográfico e histórico, de relacionamentos, nos quais a política 

sexual determina o fato de que os homens são os que estabelecem as regras de 

poder e de controle social. É importante entender que não se trata necessariamente 

do domínio do pai, mas, de modo geral, do domínio dos homens, domínio esse que 

tem assumido diferentes formas ao longo da história (NARVAZ, 2007) 

 
O poder patriarcal se expressa diretamente na ordenação legislativa 
que justifica a desigualdade. Este poder que resiste durante séculos 
produz saber e transforma-se numa ação normalizadora sutil do 
poder. Os papéis sexuais, tanto masculinos como femininos, são 
produtos na configuração do poder, são lugares ocupados em uma 
situação estratégica complexa, que dotam o masculino de um maior 
exercício de poder que a mulher (COLLING, 2004, p. 21). 
 

Este projeto de poder/dominação ganhou sua expressão mais transparente a 

partir do século XVI, apoiado pelo Estado e implícito nos dizeres de filósofos, como o 

de René Descartes (1596-1650), em sua expressão “o homem é o mestre e a obra 

da natureza” (o que seria, então, a mulher?) e o de Francis Bacon (1561-1626) 

segundo o qual “saber é poder”, em que só aos homens era concedida a chance de 

atingir a academia. 

 

2.1 A família moderna 

 

Perpassado por esses discursos e representações da mulher e do homem ao 

longo do tempo, a família moderna passou a se constituir. A partir do início do século 

XVII, algumas transformações relacionadas ao desenvolvimento econômico e 

político do capitalismo e à modernização indicaram a emergência de novos sentidos 

de família, associados à valorização da infância. Esse novo sentimento familiar 

encontra-se vinculado ao movimento religioso/moralizador, à modificação da 

condição de transmissão de bens e às mudanças relacionadas aos hábitos 

educacionais, passando-se da aprendizagem cotidiana exercida no ambiente 

doméstico à escolarização da infância. Considerada refúgio e proteção, a família 

“moderna”, cujo modelo se impõe entre o final do século XVIII e meados do XX, 

tornou-se o receptáculo de uma lógica afetiva estabelecida através de uma 
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intimidade conquistada e refletida nas relações de afeto entre seus membros, 

sentimento até então praticamente desconhecido. (ROUDINESCO, 2003).  

E essas mudanças se deram de forma lenta e com muita resistência. Não 

obstante, modificou-se radicalmente, ainda que, na prática, os comportamentos 

tardassem a se alterar. Somente no último terço do século XVIII, opera-se uma 

espécie de revolução das mentalidades. O foco ideológico desloca-se 

progressivamente da autoridade paterna ao amor materno, pois a nova ordem 

econômica que passa a vigorar, com a ascensão da burguesia, enquanto classe 

social, impunha, como um dos imperativos, a sobrevivência das crianças.  

O poder patriarcal, no ambiente doméstico, passou a declinar na última parte 

do século XVIII. O domínio direto do homem sobre a família, considerado intenso, 

quando ele era o centro do sistema de produção, enfraqueceu com a distinção do lar 

e do local de trabalho. A imagem do pai dominador cede, portanto, lugar 

progressivamente à representação de uma paternidade ética, em que o pai passou a 

ser justo, submetido à lei e respeitoso dos novos direitos adquiridos, em virtude da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

O pai é reduzido, dessa forma, a uma abstração, pois é, agora, a família e 

não somente ele que se encarrega dos conflitos privados, servindo, assim, ao 

mesmo tempo, de suporte da individualização dos sujeitos e de muralha para a 

própria finitude deles (ROUDINESCO, 2003).  

Após 1760, inúmeras publicações passaram a exaltar o “amor materno” como 

um valor concomitantemente natural e social, favorável à espécie e à sociedade, 

recomendando às mães cuidar pessoalmente dos filhos e lhes ordenando 

amamentá-los.  

É necessário destacar que, em defesa da criança, dois diferentes discursos 

confluíram para modificar a atitude da mulher perante os filhos. O primeiro se refere 

ao Discurso econômico, apoiado em estudos demográficos que expressaram a 

importância do numerário populacional para um país e alertando quanto aos perigos 

e prejuízos decorrentes de um suposto declínio populacional. O segundo Discurso 

encontra-se relacionado a uma nova filosofia – o liberalismo - considerado um 

conjunto de princípios e teorias políticas, que tem como principal aspecto a defesa 

da liberdade política e econômica, sendo, portanto, contrário ao forte controle do 

Estado na economia e na vida das pessoas (MOURA; ARAUJO, 2004). 
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Dessa forma, a lógica da ordem social, juntamente com a mentalidade 

burguesa, considerava os filhos como reservas para o futuro, construindo, assim, um 

novo estilo de vida doméstica e de condições psicológicas favoráveis a um novo tipo 

de personalidade, dirigida internamente e auto-confiada.  

 Enunciados de filósofos, médicos, padres, pedagogos, moralistas, 

administradores e chefes de polícia produziram discursos coniventes com a lógica 

do momento, reforçando a necessidade de a mulher ocupar-se com os filhos e com 

o lar. As mulheres passaram a ser elevadas à categoria de rainhas, de deusas, 

responsáveis pela nação, dignas de respeito e gratidão por toda sociedade. Nesse 

sentido, o poder normativo, provocador de discursos, de saber, propalou inúmeros 

discursos sobre a mulher e neles concedeu identidade, configurou-lhe sua posição e 

suas atribuições sociais. 

  É importante salientar, dentre esses Discursos, o médico, evidenciando a 

vocação “natural” da mulher à maternidade. Tais enunciados vinham compor 

discursos sobre a anatomia feminina, para comprovar a tendência da mulher a 

tornar-se mãe. Tentaram confirmar, cientificamente, a natureza da maternidade a 

partir da ideia de que a essência se define por funções orgânicas específicas. 

Sendo o corpo o primeiro lugar de inscrição, a sociedade passou a encarar a 

mulher a partir de seu corpo e de suas produções, confinando-a na reprodução e na 

afetividade. A natureza – menstruação, bacia alongada, gravidez, parto etc. – 

destinava as mulheres ao silêncio e à obscuridade, impossibilitando-as de outras 

formas de criação (COLLING, 2004). 

Os discursos de filósofos iluministas tiveram, também, o intuito de enfatizar a 

função essencial da mulher, enquanto esposa e mãe. Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778), um dos responsáveis teóricos pela delimitação dos lugares a serem 

ocupados por homens e mulheres na nova ordem estabelecida, destacava que à 

mulher não caberia pensar, mas sim amar. A cidadania delas viria, dessa forma, do 

fato de serem esposas de cidadãos, reduzidas à esfera privada e excluídas de 

qualquer realidade política. 

A partir dos conselhos e do conjunto maior de saberes produzidos, legitima-se 

certo caráter normativo, de acordo com o qual a imagem de mãe se encontra 

identificada aos cuidados maternos, devendo ser este o modelo seguido por todas 

as mulheres. Busca-se normatizar práticas ou sujeitos maternos, tendo em vista que 

tais dicas servem para afastar a hipótese de anormalidade. Desse modo, o 
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dispositivo que materniza encontra condições para sua atualização e antecipação, 

na medida em que as linhas de força tornam-se mais hábeis em sua tarefa de 

capturar os sujeitos, inclusive aqueles que podem se tornar, eventualmente, 

anormais (MARCELLO, 2005). 

Esses discursos, intimamente relacionados com a dimensão do poder, 

buscam atingir todos os espaços do dispositivo. O poder atua como força 

“onipresente”, no sentido de se produzir a cada momento, a partir da complexa 

relação entre todos os pontos de um dispositivo (FOUCAULT, 1988).  

Assim, afastar-se das funções maternas e da condição de esposas 

exemplares acarretaria uma enorme culpa para as mulheres, além de um novo 

sentimento de “anormalidade”, contrariando a natureza, podendo ser explicado, 

apenas, como desvio ou patologia: mulher má e psicologicamente doente. Constata-

se, então, que todos esses discursos expressos na sua capacidade de produzir e 

sustentar formas de dominação tiveram um efeito decisivo sobre as mulheres. 

Nota-se que, a partir do século XVIII e principalmente no século XIX, 

desenhou-se uma nova imagem da maternidade, segundo a qual o bebê e a criança 

transformaram-se nos objetos privilegiados da atenção materna. A devoção e a 

presença vigilante da mãe surgem como valores essenciais, sem os quais os 

cuidados necessários à preservação da criança não poderiam mais se dar. A 

ampliação das responsabilidades maternas fez-se acompanhar, portanto, de uma 

crescente valorização da mulher-mãe, a “rainha do lar”, dotada de poder e 

respeitabilidade desde que não transcendesse o domínio doméstico (MOURA; 

ARAUJO, 2004).  

Diante da valorização da maternidade, é possível perceber que a dicotomia 

entre o espaço privado e o público teve impacto nesse período. Aos homens caberia 

o espaço público, político, onde se centralizava o poder; e à mulher, o espaço 

privado e seu coração, o santuário do lar. Fora do ambiente da casa, as mulheres 

eram consideradas perigosas para a ordem pública. “As transgressoras destas 

normas tornam-se homens, traindo a natureza, transformando-se em monstros” 

(COLLING, 2004, p. 15). Esses limites da feminilidade, demarcados pelos homens, 

foram uma maneira clara de evitar ao máximo a mistura de atribuições sociais do 

homem e da mulher.  

Em nome da oposição e da demarcação masculino/feminino, as mulheres se 

perceberam limitadas em sua função maternal e doméstica, já que o feminino 
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passou a ser caracterizado como natureza, emoção, amor e intuição; e, em 

oposição, o masculino, associado à cultura, à política, à razão, à justiça, ao poder e 

ao público.  

É importante destacar que a separação entre o espaço público e privado 

ocasionou uma hierarquização dotada a cada um dos espaços e na produção da 

importância política ao espaço público. Dessa forma, essa dicotomia passou a 

constituir uma oposição desigual entre homens e mulheres, caracterizando a 

sujeição destas aos homens, dentro de uma ordem aparentemente universal e 

igualitária. Essa divisão entre as esferas encontra-se na origem das desigualdades 

entre homens e mulheres. 

No que se refere à esfera pública, espaço da política por excelência, homens 

e mulheres se situaram historicamente em campos opostos: o homem público, 

investido de importância e de poder, e a mulher pública, em contraposição, não 

ilustre, não investida de poder, mais sensível que racional, incapaz de fazer 

abstração e de governar. Cabia à mulher enclausurar-se no espaço privado, 

dedicando-se à família (marido e filhos) e aos cuidados domésticos, pois a 

participação do homem ou da mulher na área pertencente ao outro (público = 

masculino, privado = feminino) se configurava como eventual e descontínua 

(NEGREIROS; FÉRES-CARNEIRO, 2004). 

Nesse contexto, toda a educação propriamente intelectual era proibida às 

mulheres. A finalidade de seus estudos era fazer delas esposas exemplares, donas-

de-casa eficientes. No entanto, a resistência a essas formas de dominação por parte 

de algumas mulheres tornou-se bastante presente. Aprendendo mais ou menos a ler 

e a escrever, foram em busca, por conta própria, do caminho da cultura, do saber, 

do mundo público, aprendendo sobre filosofia e ciência. Pais e maridos, porém, não 

viram com bons olhos essa avidez à cultura e tentaram, do fim do século XVI a 

meados do século XVIII, dissuadi-las de seguir esse caminho. Deveriam retornar às 

suas funções naturais de dona-de-casa e de mãe, pois o saber, segundo os 

homens, estragava a mulher, distraindo-a de seus deveres mais sagrados.  

No século XIX, o estudo e a criação de discursos sobre o sexo levaram ao 

desenvolvimento de vários contextos de poder e de conhecimento. Um desses 

contextos se refere às mulheres. O corpo da mulher foi analisado como 

integralmente saturado de sexualidade, sendo esta, portanto, reconhecida e 

imediatamente reprimida, tratada como a origem patológica da histeria. Esse corpo 
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feminino tinha como função a fecundidade regulada e, na vida das crianças, produzir 

e garantir, através de uma responsabilidade biológico-moral que durava todo o 

período da educação (FOUCAULT, 1988). 

A censura em relação à sexualidade feminina era percebida pela falta de 

conhecimento sobre sexo por grande parte das mulheres. Muitas delas se casavam 

sem ter conhecimento sobre esse tema, “exceto o de que ele estava relacionado aos 

impulsos indesejáveis dos homens e tinha de ser suportado” (GIDDENS, 1993, p. 

34).  

O sexo, no casamento, deveria ser responsável e autocontrolado; não apenas 

limitado ao casamento, mas ordenado de modos distintos e específicos. A 

contracepção, inicialmente, era desencorajada, considerando que o controle da 

dimensão da família devesse emergir espontaneamente da busca disciplinada pelo 

prazer e a sexualidade conjugal ser apenas exercida com a finalidade da procriação. 

“(...) a responsabilidade e o controle da contracepção é masculino onde o homem 

controla a pulsão sexual para se retirar no momento de mais intenso prazer” 

(TRAVIS, 2003, p. 22).  

É possível perceber que esse processo de retraimento da mulher na esfera 

privada teve como objetivo a nuclearização e a privatização da família. O 

desenvolvimento da família reduzida a pai, mãe e filhos e, consequentemente, a 

intimidade e concepção de responsabilidade diante de seus membros, 

especialmente em relação ao futuro das crianças, são características desse novo 

ideal de família. O “lar” passou a ser considerado um ambiente distinto separado do 

trabalho onde poderia esperar apoio emocional, em contraste com a atividade 

laboral. 

Nessa lógica da intimidade, o amor romântico passou a ser o ideal de um 

casal moderno. Esse ideal tinha, como ideias vinculadas, o amor, a liberdade e a 

autorealização, sendo ambos considerados como estados normativamente 

desejáveis. Nas amarrações de amor romântico, o artefato do amor sublime tende a 

predominar sobre aquele do ardor sexual. Dessa forma, o amor rompe com a 

sexualidade, embora a abarque e, na medida em que a atração imediata faz parte 
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do amor romântico, ela deveria ser dissociada das compulsões sexuais e eróticas do 

amor apaixonado10

Em conjunto com outras mudanças sociais, a propagação de ideais de amor 

romântico estava profundamente envolvida com transições importantes que 

afetaram o casamento, bem como outros contextos da vida pessoal. Esse ideal de 

amor presumia, além da questão da intimidade do casal, um grau de 

autoquestionamento sobre o modo como cada membro da relação conjugal se 

.   

 
O ethos do amor romântico teve um impacto duplo sobre a situação 
das mulheres. Por um lado, ajudou a colocar as mulheres ‘em seu 
lugar’ – o lar. Por outro, entretanto, o amor romântico pode ser 
encarado como um compromisso ativo e radical com o machismo da 
sociedade moderna (GIDDENS, 1993, p. 10). 
 

No casamento, as tensões entre o amor romântico e o amor apaixonado, para 

os homens, eram resolvidas separando-se o conforto do lar da sexualidade da 

amante ou prostituta. Todavia, a prevalência desse padrão duplo não proporcionava 

às mulheres essa mesma saída, pois o casamento era considerado o cerne da 

experiência da vida de uma mulher. 

 
Um casamento eficaz, ainda que particularmente compensador, 
podia ser sustentando por uma divisão sexual do trabalho entre os 
sexos, com o marido dominando o trabalho remunerado e a mulher, 
o trabalho doméstico. Podemos ver neste aspecto como o 
confinamento da sexualidade feminina ao casamento era importante 
como um símbolo da mulher ‘respeitável’. Isto ao mesmo tempo 
permitia aos homens conservar distância do reino florescente da 
intimidade e mantinha a situação do casamento como um objetivo 
primário das mulheres (GIDDENS, 1993, p. 58).    
  

É relevante destacar que os homens foram também influenciados, durante os 

últimos dois séculos, pelo desenvolvimento dos ideais do amor romântico, mas de 

um modo diferente das mulheres. Para a maior parte deles, esse amor não estava 

em consonância com as regras da sedução. Não vinculados ao domínio da 

intimidade, tarefa dada à mulher, os homens foram considerados “especialistas em 

amor” apenas no que se refere às técnicas de sedução e de conquista. 

                                                 
10O amor apaixonado era considerado como a expressão da articulação entre o amor e a 
ligação sexual. Esse tipo de amor seria perturbador das relações pessoais e do ponto de 
vista da ordem e do dever sociais, já que arrancava o indivíduo das atividades mundanas, 
gerando uma propensão às opções radicais e aos sacrifícios (GIDDENS, 1993). 



50 
 

sentia em relação ao outro e a respeito da profundidade dos sentimentos para 

suportar um envolvimento prolongado. Assim, esse amor proporcionava  

 
uma trajetória de vida prolongada, orientada para um futuro previsto, 
mas maleável; e cria uma “história compartilhada” que ajuda a 
separar o relacionamento conjugal de outros aspectos da 
organização familiar, conferindo-lhe uma prioridade especial 
(GIDDENS, 1993, p. 56).   
 

No que diz respeito ao número de membros da família, as pressões para 

constituírem famílias grandes, característica da cultura pré-moderna, deram espaço 

a uma tendência a se restringir de forma rigorosa o seu tamanho.  

 
Tal prática, aparentemente uma estatística demográfica inocente, 
colocou um dedo no gatilho histórico, no que dizia respeito à 
sexualidade. Pela primeira vez, para uma população maciça de 
mulheres, a sexualidade se aparta de um círculo crônico de gravidez 
e parto (GIDDENS, 1993, p. 37).   
 

A redução no tamanho da família foi não somente uma condição histórica, 

mas também uma consequência da admissão de métodos modernos de 

contracepção. Apesar da existência da defesa, por parte de alguns, a respeito do 

controle da natalidade já há tempos, o planejamento familiar teve apenas influência 

considerável após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918).  

A efetiva contracepção significou, além da capacidade de limitar a gravidez, 

uma profunda transição na vida pessoal. Apresentada como uma atitude 

revolucionária, visto que o ato sexual parecia ser exclusivamente comandado pela 

natureza, para as mulheres, a sexualidade passou a ser maleável e considerada 

uma propriedade potencial do indivíduo, podendo ser assumida de diversas 

maneiras. Dessa forma, progressivamente, foi ocorrendo a dissociação entre sexo e 

reprodução, possibilitando a autonomia da sexualidade. 

 
Para a maior parte das mulheres, na maior parte das culturas, e 
através da maior parte dos períodos da história, o prazer sexual, 
quando possível, estava intrinsecamente ligado ao medo de 
gestações repetidas, e, por isso, da morte, dada a substancial 
proporção de mulheres que morriam no parto e aos índices muito 
altos então prevalecentes de mortalidade de bebês (GIDDENS, 1993, 
p. 38).  
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O rompimento dessas conexões favoreceu o fenômeno da revolução sexual 

com implicações radicais. Segundo Giddens (1993), a revolução sexual acontecida a 

partir dos anos setenta não foi apenas um avanço neutro na permissividade sexual, 

mas trouxe, para a mulher, uma revolução na autonomia sexual feminina, com 

inúmeras consequências na vida do homem e da mulher. 

 
A segunda revolução contraceptiva (...) tornou–se parte dos hábitos 
dos indivíduos através da pílula anticoncepcional e dos dispositivos 
intra-uterinos. As diferenças entre as duas revoluções é que na 
última a contracepção é feminina (TRAVIS, 2003, p. 22). 
 

Por meio das mudanças relacionadas à sexualidade e de outras 

transformações sociais, questionamentos acerca do modelo moderno de casal e de 

família passaram a redefinir a família moderna e os ideais que a anteriormente 

perpassavam. 

Marcado pelo fenômeno do individualismo, novos ideais de família tornaram-

se peculiares dos grandes centros urbanos brasileiros e foram absorvidos 

fortemente nas camadas médias urbanas, nas quais o fenômeno da modernização 

se expandiu intensa e rapidamente.  

No plano das operações discursivas associadas ao processo de 

modernização, encontra-se a difusão da “psicanalização” das camadas médias 

intelectualizadas. “Além do seu papel múltiplo e crucial na orientação de pessoas 

afetadas pela modernização acelerada, a psicanálise, ao se disseminar, reforça a 

lógica do igualitarismo” (FIGUEIRA, 1987, p. 21). Com a intensa difusão, a partir de 

1970, da psicanálise na mídia e no cotidiano, o consumo de terapias tornou-se uma 

prática atraente nas camadas médias, percebidas como um processo que contribui 

para o conhecimento de si mesmo, ao mesmo tempo em que se mostra fundamental 

para lidar com as complexidades da vida cotidiana.  

 
O surgimento da psicanálise de outras teorias psicológicas, que 
passaram a valorizar a individualidade e a questionar os modelos 
tradicionais de casal e de família, apresentou novas possibilidades 
de convivência sem restrições e repressões inculcadas, 
especialmente pelos valores religiosos. Nesse novo contexto, 
começam a permear nas relações a idéia de que, para se casar, um 
homem e uma mulher deveriam sentir uma certa atração e ter a 
sensação de que poderiam combinar (ZORDAN; FALCKE; 
WAGNER, 2005, p. 57).  
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Para melhor situar esse contexto das mudanças relacionadas à família, 

principalmente, aos relacionamentos estabelecidos a partir de 1960 é de 

fundamental importância destacar o movimento feminista, que teve seu impacto no 

aparecimento de diversos estilos de vida e nos modos de ser homem-pai e de ser 

mulher-mãe na contemporaneidade. 

 

2.2 Feminismo11

  

Considerado essencialmente uma reação à cultura patriarcal, o feminismo se 

ocupou de dar voz às mulheres e de fazê-las alcançar o poder negado. É também 

caracterizado como um conceito bastante controverso, pois, desde suas origens até 

os dias atuais, esteve envolvido em polêmicas e conflitos de grupos opositores 

dentro do próprio movimento, acarretando diferentes posturas. 

O movimento feminista, movimento social presente a partir de meados do 

século XIX, tinha como objetivo a equiparação dos sexos, relativamente ao exercício 

dos direitos cívicos e políticos, bem como o intuito de denunciar e lutar contra 

práticas, atitudes e hábitos que fizeram das pessoas pertencentes a um sexo, e 

apenas por essa razão, seres inferiores nos seus direitos, na sua liberdade e na sua 

autonomia de decisão sobre a vida pessoal e social (NOGUEIRA, 2001a).  

Segundo Nogueira (2001a), o feminismo pode ser dividido em três grandes 

períodos denominados como ondas. A primeira onda situa-se em meados do século 

XIX, a segunda encontra-se articulada aos movimentos do pós-2ª Guerra Mundial e 

a terceira, definida por muitos por pós-feminismo, se refere aos dias atuais. 

 A revolução industrial pode ser considerada como uma das principais causas 

históricas, políticas e sociais que desencadeou a primeira onda do feminismo. Nesse 

período, as preocupações centrais estavam relacionadas à emancipação das 

mulheres de um estatuto civil dependente e subordinado e à reivindicação pela sua 

incorporação no estado moderno, industrializado, como cidadãs, nos mesmos 

termos dos homens. O direito ao voto, como acesso ao estatuto de sujeito jurídico, 

se configurou uma das principais reivindicações desse movimento.  

 

                                                 
11 É importante ressaltar que o termo “feminismo”, apesar de, aqui, utilizado no singular, 
remete a diversidades de perspectivas dentro do movimento feminista, coexistindo 
mutuamente.  
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Desse modo, a igualdade buscada pelas mulheres referia-se à igualdade de 

seus direitos civis e políticos e não o fato de serem idênticas aos homens por sua 

natureza ou mesmo por sua condição. A igualdade, entendida como oposição à 

desigualdade e não à diferença, possibilitaria, portanto, a manifestação da 

individualidade por cada indivíduo (COLLING, 2004). 

 Nesse período, é importante destacar os importantes reflexos ocasionados 

pelas duas grandes guerras mundiais. Elas tiveram papel fundamental para o 

movimento feminista e para a posição social das mulheres em geral.  

 
Com os homens a combater, foi pedido às mulheres que 
desempenhassem muitas das funções até aí atribuídas aos homens. 
(...) esta situação é encarada de forma contraditória: enquanto alguns 
autores pensam que o fato das mulheres terem mostrado 
competência e muitas terem assumido posições definitivas no 
mercado de trabalho, constituiu um dos fatores mais importantes 
para a sua emancipação (...) outros pensam que constituiu apenas 
mais uma das situações, típicas de casos de emergência, onde as 
mulheres são requisitadas, para posteriormente, (...) se voltar a falar 
da sua importância e da relevância do desempenho dos seus papéis 
na família (NOGUEIRA, 2001a, p. 135). 
 

Dessa forma, os discursos típicos dos anos 50 tinham a finalidade de 

desencorajar as mulheres casadas e com filhos a trabalharem fora de casa, pelo fato 

de esta atitude poder acarretar malefícios psicológicos nos filhos. Reforçaram, 

assim, a ideia da mulher associada à esfera privada e do homem à esfera pública. 

A segunda onda do feminismo pode ser situada na década de sessenta até 

meados dos anos oitenta do século passado, período esse caracterizado por 

grandes atividades e inovações. Em consonância com os objetivos dos movimentos 

sociais surgidos no pós-guerra, o feminismo também tinha a pretensão de 

renegociar as hierarquias de valores e do poder.  

Diversos fatores propiciaram o desenvolvimento do movimento feminista 

nessa época. Dentre eles, destaca-se a euforia empresarial resultante da explosão 

econômica posterior ao pós-guerra e o rápido e consequente aumento dos padrões 

de vida em alguns países, que propiciou às mulheres e ao seu trabalho uma imagem 

completamente diferente. As mulheres foram convidadas a participar no mercado de 

trabalho, um convite fundamentalmente diferente daquele feito durante a segunda 

guerra mundial.  
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Outro fator de grande influência está relacionado ao conjunto de inovações 

tecnológicas e científicas, como a pílula contraceptiva, desenvolvida nesse período. 

A possibilidade de controle sobre a vida das mulheres e os seus corpos ocasionou 

um impacto extraordinário, proporcionando um sentimento de liberdade por elas, até 

então, nunca sentido (NOGUEIRA, 2001a).    

O foco central de todas as expressões dessa época dizia respeito à ideia de 

opressão feminina tanto no ambiente laboral quanto, e essencialmente, no seio da 

família nuclear. Considerado um movimento de libertação das mulheres do 

Ocidente, o feminismo no final da década de sessenta passou a criticar 

fundamentalmente à família e à representação da mulher como seres dependentes, 

subvalorizados e frequentemente isolados, principalmente aquelas que se 

dedicavam à família em tempo integral. Referiam-se criticamente à ideologia da 

família nuclear como “instituição imutável, natural e necessária (...) representava 

apenas uma mera glorificação hipócrita da maternidade, que acarretava 

desigualdades de poder entre os membros de um casal” (NOGUEIRA, 2001a, p. 

138). 

Para propagar essas ideias, o movimento feminista utilizou diversas 

estratégias sociais e políticas de protesto, com o objetivo de aumentar a consciência 

da desvantagem feminina, quer no trabalho, quer na família. Podem-se citar, como 

exemplos, a queimada dos soutiens, cintas e pestanas postiças, em 1968; as 

intervenções na política, promovendo mudanças legislativas e de direitos; a criação 

de organizações internacionais e as publicações da literatura feminista.  

 
Uma das actividades mais importantes das feministas, na época, foi 
a edição de jornais, folhetos e especialmente livros, que serviam para 
unir as mulheres que, em diferentes países, partilhavam das ideias 
ou sentimentos expressos pelas mensagens difundidas (NOGUEIRA, 
2001a, p. 139).  
 

Trouxeram contribuições de extrema importância para a propagação das 

ideias feministas escritoras como Simone de Beauvouir, com a publicação do livro, 

Le Deuxième Sexe nos anos 40 na França; Betty Friedan, com o livro The Feminine 

Mystique publicado em 1963; Germaine Greer, com The Female Eunuch divulgado 

em 1970; Kate Millet, com Sexual Politics publicado em 1972, dentre outras. Essas 

influências foram consideradas marcantes para o movimento feminista, 

atravessando fronteiras ao longo do mundo (apud NOGUEIRA, 2001a). 
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A partir desse breve panorama acerca do movimento feminista, é importante 

destacar que as lutas e as reivindicações feitas pelas mulheres a respeito das 

injustiças e desigualdades legais, políticas e sócio-econômicas tiveram ressonâncias 

e conquistas. Contudo, em meados dos anos oitenta, o feminismo passou a ficar 

“fora de moda” e essa informação foi veiculada pelos meios de comunicação social, 

que referiam que as populações mais jovens encontravam-se indiferentes ao 

feminismo e às lutas travadas no passado. Esse é, portanto, um dos motivos, entre 

outros, que caracteriza a terceira vaga do movimento denominado por pós-

feminismo. 

No que se refere à cidadania, formalmente, esses objetivos foram alcançados, 

garantindo a igualdade das mulheres perante a lei, o que não existia em muitos 

países antes da segunda onda do movimento. Entretanto, segundo Nogueira 

(2001d), apesar das importantes conquistas, percebe-se a persistência da distância 

entre a igualdade legal formal e política e a prática de todos os dias, principalmente 

em termos sócio-econômicos e na vida privada das mulheres.  
 

As mulheres, pelo menos as do mundo ocidental, controlam a sua 
fertilidade de formas nunca pensadas nos anos 70 e recebem pelo 
menos 10 anos de escolaridade obrigatória. As mulheres (ainda as 
do ocidente e não universalmente) têm mais liberdades formais e 
cívicas (para viajar, votar, ter propriedades, etc.), mas, no entanto, 
continuam a ter a responsabilidade pelo cuidado prestado às 
crianças e às famílias (NOGUEIRA, 2001d, p. 7).   
      

A divisão das tarefas domésticas é feita apenas por um pequeno quantitativo 

de casais, uma vez que poucos são os casos em que os homens partilham todas as 

responsabilidades da casa e o cuidado com os filhos (NOGUEIRA, 2001a). 
 
Algumas das palavras chave da segunda vaga, tais como autonomia, 
auto-determinação e independência económica, surgem agora de 
forma “estranha” nos ouvidos das mulheres que escolheram 
combinar os papéis. Algumas mulheres acabaram por ficar num 
círculo vicioso estritamente definido pela vida dupla, e com um 
quotidiano regulado hora a hora. A glória da autonomia, tornou-se 
para muitas um pesadelo de obrigações, cujas recompensas 
financeiras não parecem justificar (NOGUEIRA, 2001d, p. 8).  
 

O estresse passa, portanto, a ser intenso e prejudicial para muitas mulheres, 

caso não haja de fato uma reeducação dos homens de forma a funcionarem como 



56 
 

parceiros iguais em situações afetivas e familiares ou o suporte constante de outro 

adulto. 

Vale ressaltar, nos dias atuais, a existência do movimento reativo contra o 

feminismo denominado de Backlash12

É válido ressaltar que, na atualidade, não existe apenas um enfoque 

feminista, ao contrário, existe uma diversidade de posicionamentos, tanto a respeito 

das filiações ideológicas, quanto aos posicionamentos epistemológicos. No que se 

refere às filiações ideológicas, destacam-se quatro teorias feministas que continuam 

trazendo para o debate a conquista da autonomia e independência, bem como 

. A frase que se tornou utilizada nos dias de 

hoje “Eu não sou feminista, mas...” demonstra o pensamento de mulheres que 

vivenciam e sentem a desigualdade sexual, mas rejeitam a imagem convencional do 

feminismo. O uso de forma caricaturada das ideias feministas pelos meios de 

comunicação social termina por garantir a manutenção do poder e do controle por 

parte da ideologia dominante masculina. Se o fato de ser feminista implica, no 

Discurso tradicional, ser uma mulher desinteressante do ponto de vista sexual, mal 

amada e lésbica, as mulheres podem preferir ser verdadeiras mulheres, separando-

se desse estereótipo limitativo. Dessa forma, a expressão citada “Eu não sou 

feminista, mas...” representa o fato de diversas mulheres pretenderem afastar-se dos 

estereótipos associados à caricaturização do feminismo, veiculado pela ideologia 

tradicional. Essas posturas, consequentemente, inviabilizam por completo qualquer 

movimento coletivo de pressão (NOGUEIRA, 2001d). 

 
O backlash tem também um componente moral especificamente no 
que diz respeito à vida familiar. As posições feministas são alvo de 
profundas críticas, já que a vida das mulheres no trabalho, a 
liberdade sexual, a liberdade do ponto de vista da reprodução, a 
liberalização da vida marital, provocam, segundo o movimento 
backlash, uma disrupção nos papéis tradicionais da vida familiar 
(NOGUEIRA, 2001a, p. 146).  
         

Em decorrência disso, as bases necessárias para alcançar os objetivos 

feministas da libertação da mulher terminam por não ser estabelecidas 

adequadamente, o mesmo acontecendo relativamente à esfera privada.  

                                                 
12 Essa expressão surgiu inicialmente nos meios de comunicação social, articulada a 
escritores opositores do feminismo, que sugeriam que “se o feminismo fosse longe demais 
haveria um backlash por parte dos homens” (NOGUEIRA, 2001a, p. 143).  
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críticas aos modelos dominantes, a saber: o feminismo socialista, o liberal, o radical 

e o cultural. Apesar de essas teorias pretenderem provocar mudanças profundas na 

forma de pensar o mundo social, o modo de compreender e abordar a extensão 

dessas mudanças difere radicalmente entre elas – por exemplo, o modo de entender 

a mulher, a feminilidade e as relações entre os sexos.    

 

2.1.1 Feminismo brasileiro 

 

A história do movimento feminista no Brasil mostra um retraimento das ações 

das mulheres após a conquista do voto, no início do século XX. Seu retorno foi 

fortemente marcado pela contestação à ordem política instituída no país, desde o 

golpe militar de 1968, fortalecendo-se com o fenômeno do ressurgimento dos 

movimentos sociais e das ações em torno da busca por igualdade para as mulheres, 

na reformulação da constituição federal de 1988.  

 
O terceiro grande momento relatado na literatura nacional por busca 
de direitos deu-se em torno da cota de participação para as mulheres 
nos partidos políticos, tentativa de trazer mais mulheres aos espaços 
públicos de poder (ADRIÃO, 2008, p. 41). 
 

 Diversos fatores contribuíram para o desenvolvimento do movimento feminista 

brasileiro nesse período. Dentre eles, destaca-se a expansão e modernização do 

mercado de trabalho e do sistema educacional, que gerou, ainda que de forma 

excludente, novas oportunidades para as mulheres. Esse processo de modernização 

foi acompanhado pela efervescência cultural de 1968, por novos comportamentos 

afetivos e sexuais relacionados à propagação do uso de métodos anticoncepcionais 

e pelo acesso às terapias psicológicas e à psicanálise pelos segmentos médios e de 

alto poder aquisitivo. Esses aspectos influenciaram significativamente o mundo 

privado, possibilitando novas experiências cotidianas diferentes das vivenciadas até 

então. Nesse sentido, essas novas formas de se relacionar entraram em conflito 

com o padrão tradicional de valores nas relações familiares, sobretudo por seu 

caráter autoritário e patriarcal (SARTI, 2004).  

Além desses fatores, é possível ressaltar a declaração oficial do Ano 

Internacional da Mulher pela ONU, em 1975. Essa declaração refletiu o impacto do 
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movimento feminista na Europa e nos Estados Unidos, favorecendo o debate da 

condição feminina no cenário mundial, pondo em questão a tradicional hierarquia de 

gênero e permitindo a visibilidade desse movimento.  

Tendo seu início nas camadas médias, o feminismo brasileiro, denominado 

“movimento de mulheres”, ampliou-se através da articulação peculiar com as 

camadas populares e suas organizações de bairro, constituindo-se em um 

movimento interclasse.  

A camada média pode ser definida como  

 
segmento social na qual se situavam as mulheres que tiveram 
acesso à educação universitária e ao estilo de vida propiciado pela 
modernização excludente, que caracterizou o desenvolvimento social 
e econômico brasileiro a partir da década de 1950 (SARTI, 2001, p.    
37). 
 

As organizações femininas de bairro ganharam força como parte do trabalho 

pastoral inspirado na Teologia da Libertação, colocando-as em enfrentamento 

permanente com a igreja, na busca de hegemonia dentro dos grupos populares. O 

objetivo predominante, no entanto, foi o de uma política de alianças entre o 

feminismo, que buscava explicitar as questões de gênero, os grupos de esquerda e 

a Igreja Católica, todos em oposição ao regime autoritário. A participação da Igreja 

teve suas demarcações bem delimitadas no que diz respeito à perspectiva feminista, 

fazendo prevalecer os princípios morais. Dessa forma, temas que ocasionassem 

desacordos entre esses grupos aliados eram evitados, pelo menos publicamente.  

 
O aborto, a sexualidade, o planejamento familiar e outras questões 
permaneceram no âmbito das discussões privadas, feitas em 
pequenos “grupos de reflexão”, sem ressonância pública já que (...) a 
hegemonia da Igreja sobre os grupos populares circunscreveu o 
conteúdo ideológico da luta das mulheres pobres, promovendo a 
participação das mulheres na vida comunitária, mas reforçando seus 
papéis familiares tradicionais (SARTI, 2004, p. 39).   
 

Outro aspecto de relevância que marca uma trajetória singular do feminismo 

no país se refere ao caráter dos movimentos sociais em sua relação com o Estado. 

Organizados em bases locais e pautados na experiência cotidiana dos moradores 

das periferias, os movimentos sociais urbanos dirigiram suas demandas – 

infraestrutura urbana básica (água, luz, esgoto, asfalto e bens de consumo coletivos) 
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- ao Estado como promotor de bem-estar social. Esses movimentos tinham como 

parâmetro as vivências cotidianas como a família, a localidade e suas condições de 

vida, o que caracterizava a forma tradicional de identificação social da mulher. 

Dessa maneira, a participação das mulheres nesses movimentos de bairro, 

retirando-a do confinamento doméstico, possibilitou a emergência de um novo 

sujeito político, ao questionar a condição da mulher e pôr em discussão as questões 

de gênero. Diante disso, os grupos feministas, tendo como sua origem social as 

militantes nas camadas médias e intelectualizadas, atuaram articulados às 

demandas femininas das organizações de bairro, tornando-as próprias do 

movimento geral das mulheres. 

 As questões propriamente feministas, relacionadas às questões de gênero, 

ganharam espaço no final dos anos setenta, caracterizando um período em que se 

firmou o processo de abertura política no país.  

 
Grande parte dos grupos declarou-se abertamente feminista e abriu-
se espaço tanto para a reivindicação no plano das políticas públicas, 
quanto para o aprofundamento da reflexão sobre o social da mulher, 
desnaturalizando-o definitivamente pela consolidação da noção de 
gênero como referência para a análise (SARTI, 2004, p. 41). 
 

Convém ressaltar a presença da diversidade das mulheres engajadas no 

movimento feminista e de suas perspectivas, demandas e motivações nesse 

movimento. Dentre essa diversidade, destacaram-se duas tendências principais: a 

primeira encontrava-se voltada mais para a atuação pública das mulheres, 

concentrando-se principalmente nas questões relativas ao trabalho, ao direito, à 

saúde e à redistribuição de poder entre os sexos; a segunda vertente tinha como 

preocupação essencial o mundo privado, o terreno fluido da subjetividade e as 

relações interpessoais. 

Com a anistia de 1979, foi autorizado o retorno das exiladas no começo dos 

anos 1980, possibilitando o enriquecimento do feminismo brasileiro, através das 

novidades que essas mulheres trouxeram em virtude do contato com o movimento 

feminista atuante, principalmente da Europa.  

 
(...) a própria experiência de vida no exterior, com uma organização 
doméstica distinta dos tradicionais padrões patriarcais da sociedade 
brasileira, repercutiu decisivamente tanto em sua vida pessoal 
quanto em sua atuação política (SARTI, 2004, p. 41). 
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No panorama da década de 1980, o movimento feminista no país se 

configurava como uma força política e social consolidada, tendo as ideias feministas 

difundidas no cenário social. Diante do clima receptivo das demandas de uma 

sociedade que se modernizava, como a brasileira, houve significativa inserção do 

movimento feminista em associações profissionais, partidos, sindicatos, 

compreendendo a mulher como sujeito social particular. Assim, além da difusão da 

consciência da opressão específica da mulher, a atuação mais especializada, com 

uma perspectiva mais técnica, profissional e acadêmica, passou a ganhar força e 

destaque no país. Grupos em forma de organizações não-governamentais (ONGs), 

com a finalidade de influenciar as políticas públicas em áreas específicas; pesquisas 

acadêmicas sobre mulher; criação de conselhos da condição feminina no plano 

governamental, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, são exemplos dos 

diversos espaços que a discussão feminista foi se disseminando.  

 
No fim da década de 1980, como saldo positivo de todo esse 
processo social, político e cultural, deu-se uma significativa alteração 
da condição da mulher na Constituição Federal de 1988, que 
extinguiu a tutela masculina na sociedade conjugal (SARTI, 2001, p. 
42). 
 

Ao longo da década de 90, a ideologia feminista, como proposta de 

construção de uma nova subjetividade feminina e masculina, deparava-se com 

conflitos e tensões nas relações que não se resolviam tão facilmente como se 

desejava, por incidir sobre questões de ordem inconsciente.  

 
A ambigüidade da mulher, em face da opressão de que é objeto, 
começou a emergir mais claramente em torno da questão da 
violência contra a mulher (...) no atendimento aos casos de violência, 
foram se tornando visíveis os elementos que permitiam ver a 
violência como um mecanismo relacional, apontando para a 
necessidade de se trabalhar tanto a vítima quanto o agressor 
(SARTI, 2004, p. 43). 
 

Esse entendimento contribuiu de modo decisivo para evidenciar os problemas 

nas relações de gênero, mostrando a necessidade de se trabalhar as relações 

construídas a partir de referências sociais e culturais específicas. Logo, não seria 

possível o estudo das mulheres sem incluir o homem como parte integrante da 

relação. 
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Nesse período, ocorreram inúmeras discussões no 1º mundo acerca das 

diferenças no interior do Feminismo. Diversas autoras debateram as questões em 

torno da unidade do movimento feminista a partir de diferentes pontos de vista, 

todavia, os principais argumentos desse debate estiveram relacionados ao 

reconhecimento de que a categoria “mulher” não é unitária (ADRIÃO, 2008).   

Esse debate é de fundamental importância, na medida em que se pretende 

pensar os limites do feminismo em sua perspectiva universalista. No feminismo 

brasileiro, especialmente a híbrida configuração de suas participantes – mulheres de 

camadas médias e populares – remete à reflexão de que as oportunidades e 

experiências não são as mesmas para todas elas, assim como são diversas também 

as perspectivas. Sabendo-se que, as questões relacionadas à relação da mulher 

com o homem, à sexualidade, ao casamento como meio de vida e ao significado e 

experiência da maternidade são experiências com fortes marcas culturais, já que as 

mulheres tornam-se mulheres em contextos sociais e culturais específicos. Por esse 

motivo, não existe a mulher, existem mulheres.  

 
Embora o feminismo comporte uma pluralidade de manifestações, 
ressaltar a particularidade da articulação da experiência feminista 
brasileira com o momento histórico e político no qual se desenvolveu 
é uma das formas de pensar o legado desse movimento social, que 
marcou uma época, diferenciou gerações de mulheres e modificou 
formas de pensar e viver. Causou impacto tanto no plano das 
instituições sociais e políticas, como nos costumes e hábitos 
cotidianos, ao ampliar definitivamente o espaço de atuação pública 
da mulher, com repercussões em toda a sociedade brasileira (SARTI, 
2004, p. 36). 



 
 
 
 
 
 
3. FAMÍLIAS E CONTEMPORANEIDADE 
 

 

Considerada, a partir da Constituição de 1988, uma união estável entre 

homem e mulher ou qualquer dos pais e seus descendentes, a família brasileira e os 

padrões sociais de comportamento de seus membros vêm passando por mudanças 

situadas como parte de um processo mais amplo de transformações sócio-

econômicas aqui brevemente apresentadas.  

O País tem vivenciado significativas mudanças no perfil sociocultural das 

camadas médias e altas dos grandes centros metropolitanos. A ascensão da classe 

média, no Brasil, é resultado do modelo de desenvolvimento nacional das décadas 

de 1930 a 80, da urbanização do país, do aumento de participação do Estado na 

economia, com reflexos diretos na atividade comercial urbana e na burocracia 

estatal. No entanto, entre os anos de 1960 e 1980, há o surgimento de uma nova 

classe média urbana no país, influenciada pela criação de 5,7 milhões de empregos 

não-manuais de rotina (GUERRA et al., 2006). 

Esse fenômeno se articula com diversos processos, como a forte 

concentração de renda, que intensifica a demarcação das camadas sociais, dando 

origem a um mercado de consumo sofisticado, ao fenômeno de nuclearização da 

família, a presença da ideologia igualitária, a expansão da educação superior, o 

aumento da importância da comunicação, a eclosão do movimento de liberação de 

mulheres e homossexuais, entre outros (HEILBORN, 1993).    

Como aspectos resultantes dessas profundas mudanças, destacam-se o 

crescente aumento de novos tipos de arranjos familiares; o declínio e o controle da 

reprodução, associado à emancipação e à autonomia sexual feminina; o exercício 

da sexualidade fora dos parâmetros de uma relação estável; a ampla aceitação do 



63 
 

divórcio; a maternidade voluntária fora do casamento, configurando novas práticas 

sociais e de relações de gênero. 

É bastante comum ouvir, nos dias atuais, discursos em torno da chamada 

“crise” da família. Esses discursos aparecem estreitamente relacionados a certos 

modelos de referências estereotipados de famílias, tal como o da família patriarcal e 

nuclear burguesa. A ideia da existência de um único modelo familiar vem sendo 

historicamente provocado pela sociedade brasileira, reforçado pela Igreja Católica e 

pelo Estado até recentemente. Essa chamada crise encontra-se intimamente 

associada às mudanças relacionadas com as transformações nos modos de vida, 

valores e as condições de reprodução da população (GOLDANI, 1993). 

O contexto das famílias brasileiras das camadas médias urbanas é 

caracterizado, além de pelo modelo nuclear conjugal, pela crescente construção de 

arranjos familiares alternativos - famílias recasadas; mono parentais (mães solteiras 

ou pais solteiros); homo parentais (pais do mesmo sexo);  casais com moradias 

separadas; produções independentes etc. Esses novos arranjos estariam 

relacionados à insatisfação com o modelo hegemônico em um contexto de abertura 

no leque das opções individuais e estilos de vida. Se, até a década de setenta, a 

vida conjugal se pautava em um único modelo de família, o final do século XX é 

caracterizado pela opção à diversidade. Isso significa, por sua vez, que os arranjos e 

disposições do viver contemporâneo são considerados diversos, fluidos e 

encontram-se ainda em transformação, deixando as hetero-relações de ter a 

hegemonia que já tiveram (ROSENEIL, 2006).  

Atualmente, o modelo de casamento é multivariado, uma vez que a 

coexistência de padrões tradicionais e contemporâneos faz com que o casamento 

tenha diversas formas de expressão (ZORDAN; FALCKE; WAGNER, 2005). 

Casamentos legais, religiosos ou uniões informais são maneiras distintas de 

formação de um casal e de iniciar uma família. A pluralidade de famílias encontra-se, 

portanto, em sintonia com as necessidades apresentadas pelos contextos aos quais 

pertencem e, por esse motivo, não podem deixar de ser consideradas como tal 

(RODRIGUES, 2009).  

É imprescindível ressaltar que, nessa pluralidade de arranjos familiares, a 

singularidade do modo como os afetos são experienciados em cada família constrói 

uma cultura específica, com práticas sociais de acordo com códigos, formas 

particulares de comunicação, crenças, hábitos e estilos de vida. Por isso, 
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compreende-se a família como uma esfera não naturalizada e não enraizada em 

processos biológicos, mas como um produto ideológico, produzido sócio-

culturalmente e atravessado por contextos históricos específicos (SOBRAL, 2008).  

 
Assim sendo, fica ratificada a idéia de famílias em movimento em 
consonância com a possibilidade constante de problematização e 
transformação apropriada ao reconhecimento da pluralidade que é 
inerente ao campo. Tal pluralidade advém ainda da diversidade de 
relacionamentos construídos e da distribuição de atribuições que ela 
proporciona (RODRIGUES, 2009, p. 40). 
 

Segundo Roudinesco (2003), a família contemporânea ou pós-moderna vem 

se pautando em três fenômenos marcantes. O primeiro se refere à revolução da 

afetividade, sendo o casamento associado ao sentimento amoroso e ao desabrochar 

da sexualidade feminina e masculina. O segundo fenômeno relaciona-se ao lugar 

concebido ao filho, tendo como efeito “maternalizar” a célula familiar, e o terceiro, à 

prática de uma contracepção espontânea, dissociando o desejo sexual da 

procriação.     

Os casamentos contemporâneos encontram-se cada vez mais voltados para 

o tipo de relacionamento puro, pautado em um vínculo emocional próximo e 

continuado com outra pessoa, enquanto ambas as partes considerarem que extraem 

satisfações suficientes para nele permanecerem. Sob a pressão da emancipação e 

da autonomia sexual feminina, os ideais de amor romântico tendem a se fragmentar, 

dando espaço para o amor confluente, “um amor ativo, contingente, e por isso entra 

em choque com as categorias ‘para sempre’ e ‘único’ da idéia do amor romântico” 

(GIDDENS, 1993, p. 72). 

O que faz com que o relacionamento seja mantido nos dias atuais é a 

aceitação, por parte de ambos os parceiros, de que cada um receba da relação 

benefício suficiente que justifique a continuidade. Os divórcios podem ser 

considerados, consequentemente, um efeito da emergência do amor confluente, 

pois a relação só se sustenta até o ponto em que cada parceiro encontra-se 

preparado para manifestar preocupações e necessidades em relação ao outro e 

esteja vulnerável a esse outro. Esse amor implica igualdade na doação e no 

recebimento afetivo e, quanto mais este amor se consolida como uma possibilidade 

real, mais se afasta da busca da pessoa especial e o que passa a importar é o 

relacionamento especial.  
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Introduzindo o erotismo no centro do relacionamento conjugal, o amor 

confluente coloca a realização do prazer sexual recíproco como um elemento-chave 

na manutenção ou dissolução do relacionamento. Enquanto componente básico da 

vida de homens e mulheres e de seus relacionamentos, a busca pelo prazer sexual 

e sua exclusividade passa a ter um papel na relação até o momento em que o casal 

a considerar desejável ou essencial.  

 
O cultivo de habilidades sexuais, a capacidade de proporcionar e 
experimentar satisfação sexual, por parte de ambos os sexos, 
tornam-se organizados reflexivamente via uma multiplicidade de 
fontes de informação, de aconselhamentos e de treinamento sexual 
(GIDDENS, 1993, p. 73). 
 

Em um projeto igualitário de relacionamento, a autonomia ganha um espaço 

de significativa importância, visto que ela norteia os limites pessoais e a atenção às 

necessidades do outros.  

 
(...) a autonomia permite aquele respeito pelas capacidades do 
‘outro’ intrínseco a uma ordem democrática. O indivíduo autônomo é 
capaz de tratar os outros da mesma forma e reconhecer que o 
desenvolvimento de suas potencialidades separadas não é uma 
ameaça. A autonomia também ajuda a configurar os limites pessoais 
necessários à administração bem-sucedida dos relacionamentos 
(GIDDENS, 1993, p. 206).   
 

Dessa forma, pautada nessas novas formas de relacionamento, a família 

pode ser percebida como resultado de contínuas negociações e acordos entre seus 

membros e sua duração passa a depender da duração desses acordos. Assim, as 

vidas conjugais tornar-se-ão cada vez mais idiossincráticas e fluidas. 

As decisões resultam, portanto, e cada vez mais, da negociação na qual 

todos os membros da família terminam por participar e influenciar para a construção 

de modelos alternativos de relações. Por esse motivo, as relações passam a se 

caracterizar como mais democráticas, porquanto a interdependência das trajetórias 

individuais substitui o conceito de dependência. Há um processo de trocas entre 

homens e mulheres, marido e mulher, pais e filhos, que estaria gerando novas 

dinâmicas e arranjos familiares, com novas formas, tamanhos e significados.  

À medida que esse modelo igualitário pressupõe igualdade e reciprocidade 

afetiva entre os parceiros,  
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(...) acaba por desencadear uma série de questionamentos quanto 
ao lugar ocupado pelo homem e pela mulher, não apenas dentro da 
relação mas, também, no plano social. A divisão das tarefas, a 
liberdade individual, a liberdade proporcionada pelo trabalho, a 
possibilidade de transitar por território público, acabam por trazer à 
tona novas questões acerca da relação conjugal (TRAVIS, 2003, p. 
24). 
 

Nos relacionamentos contemporâneos, é comum perceber o adiamento ou 

alteração na ordem de seus eventos, como, por exemplo, o adiamento da união e da 

concepção do primeiro filho.  

 
As implicações destas mudanças para outras dimensões da vida das 
mulheres passa pela redefinição de prioridades e de relações ao 
interior da família o que por sua vez acaba por redefinir o próprio 
caráter da estrutura familiar (GOLDANI, 1993, p. 99). 
 

Na prática cotidiana do casal, os valores igualitários são expressos pela 

reivindicação de equanimidade na divisão das tarefas domésticas que a eventual 

convivência possa exigir e pelo estabelecimento de paridade, no tocante ao aspecto 

financeiro.  

 
As despesas podem ser efetuadas em comum, mas prevalece a 
expectativa de que não haja dependência econômica entre os 
parceiros. Dessa forma, os lugares masculinos e femininos na família 
passam a não coincidir, necessariamente, onde estão os homens e 
as mulheres circulando entre eles (HEILBORN, 1993, p. 15).   
 

Apesar da existência desse Discurso igualitário, que perpassa as relações de 

gênero na família, Goldani (2000) traz para reflexão até que ponto, nas práticas 

cotidianas no contexto familiar, estão sendo estabelecidas práticas igualitárias entre 

homens e mulheres. 

As mulheres brasileiras, nas ultimas décadas, vêm conquistando espaços de 

tomada de decisões importantes, por meio do aumento de sua capacidade de 

influenciar o rumo das políticas públicas em diversas esferas governamentais e não 

governamentais. Apesar disso, os ganhos parecem ter sido menores no que diz 

respeito ao âmbito privado, nas decisões individuais e familiares que afetam seu 

cotidiano. Parece ser nesta área onde os preconceitos introjetados e as 

desigualdades de gênero, articuladas com outras desigualdades, estimulam práticas 

discriminatórias e limitam as mulheres na tomada de decisão (Goldani, 2000).  
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Ao refletir a respeito das (des)igualdades de gênero na esfera da família, um 

primeiro questionamento que sempre se coloca é de como pode ser explicada a 

manutenção da hierarquia de gênero, já que existiram transformações sócio- 

econômicas tão importantes em suas bases. De que maneira as vantagens dos 

homens sobre as mulheres na hierarquia e discriminação de gênero têm 

permanecido de uma forma ou de outra em um contexto de profundas mudanças 

estruturais e de um movimento de produção que intensificou a participação da 

mulher no mundo de trabalho extra-doméstico.  

Para Goldani (2000), a crescente participação das mulheres no mercado de 

trabalho não foi acompanhada por uma maior participação masculina no trabalho 

não pago, isto é, o trabalho doméstico. Diante disso, coloca em questão a 

contradição presente na sobrecarga de trabalho das mulheres quando predominam 

os discursos igualitários sobre a divisão do trabalho.  

 
Se a divisão do trabalho não pago é obviamente injusta, que factores 
explicam a sua manutenção mesmo quando é reconhecida como tal 
por ambos os sexos? Como se adaptam os casais, e em particular as 
mulheres, às situações de assimetria que experienciam nas suas 
relações de conjugalidade? Como avaliam a (in)justiça desta divisão 
tão assimétrica e potencialmente produtora de conflitos no casal? 
Será que na interacção conjugal, nas relações amorosas, nas 
relações com os filhos procuram ganhos ou compensações? Ou 
trata-se apenas da dominação masculina passiva ou 
conformisticamente aceite? Ou será ainda que as mulheres obtêm 
vantagens nesta divisão no plano identitário? (Torres; Moura, 2009, 
p. 15). 
 

É diante dessa complexidade do tema acerca das (des)igualdades de gênero 

no contexto familiar que esta pesquisa se propôs a analisar de que maneira as 

relações de gênero estão sendo vivenciadas em famílias heterossexuais de classe 

média da cidade do Recife, especificamente no que se refere às divisões das tarefas 

domésticas e nos cuidados com os filhos.   
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3.1. Famílias recasadas 

 
 Dentre a diversidade de arranjos familiares, esta pesquisa aprofundará 

também seus estudos na família denominada recasada, caracterizada como um lar 

onde vive um casal e pelo menos um dos parceiros possui um filho de um 

casamento anterior (TRAVIS, 2003). 

Apesar da expressão “família recasada” ser utilizada para definir, de um modo 

geral, um formato de família, é imprescindível destacar a sua complexidade 

estrutural e a diversidade de configurações possíveis, não permitindo, portanto, 

construir um modelo típico da família recasada. Cada configuração apresenta suas 

particularidades e seus conflitos e, por isso, é preciso considerar aspectos como a 

existência de casamentos anteriores de ambos os parceiros ou apenas de uma das 

partes, de filhos da união anterior e da atual e se estes residem ou não em 

residência comum. 

     O recasamento dá início a uma nova família, mas de modos diferentes. Nessa 

configuração, a construção familiar não ocorre de forma gradual e não possui a 

privacidade e o tempo necessário para se adaptar a uma nova vida comum, uma vez 

que os filhos advindos de relações anteriores de um ou de ambos os membros do 

casal já existem e demandam cuidados e atenção. O recasamento passa, portanto, 

a envolver três, quatro ou até mais famílias. 

 O segundo casamento só tornou-se possível e reconhecido no Brasil 

legalmente a partir de 1977, período em que foi instituído o divórcio.  

 
Até então o recasamento era um ‘ajustamento’, que até a década de 
60 e início dos anos 70 não era socialmente bem aceito, 
principalmente nas camadas média e alta da população. (...) A 
sociedade brasileira estigmatizava não apenas o indivíduo 
desquitado como também seus filhos (TRAVIS, 2003, p. 13).   
 

 Enquanto a Lei do Divórcio não era aprovada, a sociedade brasileira foi se 

alterando e a união informal entre casais se tornando cada vez mais comum e 

aceita. Hoje, mesmo havendo a possibilidade de recasar legalmente, inúmeros 

casais terminam por escolher viver juntos, sem oficializar legalmente a união.   

Existe um modelo de família-padrão permeando o imaginário e as 

expectativas da sociedade contemporânea. Segundo esse modelo, de um modo 
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geral, a família verdadeira, boa e valorizada é aquela construída na primeira união 

do casal. Por essa razão, a família recasada termina por encontrar dificuldades na 

sua legitimação, bem como na nomeação das novas relações familiares. O prefixo 

“re” remete a ideias como repetição, reformulação, recriação, recombinação, 

imitação ou remendo de um modelo anterior, sempre com uma carga negativa. 

Tudo, portanto, que for distinto dessa família-padrão tem um valor menor. As 

expressões madrasta, padrasto, enteado(a), família reconstituída, frequentemente 

provocam associações como perversa, abusivo, maltratado(a), infeliz ou não tão boa 

quanto (TRAVIS, 2003). 

Por ser a família um fenômeno universal, as análises sobre esse tema 

acabam por naturalizar as relações familiares, tomando como base a família 

enquanto unidade biológica de reprodução - pai, mãe e filhos. Assim sendo, essas 

relações terminam por se transformar em um modelo, de base biológica, a ser 

copiado, o que dá espaço para um discurso normativo, do qual todos os outros 

diferentes estariam se desviando (SARTI, 2004).  

 
Há freqüentemente um dever ser no horizonte, referência positiva a 
partir da qual todo o resto torna-se “desvio” ou “anormalidade”, 
quando não “patologia”, armadilhas cuidadosamente montadas pelos 
distintos dispositivos disciplinares – médicos, jurídicos, religiosos, 
educacionais, etc.- próprios do mundo ocidental (SARTI, 2004, p. 
02). 
 

Diante disso, é fundamental ressaltar a importância de compreender o 

passado e o presente da família enquanto, elementos indissociáveis, para podermos 

entender seu processo contemporâneo de construção.  

O recasamento contemporâneo é percebido, portanto, como um processo de 

construção conjugal e familiar, que se apresenta também como uma possibilidade 

de rompimento ou de desvio do modelo sócio-histórico de família moderna, 

sinalizando a intolerância diante da diversidade (TRAVIS, 2003).  

Dessa forma, a compreensão da dinâmica familiar e de suas especificidades 

no recasamento necessita de uma revisão das atribuições tradicionalmente 

exercidas pelos membros de uma família, já que essa configuração passa a ser 

constituída por dois adultos com filhos da união anterior, sendo relacionados 

biologicamente com apenas um dos membros do casal.  O número de adultos para 

atuar nos cuidados com os filhos, por exemplo, é pelo menos três: os pais biológicos 
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e um padrasto ou madrasta. Não há como prever que influências a presença de 

enteados terá na nova vida familiar, bem como a intensidade de interações que 

existirá entre a nova família e a família anterior do marido/da esposa.  

Outro aspecto possível de observar é a não existência de um vínculo 

biológico, legal, entre os membros da família.  

 
Enteados, padrastos, madrastas e irmãos, que na realidade não são 
irmãos, não possuem qualquer vínculo legal. Os vínculos poderão 
ser afetivos, se os membros da família assim o desejarem (TRAVIS, 
2003, p. 44).  
 

Assim, à parentalidade biológica vem somar-se a parentalidade social, que 

aparece como uma visão mais atual da figura do padrasto e da madrasta.  

Os laços nessa família passam a ser pautados por um compromisso 

negociado, tanto por parte dos adultos, quanto por das crianças, gerando, assim, 

uma nova ética na vida cotidiana.  

 
As relações de parentesco costumavam ser, com freqüência, uma 
base de confiança tácitamente aceita; hoje em dia, a confiança tem 
de ser negociada e barganhada e o compromisso é uma questão tão 
problemática quanto nos relacionamentos sexuais (GIDDENS, 1993, 
p. 109). 
 

Nesse sentido, é importante refletir a respeito dos tipos de relações que estão 

sendo estabelecidas entre unidades domésticas e como elas interferem na forma 

como estão sendo elaboradas as novas percepções de família. Além disso, faz-se 

fundamental questionar, também, que tipos de relações são esperados entre o filho 

e o marido/esposa do pai/mãe; ou que tipo de relação é estabelecido com a mãe/pai 

e os filhos da segunda família de seu pai/mãe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 
 
 

4.1. Perspectiva metodológica  

 

Retomando o objetivo geral desta pesquisa, procurou-se investigar nas 

práticas discursivas de homens e mulheres de classe média da cidade do 

Recife, que vivem em união estável com pelo menos um filho da anterior e/ou 

atual relação, os possíveis discursos e posicionamentos referentes à vida 

conjugal, às divisões das tarefas domésticas, despesas financeiras e ao 

cuidado com os filhos. 

Apresentando ainda como objetivos específicos: 

 analisar os discursos referentes às especificidades da vida conjugal 

contemporânea dos participantes; 

 analisar os discursos que dizem respeito às relações de gênero, no que 

tange às divisões das tarefas domésticas, despesas financeiras e 

cuidado com os filhos; 

 identificar as possíveis práticas de gênero assimétricas e igualitárias no 

cotidiano familiar, bem como o campo de conflitos e tensões que 

perpassam tais práticas.  

Tendo em vista que o principal instrumento escolhido para se chegar aos 

referidos objetivos foi a entrevista, trata-se, portanto, de uma pesquisa 

qualitativa.   
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4.2 . A pesquisa qualitativa 

 

A Análise Crítica do Discurso, abordagem teórico-metodológica adotada 

na presente pesquisa, se caracteriza essencialmente e intrinsecamente 

qualitativa, partindo do pressuposto de que o mundo social não é um dado 

natural, mas ativamente construído por pessoas em suas vidas cotidianas. 

Concebendo o sujeito como alguém ativo nessa construção social, a pesquisa 

qualitativa possibilita o fornecimento de dados básicos para o desenvolvimento 

e a compreensão das relações entre atores sociais e sua situação. O objetivo 

de sua utilização é de uma compreensão profunda e detalhada acerca das 

práticas discursivas presentes nas práticas sociais dos sujeitos - crenças, 

atitudes, valores e motivações, no que diz respeito aos comportamentos das 

pessoas em contextos sociais específicos. 

 
A relevância dada às práticas discursivas dos participantes não 
visa verificar possíveis discrepâncias com as ações, mas 
construir informações que refletem dimensões idealizadas da 
sociedade, para então compreender valores, emoções e 
atitudes que a circundam (RODRIGUES, 2009, p. 55). 
 

Para Spink (1999), a pesquisa é uma atividade de produção de sentidos 

perpassada pela interanimação de muitas vozes, não apenas dos 

pesquisadores e pesquisados, mas também, vozes dos autores que dão o 

sustento teórico da pesquisa, dos colegas, dentre outros. Entretanto, a 

interação mais importante é a que se estabelece entre o pesquisador e o 

pesquisado, pois, sem a colaboração dos sujeitos da pesquisa, não haveria as 

informações necessárias à produção de compreensões sobre a vida social. 

Essa interação ultrapassa o momento da entrevista, da obtenção das 

informações e, nesse sentido, os sujeitos e a pesquisadora encontram-se inter-

relacionados do início da pesquisa até sua publicação. 

Atrelado a essa percepção da pesquisa qualitativa, o papel da 

pesquisadora merece atenção particular. Esse tipo de estudo deve ser pensado 

como uma prática social e, como tal, sujeita à reflexividade. Assumir que não 

existe neutralidade é admitir o fato de que o enviesamento produzido pela visão 

do mundo e valores dos próprios pesquisadores não só existe, mas deve ser 
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levado em consideração. Como posicionamento face a essa postura, a auto-

consciência e a reflexividade são competências indispensáveis para os 

pesquisadores nessa abordagem  (NOGUEIRA, 2001b). 

Orientando-se numa ética dialógica - pautada na competência 

interacional que é condição de possibilidade da vida em comunidade, sendo 

uma competência ética que vai além da moral prescritiva – a presente pesquisa 

considerou os preceitos éticos (plena informação, livre consentimento e análise 

de riscos e benefícios) e os cuidados éticos (consentimentos informados, 

proteção do anonimato e resguardo do uso abusivo do poder na relação entre 

pesquisador e participantes).  

É importante ressaltar que não houve a pretensão de descobrir a 

verdade sobre a realidade, mas sim oferecer uma interpretação ou versão 

parcial das informações sobre as práticas sociais obtidas. Nesse sentido, o 

conhecimento construído nessa pesquisa é considerado parcial, situado e 

específico às situações e contextos particulares, não podendo ser considerado 

como universal.   

Dessa forma, com o objetivo de garantir a visibilidade, o percurso do 

desenvolvimento desta pesquisa foi descrito no texto a seguir, obedecendo a 

uma ordem cronológica, de modo a expor e justificar as escolhas feitas. 

 

4.3. A pesquisa de campo 

  

Partindo do objetivo proposto, a presente pesquisa foi realizada com seis 

participantes, sendo três homens e três mulheres. Levando em consideração a 

diversidade de arranjos conjugais na contemporaneidade, pretendeu-se realizar 

este estudo com três tipos de famílias advindas tanto de um primeiro 

casamento quanto configuradas como um recasamento. Como um dos 

critérios, era preciso que cada família tivesse pelo menos um filho do casal ou 

de um dos membros da relação. Sendo assim, em cada tipo de arranjo familiar 

foram entrevistados um homem e uma mulher que vivenciavam esse contexto 

de vida conjugal. Ressalta-se, ainda, que não foi exigido que os/as 

participantes fossem casados/as oficialmente, mas que convivessem numa 

mesma residência, configurando-se numa união estável.  
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 É importante destacar que a pesquisa não foi realizada com o casal, 

mas com apenas um membro da relação, ou seja, os seis participantes não 

possuíam nenhum vínculo conjugal entre si. O fato de não entrevistar o casal 

justifica-se pela possibilidade de ambos não se sentirem à vontade em dizer o 

que pensam sobre a relação e as práticas cotidianas da vida conjugal, podendo 

acirrar algum tipo de conflito ou de indisposição entre eles. O Quadro 4.1 ilustra 

melhor os tipos de família entrevistadas. 

Quadro 4.1 – Tipos de arranjos conjugais 

Tipos de arranjos conjugais Participantes 

1ª família: casais advindos de uma primeira união 1 homem e 1 mulher 

2ª família: casais que vivem num recasamento, com 
filho(s) da união anterior e sem filhos na atual relação 

1 homem e 1 mulher 

3ª família: casais que vivem num recasamento, com 
filho(s) filhos da união anterior e da atual relação 

 

1 homem e 1 mulher 

Além do critério dos tipos de arranjos familiares e da presença de filho(s) 

na relação anterior e/ou na atual, outros fatores tornaram-se imprescindíveis na 

escolha dos/das participantes. Pretendeu-se escolher pessoas que tivessem 

nível de ensino superior, que ambos os membros do casal atuassem 

profissionalmente fora de casa e dividissem as despesas financeiras no espaço 

privado do lar. Tentou-se, por sua vez, selecionar pessoas que apresentassem 

práticas igualitárias no dia a dia da vida conjugal, já que se tratava de uma 

família que compartilha os gastos financeiros da casa. A partir daí, analisar-se-

ia até que ponto essas práticas poderiam se repetir nas outras divisões 

relacionadas às tarefas domésticas e aos cuidados com os filhos.     

Outro aspecto importante na escolha dos/das participantes diz respeito 

ao nível socioeconômico das camadas médias urbanas. O recorte do nível 

socioeconômico foi realizado, uma vez que se supõe que homens e mulheres 

dessa camada social encontram-se mais influenciados pelo ideário igualitário e 

individualista das relações afetivas.  

Como parâmetros para definir a camada média, destacam-se o grau de 

escolaridade de seus membros, a renda familiar e o acesso a bens e serviços. 
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No que diz respeito à renda familiar mensal, o parâmetro utilizado foi baseado 

nos valores publicados pelo Censo Demográfico 2000 do IBGE, os quais 

registraram que esse segmento populacional possuía uma renda familiar 

mensal entre 6,5 e 72,7 salários mínimos (GUERRA et al., 2006). Utilizando 

esse balizador, em 2009, a renda mensal equivaleria entre R$ 3.022,50 e 

R$33.805, 50 (valor de referência do salário mínimo de R$ 465,00 neste ano).  

Esta pesquisa teve como alvo famílias de camadas médias urbanas, 

visto que, nessas camadas, torna-se mais fácil encontrar mulheres que atuam 

na esfera do trabalho remunerado fora de casa, considerando-o como um 

projeto profissional e de vida, inclusive ganhando salários maiores que as das 

camadas populares. Dessa forma, o trabalho extra-doméstico, tido no sistema 

tradicional como uma atribuição masculina, integra-se também no cotidiano 

feminino.  

 Para sintetizar, a seleção dos/das participantes considerou os seguintes 

critérios: 

 viver numa união estável configurada como primeira união ou um 

recasamento; 

 ter filho(s) de uma união anterior e/ou da atual relação; 

 possuir nível superior completo de ensino e atuar profissionalmente bem 

como seu/sua cônjuge; 

 contribuir parcialmente no pagamento das despesas financeiras da casa; 

  ter rendimento familiar médio entre  R$ 3.022,50 e R$33.805. 

O processo de escolha dos/das participantes aconteceu, inicialmente, 

com a aplicação de um questionário, a fim de mapear o perfil socioeconômico-

cultural desses sujeitos. Para ter um maior leque de opção na escolha dos seis 

participantes, o questionário foi aplicado com doze pessoas que possuíam os 

critérios acima descritos. Após a aplicação e mapeamento das informações, 

foram escolhidos os seis sujeitos. 

É importante ressaltar que a escolha dos doze possíveis participantes se 

deu por meio da rede de contatos da pesquisadora. Ao serem informadas 

acerca do perfil necessário para a participação na pesquisa, as pessoas do 

conhecimento da pesquisadora passaram a indicar nomes que 

correspondessem ao que era solicitado. O contato com os sujeitos aconteceu 
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após a autorização do comitê de Ética para o desenvolvimento da realização 

da pesquisa.  

O primeiro contato foi marcado ou nos locais de trabalho ou na 

residência dos/das possíveis participantes. Nesse momento, foi apresentado o 

termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa, o qual foi lido e 

assinado, expressando concordância em colaborar com o estudo. Em seguida, 

foi aplicado o questionário. A aplicação aconteceu nos meses de março e abril 

de 2009, teve duração média de 20 minutos e foi mediada pela pesquisadora 

em todo momento, já que os esclarecimentos eram dados a cada questão. O 

conteúdo do questionário foi dividido em quatro partes, ilustradas no Quadro 

4.2: identificação, raiz familiar, família atual e lazer.   

Quadro 4.2: identificação, raiz familiar, família atual e lazer. 

1. Identificação 

Nome; idade; sexo; naturalidade; bairro em que mora; cor ou etnia; estado 
civil; profissão; universidade e curso que realizou. 
 

2. Raiz Familiar (informações relacionadas aos pais dos 
participantes) 

Idade; grau de escolaridade; principal ocupação exercida. 

3. Família e Renda mensal 

 Nº de uniões; tempo de casado; nº e idade do(s) filho(s) da atual relação 
e, se for recasado, da união anterior; e se reside(m) com o participante; 

 Renda média mensal individual, do(a) cônjuge e da família; nº de pessoas 
que contribuem para a obtenção da renda familiar e que são sustentadas 
por essa renda; nível de participação na renda familiar; carga horária de 
trabalho do(a) participante e do(a) cônjuge; situação de moradia; nº de 
imóveis e de automóvel(is) próprios;  

 Disponibilidade de bens (tv plana, plasma, LCD, DVD, Home Theacher, 
TV a cabo, computador, notebook, internet, celular etc.) e serviços 
(empregada doméstica, faxineira, caseiro, motorista etc.) na residência.  

4. Lazer e consumo 

Atividades que costumam fazer nas horas livres; frequência de viagens de 
férias com a família; tipos de viagem que costumam fazer 
(interestadual/nacional/internacional).  
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 Após a aplicação do questionário, realizou-se o mapeamento e síntese 

das respostas e, a partir desse agrupamento foram escolhidos os seis perfis 

que melhor correspondiam aos objetivos do estudo. É importante destacar que 

a escolha por desenvolver a segunda etapa da pesquisa (as entrevistas) com 

seis participantes se deu pelas seguintes razões: 

 objetivo de aprofundar a análise dos dados, a partir de entrevistas em 

profundidade com uma quantidade menor de pessoas; 

 inspiradas em uma perspectiva relacional, entendemos que as vozes 

diretas dos/das seis participantes entrevistados acabavam por, de 

alguma forma, presentificar as posições de seus/suas cônjuges. 

É importante salientar que a seleção não foi realizada no sentido de 

representar a população como um todo. Pretendeu-se  

 
apenas encontrar pessoas mais ou menos ‘típicas’ da categoria 
em estudo, que vivam determinada situação particular, 
assumindo-se que os padrões que se revelem através dessas 
entrevistas indicam o conhecimento partilhado por outros 
membros da mesma cultura, categoria, grupo, problemática, 
etc (NOGUEIRA, 2001b, p. 34). 
 

As pessoas foram, por sua vez, comunicadas a respeito da seleção para 

a segunda etapa da pesquisa, sendo combinando o dia da entrevista. Elas 

aconteceram na própria residência dos/das participantes, com exceção de um 

participante, que foi entrevistado em seu local de trabalho. Todas as entrevistas 

foram realizadas pela pesquisadora responsável por esta dissertação. As 

entrevistas ocorreram nos meses de abril, maio e junho de 2009, por meio de 

um encontro com cada participante. Teve como duração mínima de 41 minutos 

e máxima de 1 hora e 46 minutos, o que configura uma média geral de 1 hora e 

14 minutos. Todas elas foram gravadas em Mp3, com a autorização dos seis 

participantes, a fim de facilitar o registro fiel das entrevistas. É importante 

ressaltar que as informações obtidas nas gravações são estritamente 

confidenciais e foram utilizadas somente para fins de pesquisa. Os áudios 

gravados permanecerão, portanto, armazenados no banco de dados pessoal 

da pesquisadora, a qual é responsável por tal armazenamento. 
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As entrevistas se deram entre duas pessoas que não se conheciam 

anteriormente. Por esse motivo, foi importante construir um ambiente em que 

o/a entrevistado/a pudesse se sentir mais à vontade e se colocar de forma mais 

aprofundada sobre as perguntas em questão.  

Em se tratando do uso da entrevista como procedimento de coleta dos 

dados, ela é considerada um processo social, uma interação, em que as 

palavras se configuram como o meio principal de troca. A pesquisa, por sua 

vez, não se configurou, apenas, como um processo de informação unilateral, 

mas trocas de ideias e de significados, mediante as quais diversas realidades e 

percepções foram exploradas e desenvolvidas. Pesquisadora e participantes 

encontraram-se envolvidos, de maneira distinta, na produção de conhecimento. 

A entrevista é, portanto, entendida como uma prática discursiva, na qual se 

busca o processo, o movimento e o sentido, o que implica dizer que ela é uma 

ação permeada por uma relação negociada. Nessa interação, pesquisadora e 

participante se posicionam e posicionam o outro (PINHEIRO, 2004).  

Para o desenvolvimento desta dissertação, decidiu-se pela utilização de 

entrevistas semi-estruturadas, em profundidade, individuais e não diretivas. O 

roteiro de entrevista dividiu-se em cinco eixos que a nortearam, no entanto, não 

foi seguida uma ordem pré-estabelecida, permitindo, por sua vez, que a 

conversação se iniciasse por certos assuntos e muitas vezes se desviasse de 

algumas das questões colocadas. O posicionamento da pesquisadora era de 

intervir de maneira espontânea e não controlada também na conversação. O 

Quadro 4.3 a seguir ilustra os eixos e as perguntas que nortearam o momento 

da entrevista. 
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Quadro 4.3 - Eixos e perguntas que nortearam a entrevista 

EIXO 1: Opinião sobre o casamento e a educação dos filhos 

História do relacionamento; o que faz durar um casamento; vantagens e 
desvantagens de estar casado(a); principais desafios da vida de casado; percepção 
sobre a relação dos pais; o que faria diferente de seus pais em relação ao casamento 
e à educação dos filhos. 
EIXO 2: Vida doméstica cotidiana 

Descrição do dia-a-dia; serviços de terceiros na realização das tarefas domésticas e 
no cuidado com os filhos; tarefas domésticas que cabem ao entrevistado e ao 
cônjuge; como se deu a divisão dessas tarefas e da divisão das despesas financeiras 
da casa; conflitos vivenciados por conta da divisão financeira. 
EIXO 3: Apreciação pessoal sobre a divisão das tarefas domésticas 

Existência de tarefas próprias aos homens e mulheres na opinião dos entrevistados; 
o que o marido/mulher não faz e deveria fazer; o que faz e não gostaria de fazer; 
conflitos vivenciados por conta da divisão das tarefas; resolução dos conflitos.  
EIXO 4: Cuidado com os filhos 

Tarefas realizadas pelo(a) participante e pelo(a) cônjuge no cuidado com os filhos; 
critérios dessa divisão; o que faz em cooperação; existência por parte de um dos 
membros do casal  da sensação de se sobrecarregar na realização das tarefas; 
conflitos vivenciados na divisão;  estratégias de resolução dos conflitos. 
EIXO 5: Lazer 

O que costumam fazer normalmente nas horas vagas; frequência das saídas em 
casal, sozinhos e com filhos. 

Em respeito ao princípio de sigilo e anonimato que guia a pesquisa com 

seres humanos, foram construídos nomes fictícios para se referir aos 

participantes citados ao longo da análise dos dados: André e Amanda (1ª 

família); Fábio e Patrícia (2ª família); e Ivan e Andréa (3ª família).  

 

4.3.1 Participantes 

 

Esta pesquisa teve como sujeitos seis pessoas, sendo três homens e 

três mulheres com idades entre 28 e 37 anos. Cinco deles nasceram na cidade 

de Recife e um em São Paulo. No que diz respeito aos bairros em que os/as 

participantes residiam até o momento da aplicação dos questionários e da 

entrevista, foram destacados locais de moradia da Zona Norte da cidade de 

Recife, configurados como bairros comuns à camada média urbana.O Quadro 
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4.4 a seguir traz informações mais detalhadas dos informantes, de seus 

cônjuges, da(s) união(ões) e filhos. 

Quadro 4.4 – Informações detalhadas sobre os/as participantes 

Arranjos 
familiares 

 

Participantes 
 

Cônjuge atual 
 

Tempo de união/ Nº de filho(s) 

 
1ª família 

André, 31 anos 
Engenheiro 

M, 29 anos 
Turismóloga 

4 anos e meio / 1 filha de 2 anos 

Amanda, 28 anos 
Psicóloga 

C, 30 anos 
Fotógrafo 

5 anos / 1 filha de 9 meses 

 
 
 

2ª família 
 

 

 
Fábio, 36 anos 
Administrador 

A, 38 anos 
Dentista/professora 

universitária 

1ª união União atual 
3 anos / 1 filho de 

12 anos 
1 ano / sem 

filhos 
 

 
Patrícia, 35 anos 

Juíza 

 
 

A, 45 anos 
Auditor fiscal do 

trabalho 

1ª união União atual 
6 anos / 2 filhos, 
um de 18 anos 
(filho com o 1º 

namorado) e outro 
de 12 anos. 

 

5 anos / 
Cônjuge: 3 

filhos da união 
anterior (15, 13 

e 10 anos) / 
sem filhos 

 
 

3ª família 

 
Ivan, 31 anos 

Publicitário/músico 

 
N, 32 anos 
Designer 

1ª união União atual 
6 meses / 1 filha 

de 9 anos 
7 anos / 1 filha 
de 11 meses 

 
Andréa, 37 anos 
Fonoaudióloga 

 
F, 38 anos 

Administrador 

1ª união União atual 
4 anos / 1 filho de 

18 anos 
5 anos / 1 filho 

de 2 anos 
 

No que se refere à idade dos/das cônjuges dos/das participantes, 

observou-se uma variação entre 29 e 45 anos, faixa um pouco maior que a 

idade dos/das participantes. No entanto, quando se compara a idade dos 

entrevistados com a de seu/sua parceiro/a, percebe-se grande proximidade, 

não havendo uma diferença de idade significativa. A única participante que 

apresenta maior diferença é Patrícia, com 35 anos, e seu marido, com 45 anos. 

Observou-se também que, em quatro dos casais, os homens se configuram 

como mais velhos da relação, e na relação de Ivan e de Fábio eles se 

caracterizam como mais novos que suas esposas.  

Sabendo que todos os entrevistados possuem curso superior, as 

profissões exercidas por eles variaram nas mais diversas áreas do 

conhecimento: psicologia, direito, engenharia, administração, fonoaudiologia e 

publicidade, tendo sido cursadas, em sua maioria, em universidade pública e, 
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dois dos entrevistados, em universidade particular. Em relação às profissões 

dos/das cônjuges, foram destacadas áreas da justiça, odontologia, professor 

universitário, turismo, fotografia, administração e design.  

Em relação ao tempo de união da relação atual, foi possível verificar 

semelhanças entre os casais, já que a maioria apresentou um tempo de 4 anos 

e meio a 7 anos de casados, com exceção de Fábio, 1 ano. Já nas relações 

anteriores dos recasados, a variação da duração do relacionamento foi de seis 

meses a seis anos.  

No que diz respeito ao quantitativo de filhos, a maioria dos/das 

entrevistados/das possui um filho por união, com exceção de Patrícia, que teve 

dois filhos de relacionamentos anteriores. Na categoria da 1ª família, os dois 

participantes (André e Amanda) possuem uma filha; na 2ª, (Fábio e Patrícia) 

um e dois filhos, respectivamente, de uma primeira união; e na 3ª, (Ivan) duas 

filhas (uma da primeira relação e outra da atual) e (Andréa) dois filhos (um da 

primeira relação e outro da atual).  

É possível observar ainda que a idade dos filhos dos/das 

entrevistados/das da atual relação se caracteriza pela proximidade, variando 

entre nove meses e dois anos. Já no que se trata da idade dos filhos da 

primeira união de um recasamento, esta varia entre nove e dezoito anos. É 

importante destacar que todos os participantes da 2ª e da 3ª família tiveram 

filhos na juventude, com idades entre 17 e 24 anos: Fábio possuía 24 anos, 

Patrícia 17, Ivan 22 e Andréa 19 anos.   

No que tange à renda familiar e à carga horária de trabalho remunerado 

dos/das participantes e de seus/suas cônjuges, os quadros 4.5 e 4.6 

apresentam de modo mais detalhado essas informações. 

Quadro 4.5 – Renda familiar dos/das participantes e cônjuges 

Sujeitos Renda mensal 
Participantes 

Renda mensal 
Cônjuges  

Renda familiar 

André R$ 7.000,00 R$ 3.000,00 R$ 10.000,00 

Amanda R$ 2.700,00 R$ 3.500,00 R$ 6.200,00 

Fábio R$ 4.500,00 R$ 7.000,00 R$ 11.500,00 
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Patrícia R$ 13.000,00 R$ 8.000,00 R$ 21.000,00 

Ivan R$ 4.000,00 R$ 6.000,00 R$ 10.000,00 

Andréa R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 5.000,00 

 

Quadro 4.6 – Participação na renda familiar e carga horária de trabalho 

CH: carga horária. 

É possível observar que as rendas mensais dos/das participantes 

variaram entre dois mil e treze mil reais e as dos/das cônjuges entre três mil e 

oito mil reais. É importante verificar que, em quatro dos seis casais, os homens 

possuíam renda maior que a das esposas, no entanto, apenas duas mulheres, 

a esposa de Fábio e Patrícia, apresentaram maior salário mensal que seus 

parceiros, o que expressa ainda uma diferença no que se refere à remuneração 

da mulher e do homem. Somando ambos os salários, a renda familiar mensal 

se constituiu entre cinco mil e vinte e um mil reais, contribuindo todos os 

parceiros e parceiras parcialmente com as despesas financeiras da casa.   

No que diz respeito ao quantitativo de pessoas sustentadas por essa 

renda, verificou-se, na maioria das famílias, de três a quatro pessoas. Apenas a 

família de Patrícia apresentou a presença de sete pessoas que são 

sustentadas pela renda mensal – dois filhos da entrevistada, três filhos do seu 

cônjuge e o casal. Com isso, constata-se que, apesar da alta renda familiar 

Sujeitos Participação na 
renda familiar 

Pessoas 
sustentadas 

CH de trabalho  
Participantes 

CH de 
trabalho 

Cônjuges 

André Parcial 03 12h 08h 

Amanda Parcial 03 06h 07h 

Fábio Parcial 03 08h 08h 

Patrícia Parcial 07 07h 07h 

Ivan Parcial 04 08-09h 08h 

Andréa Parcial 04 08h 2x na sem 08h 
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desse casal, o número de pessoas a serem sustentadas termina por ser quase 

o dobro existente das outras cinco famílias.  

Em relação ao tempo diário gasto no trabalho remunerado, foi possível 

observar a variação entre seis e doze horas. Verificou-se que o participante 

que possui maior carga horária de trabalho foi André, configurando doze horas 

diárias e a participante com menor tempo de trabalho remunerado foi Andréa, 

uma vez que trabalha duas vezes por semana, numa jornada de oito horas/dia. 

Observou-se ainda que o tempo médio diário na atividade laboral foi bastante 

semelhante entre os/as participantes e seus/suas cônjuges, sendo apenas 

discrepante na família de André e Andréa. 

A situação de moradia e do acesso a bens e serviços prestados na 

residência foram também destacados pelos/as participantes. O Quadro 4.7 

apresenta o agrupamento dessas informações. 

Quadro 4.7 – Situação de moradia e do acesso de bens e serviços prestados 

 
Sujeitos 

Situação de 
moradia 

Outros 
imóveis 

Nº de 
automóveis 

Nº de 
funcionários 

na casa 
André Imóvel cedido Não 02 02 

Amanda Imóvel próprio Não 01 moto e 
01 carro 

01 

Fábio Imóvel alugado 01 
apartamento 

02 02 

Patrícia Imóvel próprio 01 
apartamento 

02 02 

Ivan Imóvel próprio Não 02 02 
Andréa Imóvel próprio Não 01 01 

 

No que tange à situação de moradia, quatro dos seis entrevistados 

residem em imóvel próprio, um em imóvel cedido pelos pais e outro em 

residência alugada, apesar deste último possuir um apartamento próprio. Além 

disso, observou-se também que todos possuem pelo menos um carro, no 

entanto, cinco deles têm dois automóveis. E, em relação ao número de 

funcionários que trabalham na residência, desempenhando atividades 

domésticas, incluindo o cuidado com os filhos, todos os participantes possuem 

pelo menos uma pessoa para realizar essas funções, sendo que quatro deles 

apresentam duas para essas atribuições.  
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 Em relação ao lazer, questões acerca das atividades realizadas nas 

horas livres, da frequência e do tipo de viagem que costumam fazer foram 

respondidas pelos/as entrevistados/das. Como apresentado no Quadro 4.8, os 

sujeitos destacaram atividades semelhantes, tais como ir à praia, ao cinema, a 

restaurantes e à casa de amigos e familiares.  

Quadro 4.8 – Lazer 

Sujeitos O que faz nas horas 
livres 

Frequência de viagens 
nas férias 

Tipo de 
viagem 

 
André 

Ir à praia / Bares e 
restaurantes com 

amigos / Parque com a 
filha 

 
01 vez por ano 

Nacional e 
internacional 

 
Amanda 

Ir para casa de amigos 
/ Passeios com a 

família 

01 vez por ano Nacional 

 
Fábio 

Ir à casa de praia / 
Bares / Shopping e 

cinema 

01/02 vezes por ano Nacional e 
internacional 

Patrícia Ir ao cinema / 
Restaurantes / Viajar 

01 vez por ano Nacional e 
internacional 

 
Ivan 

Tocar / Sair com 
amigos / Viajar com a 

família 

Com frequência Nacional e 
internacional 

 
Andréa 

Cinema / Bares / 
Shows / Casa de 
família e amigos 

01 vez por ano Nacional e 
estadual 

No que se refere às viagens de férias, todos citaram viajar pelo menos 

uma vez por ano e, na maioria das vezes, essas viagens se caracterizam como 

nacionais (05) e internacionais (04).  

Essa breve exposição dos/das entrevistados/as se constituiu numa 

estratégia de contextualização e caracterização dos modos de vida destes/as 

participantes. Tal contextualização, em consonância com a abordagem teórico-

metodológica adotada, contribuiu para auxiliar na análise dos discursos 

dos/das entrevistados/as a respeito das práticas sociais exercidas no cotidiano 

da vida conjugal.   

 

 

 



85 
 

4.3.2. Procedimento de análise 

 

Uma vez constituído o corpus de pesquisa, alcançado por meio das 

interlocuções entre pesquisadora e participantes, procurou-se, com base na 

abordagem teórico-metodológica que norteia este estudo, analisar os 

discursos, posicionamentos e seus efeitos discursivos associados às práticas 

cotidianas dos/das entrevistados/as no contexto familiar. 

A análise do Discurso baseou-se na análise das transcrições na íntegra 

das 06 entrevistas realizadas. O primeiro passo da análise, após as 

transcrições, consistiu numa leitura lenta e na (re)leitura do material diversas 

vezes, a fim de apreender os principais eixos trabalhados e possíveis 

categorias. A análise envolveu retornar aos dados várias vezes e, em alguns 

momentos, foi necessário fazer paradas e voltar a reler os mesmos textos, 

após algum tempo, com a finalidade de tentar testar alguma interpretação, ou 

detectar algum significado que possa ter escapado.  

É importante destacar que os cinco eixos temáticos, citados 

anteriormente no roteiro que norteou a entrevista, foram construídos 

previamente pela pesquisadora. Ao longo da fase de leituras contínuas, o 

material obtido nas seis entrevistas foi separado e agrupado em cada eixo 

temático, ou seja, todas as respostas dos participantes referentes às perguntas 

em cada eixo foram agrupadas conjuntamente. Nesse agrupamento, a 

pesquisadora procurou temas repetitivos e trechos dos discursos dos/das 

participantes que pareciam representar situações de forma mais ou menos 

semelhantes e de significado similar. Na medida em que temas e trechos eram 

identificados, passavam a ser separados de forma a facilitar a organização 

posterior da análise.  

Nesse exercício de leitura e de posterior separação das semelhanças e 

diferenças nos discursos, buscou-se refletir que tipo de efeitos discursivos 

poderiam estar implicados neles. Diante disso, foram identificados temas e 

categorias discursivas relacionados a cada eixo temático que pudessem melhor 

condizer com os recortes dos discursos dos/das participantes para, a partir daí, 

serem analisados.   
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É importante ressaltar ainda que, nesse exercício de agrupamento dos 

trechos em cada eixo temático, dois dos cinco – apreciação pessoal sobre a 

divisão das tarefas e lazer – foram unidos aos outros três, já que apresentaram 

respostas bastante articuladas com os temas identificados nos outros eixos. A 

Figura 4.1 ilustra bem a sistematização das informações. 

EIXOS TEMÁTICOS 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Diagrama sobre a sistematização das informações. 

Após o processo de transcrição e leituras sistemáticas do material, 

partiu-se para a identificação dos eixos temáticos que participariam da análise 

dos dados, bem como dos possíveis temas e categorias. É importante destacar 

que a construção dos temas e suas categorias nos eixos temáticos tiveram por 

objetivo sistematizar as informações, de modo que a exposição dos resultados 

construídos pudesse ser realizada de maneira mais didática e clara para o 

Transcrição das 
entrevistas 

Leituras flutuantes 

Identificação dos  
 3 Eixos temáticos 

Opinião sobre o 
casamento e a 

educação dos filhos 

 
Vida doméstica  

Cotidiana 
 

Apreciação pessoal 
sobre a divisão das 
tarefas domésticas 

 
Cuidado com 

os filhos 
 

 

Lazer 
 

 

Categorização 

Organização das análises 
e discussões 



87 
 

leitor. No entanto, compreende-se que um item encontra-se articulado ao outro, 

o que facilita a compreensão do todo.  

Faz-se pertinente, ainda, esclarecer que a denominação das categorias 

de cada tema não reflete uma noção de caráter classificatório e fechado. 

 
O termo busca se referir a domínios semelhantes de um 
mesmo eixo temático que dialoga com os outros, de modo a 
transitar entre os sentidos produzidos, denotando maior fluidez 
(RODRIGUES, 2009, p. 80).  

 

Os eixos temáticos escolhidos para integrar a análise dos dados foram 

os três que se encontram ilustrados na figura a seguir 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.2: Eixos escolhidos. 
  

A partir dessa escolha, a leitura do material agrupado em cada eixo 

temático teve como objetivo identificar os temas semelhantes e distintos nos 

discursos e seus efeitos discursivos que poderiam contribuir com os objetivos 

dessa pesquisa. As figuras 4.3, 4.4 e 4.5 ilustram os temas e suas categorias 

referentes a cada eixo temático. 
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EIXO I: 
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contemporânea  

 

EIXO II: vida 
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cotidiana 

EIXO III: cuidado 
com os filhos 
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  TEMAS 
 
 
 
                                      C2                         C3 
                     C1 
 
 
 
 
 
 
C: categorias 

Figura 4.3: Temas e categorias referentes ao Eixo I. 

 
 É possível observar, no Eixo I, a identificação de dois temas referentes 

aos discursos identificados nas entrevistas dos/das participantes. Assim como 

as categorias que dizem respeito aos discursos relacionados ao ideal de amor 

confluente.  

 Já em relação ao segundo eixo, ilustrado na figura a seguir, foi 

localizado um tema que se refere aos discursos sobre as relações de gênero 

nas divisões das tarefas domésticas e despesas financeiras. Nesse tema, 

foram identificadas cinco categorias, entre as quais, duas apresentaram 

subcategorias que trazem especificidades sobre os discursos em questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIXO I: particularidades da vida 
conjugal contemporânea  

 

Discursos relacionados ao 
ideal de amor confluente 

Discursos referentes às funções 
ordenadoras e reguladoras do 

casamento 

Disponibilidade para 
discutir a relação conjugal Busca pela autonomia 

e individualidade 

Manutenção do 
desejo sexual  
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 TEMA 
 
  
                C1 
 
                                             C2        C3     C4                 C5  
         
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 SC 
                                                                           SC                                        SC 
 
 
 
                                                                                                         SC 
 
 
 
C: categorias     
SC: subcategorias 

Figura 4.4: Tema, categorias e subcategorias referentes ao Eixo II. 
 
 
             E, por fim, o terceiro eixo, que traz para o debate o tema sobre os 

discursos relacionados às práticas de cuidado com os filhos e suas 

particularidades, ilustradas nas três categorias, conforme a figura 4.5. 

 

 

 

 

EIXO II: vida doméstica cotidiana 

Discursos referentes às relações de gênero nas 
divisões das tarefas domésticas e despesas financeiras 

 

Execução x 
administração das 
tarefas domésticas 

 

Posicionamentos e práticas de 
gênero assimétricas na divisão 

das tarefas domésticas 

Conflitos relacionados às 
práticas de gênero 

assimétricas na divisão das 
tarefas domésticas 

Posicionamentos e 
práticas de gênero 

igualitárias na divisão das 
tarefas domésticas 

Discursos referentes à 
divisão das despesas 

financeiras 

Entre divisões igualitárias e 
administrações tradicionais 

Posicionamentos e práticas 
cotidianas mais igualitárias 

O prover feminino 

Discursos 
centralizadores 
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                                                                                      TEMA 
   
                                         C1             C2                  C3  
   
 
 
 
 
 
Figura 4.5: Tema e categorias referentes ao Eixo III. 
 
 
 Pautadas nessa estruturação dos dados, as análises e discussões serão 

apresentadas no capítulo a seguir.  

EIXO III: práticas de cuidado 
com os filhos 

Discursos referentes às práticas 
de cuidado 

 

Posicionamentos e práticas 
de gênero assimétricas no 

cuidado com os filhos 
Posicionamentos e práticas de 

gênero mais igualitárias no 
cuidado com os filhos 

Especificidades nas práticas 
de cuidado no recasamento 



 
 
 
 
 
 
 

4. ANÁLISES E DISCUSSÃO  

 

 

As análises e discussão das entrevistas realizadas foram divididas, para efeitos 

didáticos, em três eixos norteadores apresentados a seguir. A saber:  

 

 EIXO 1: particularidades da vida conjugal contemporânea. 
 
 EIXO 2: vida doméstica cotidiana. 

 
 EIXO 3: práticas de cuidado com os filhos. 

 
Em cada eixo norteador da análise foram identificados temas e suas 

categorias que trazem os discursos e posicionamentos localizados nas entrevistadas 

dos/das participantes. 

 

5.1. Eixo I: Particularidades da vida conjugal contemporânea 

 

Foi possível observar nos discursos dos seis entrevistados/as, diversos 

aspectos que caracterizam as relações conjugais contemporâneas. Para a 

construção desse eixo de análise, foram abordadas na entrevista questões 

relacionadas ao que faz um casamento durar, às suas vantagens, desvantagens e 

aos desafios da vida conjugal. Por meio da análise dos discursos dos/das 

participantes referentes a esses questionamentos, foram identificados dois tipos de 

discursos que serão explorados a seguir:  
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 Discursos perpassados pelo ideal de amor confluente;        

 Discursos referentes às funções ordenadoras e reguladoras do casamento.  

 

5.1.1. Discursos relacionados ao ideal de amor confluente  

 

Neste tema foram abordados três aspectos identificados nos discursos 

dos/das participantes que caracterizam o ideal de amor confluente que perpassa a 

vida conjugal contemporânea: disponibilidade para discutir a relação conjugal; busca 

pela autonomia e individualidade; e manutenção do desejo sexual no casamento, 

abordados a seguir.  

É importante ressaltar que os aspectos aqui destacados a respeito do ideal de 

amor confluente não caracterizam com exclusividade a relação conjugal desses 

participantes. Identificam-se, nessas relações, práticas pautadas numa lógica mais 

contemporânea (amor confluente), como também outras exercidas mais 

tradicionalmente (amor romántico). Isso evidencia a dinâmica de viver a relação 

conjugal, já que não é construída de modo linear, mas perpassada por ideais e 

lógicas tradicionais, modernas e contemporâneas.  

 

5.1.1.1. Disponibilidade para discutir a relação conjugal 

 

Em se tratando do que faz durar um casamento, foi possível observar nos 

discursos de todos os seis participantes que apenas o amor não é suficiente para 

fazer com que o relacionamento seja duradouro. Além do sentimento, ressaltaram 

também outros aspectos de fundamental importância que contribuem para a 

convivência diária. Dentre eles, destacaram-se o diálogo, a disponibilidade para 

conversar sobre a relação conjugal e pensar sobre o casamento, o respeito, o 

companheirismo, a cumplicidade, a amizade, a paciência, a compreensão, o saber 

ceder, ter gostos e projetos de vida parecidos, a segurança financeira e a 

manutenção do desejo sexual na relação.  

No que concerne à disponibilidade para conversar sobre a relação conjugal, 

este item apareceu, de forma significativa, nos discursos de quatro participantes – 



93 
 

Amanda, Patrícia, Andréa e Fábio. Vale ressaltar que esse aspecto foi apresentado 

de forma unânime nos Discursos femininos, enquanto que no Discurso masculino 

apenas um entrevistado o destacou como importante na durabilidade do 

relacionamento.   

Corroborando com este resultado, a pesquisa realizada por Féres-Carneiro 

(2003)13

                                                 
13 Esta pesquisa foi realizada com 32 sujeitos (16 mulheres e 16 homens), com idades entre 
25 e 35 (1ª faixa etária) e 45 e 55 anos (2ª faixa etária). Os participantes eram pertencentes 
às camadas médias da população carioca, separados legalmente ou não, do primeiro 
casamento com duração mínima de três anos, com filho(s) deste casamento, e que ainda 
não estavam recasados. 

 destaca também que a iniciativa para conversar sobre a relação e a busca 

de alternativas para manter o relacionamento partiram das mulheres entrevistadas.  

Segundo esta autora, outras pesquisas também destacaram que a valorização das 

conversas íntimas e a disponibilidade para discutir e conversar sobre a relação se 

deu muito mais por parte das mulheres do que pelos homens. 

Em se tratando de uma demanda mais feminina, a conversa sobre a vida 

conjugal pode ser caracterizada como integrante da esfera da intimidade, tarefa 

dada tradicionalmente à mulher. Em oposição, os homens, considerados 

“especialistas em amor” apenas no que se refere às técnicas de sedução e de 

conquista, não tinham o saber para discutir sobre o relacionamento conjugal 

(GIDDENS, 1993). 

O discurso de Amanda ilustra bem a disponibilidade para conversar sobre a 

relação como fundamental, contrapondo a ideia de que o amor é o único ingrediente 

importante na vida conjugal.  

 

Eu acho que precisa ter amor, mas precisa ter disponibilidade para pensar 
sobre o casamento, sobre a relação. (...) Só o amor eu acho que não faz 
durar não. Precisa ter outras coisas... (...) acho que a vontade que dê 
certo mesmo, o espaço para conversar, o empenho, acho que isso é 
importante para digerirmos os mal-estares que acontecem no dia a dia 
(...) Porque a coisa de morar junto eu acho que exige muito que pare para 
pensar, o que é que está acontecendo, enfim, discutir as coisas da 
relação. Um DR é o que precisa mesmo. E, para ter disponibilidade para 
conversar, precisa ter paciência e um monte de outras coisas (...) Quando 
se pára para conversar você conhece melhor, cada um fala o seu ponto 
de vista, o outro rever no que exagerou, se está interpretando errado... 
(Amanda). 
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A possibilidade de o casal discutir a respeito do relacionamento e os pontos 

que precisam ser melhorados e/ou mudados abre o espaço de ouvir o que o outro 

tem a dizer sobre a relação, de ambos se implicarem na construção e na 

manutenção do relacionamento, como também de rever seus posicionamentos em 

busca de uma melhoria da vida conjugal. O trecho acima reflete bem a possibilidade 

de rever os posicionamentos e as percepções de cada um na relação bem como 

conhecer melhor o/a parceiro/a.  

Semelhante à ideia de Amanda, Andréa e Fábio trazem também a concepção 

do diálogo como importante na relação.  

 

(...) além do sentimento, tem que ter paciência, compreensão, muita, 
muita, muita aceitação e diálogo, porque, se você não conversar, uma 
besteira hoje vai acumulando, acumulando, vai virando uma bola de neve 
aí você explode. E explode por causa de uma toalha molhada que ele 
deixou em cima da cama, você vai discutir tudo o que você não disse 
naquele dia. (Andréa). 

A gente conversa bastante sobre isso, “como é que vai o relacionamento? 
Tá bom?” (...) Um dia desses, ela me deu um puxão de orelha, disse “veja 
mais sua mulher!” ela diz que eu sou pouco romântico, meio seco, mais aí 
eu digo “vou melhorar”. (...) discutir um relacionamento faz parte da 
conversa (Fábio).  
 

Os recortes acima evidenciam práticas cotidianas relacionadas à reflexão da 

vida conjugal e seu funcionamento por parte dos entrevistados. Essa prática 

reflexiva pode ser articulada ao tipo de ideal de amor confluente que fundamenta as 

relações contemporâneas e que implica, por sua vez, igualdade na doação e no 

recebimento afetivo, ambos construindo o relacionamento. A manutenção do 

casamento contemporâneo encontra-se articulada à aceitação, por parte de ambos 

os parceiros, de que cada um receba da relação benefício suficiente que justifique a 

continuidade (GIDDENS, 1993). Nesse sentido, o cuidado por parte dos membros do 

casal em dizer o que pensa sobre o relacionamento passa a ser fundamental para a 

manutenção de uma relação satisfatória e duradoura. 

 

5.1.1.2. Busca pela autonomia e individualidade  

 

A importância da autonomia e da individualidade de cada membro na relação 

conjugal foram aspectos destacados por Amanda, Patrícia, Fábio e Andréa como 
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importantes para a duração do casamento. Esses dois pontos foram considerados 

pelos/as participantes vantagens conquistadas em anteriores e/ou na atual relação. 

 

(...) tem que respeitar o espaço do outro, conviver com as manias do 
outro (...) ela dá o meu espaço no relacionamento. (...) eu fico muito à 
vontade, eu tenho o meu futebol, jogo bola, tomo umas cervejas com 
amigos. (...) Cada um com sua autonomia, como ela também se encontra 
com as primas, as amigas (...) (Fábio). 

(...) então ele tem os momentos dele só e eu tenho os meus, com meu 
grupo de amigas. Vou para as minhas coisas que ele não vai, ou eu vou 
para um show que ele não gosta (...) conseguimos administrar sem cobrar 
para que isso não se torne uma coisa chata, para que eu não me sinta 
constrangida quando eu quiser sair com as minhas amigas. (Andréa).  
 

Para Féres-Carneiro (1998), a constituição e a manutenção do casamento 

contemporâneo encontram-se bastante influenciada pelos valores do individualismo, 

marcado pelo ideal de liberdade individual, sendo a autonomia e a satisfação de 

cada cônjuge mais enfatizada nos ideais contemporâneos de relação conjugal do 

que os laços de dependência entre eles. No projeto igualitário de relacionamento, a 

autonomia ganha espaço já que ela norteia a atenção às necessidades do outro e os 

limites pessoais necessários à administração bem-sucedida dos relacionamentos.  

Segundo Negreiros e Féres-Carneiro (2004), esse fenômeno do 

individualismo, peculiar dos grandes centros urbanos brasileiros, foi absorvido 

principalmente pelos segmentos médios no qual o processo de modernização se 

expandiu intensa e rapidamente. A autora destaca em seus estudos o conceito de 

ideologia familialista para melhor entender tal fenômeno. 

 
Duarte (1995) ao discutir esta questão, destaca o conceito de 
ideologia familialista e pontua diferenças em relação aos diversos 
segmentos sociais. Ressalta que a maior parte das afirmações de 
senso comum relativas à família no mundo ocidental moderno está 
relacionada às camadas médias que muitas vezes se apresentam 
como vanguarda da individualização, enquanto as camadas 
populares, que apresentam uma individualização independente da 
ideologia familialista, ficam subordinadas às necessidades da 
unidade doméstica, na qual destacam-se, sobretudo, as estratégias 
de sobrevivência (NEGREIROS; FÉRES-CARNEIRO, 2004, p. 39). 
 

No entanto, a constituição de um casal demanda a criação de uma zona 

comum de interação. Se por um lado, os ideais individualistas incitam a autonomia 
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dos membros do casal, enfatizando que a relação deve sustentar o crescimento e o 

desenvolvimento de cada um, há também a existência da necessidade de vivenciar 

a relação conjugal, a realidade comum do casal, os desejos e projetos conjugais 

(FÉRES-CARNEIRO, 2008).  

Segundo Travis (2003), a autonomia e a realização pessoal não se ajustam 

ao ideal de casamento, que, por definição, não é uma união livre, mas um 

compromisso. Quando o casal decide viver juntos, é preciso que cada parceiro 

modifique-se internamente e se organize já que iniciarão a construção de um mundo 

comum. É evidente, por sua vez, que a liberdade, as escolhas pessoais e a 

sensação de independência passam a ficar reduzidas no casamento e, se as 

decisões individuais de cada parceiro acabar por afetar o casal, é esperado que 

divergências ocorram.  

Os discursos acima refletem a importância da individualidade e da construção 

de espaços de cada membro na relação. No entanto, o trecho do discurso de Andréa 

“(...) conseguimos administrar sem cobrar para que isso não se torne uma coisa 

chata, para que eu não me sinta constrangida quando eu quiser sair com as minhas 

amigas.” pode refletir que essa autonomia não se dá de modo arbitrário e 

independente do parceiro, mas parece ser considerada uma prática 

administrada/negociada pelo casal a fim de evitar possíveis cobranças e conflitos na 

relação.   

 

Eu acho que eu e C (marido) a gente tem uma coisa boa que é a história 
da individualidade. Mas acho que eu sou mais de tolher, acho que eu 
regulo mais ele de ficar em casa, de sair menos (...) acaba que fica uma 
coisa muito de um tomando conta da vida do outro em alguns momentos. 
Então é uma eterna regulagem. Às vezes a desvantagem talvez seja isso, 
da gente não saber o limite de onde a gente não pode se meter... 
(Amanda) 
 

O discurso acima traz algumas indagações. Ao mesmo tempo em que a 

entrevistada destaca positivamente a individualidade no casal, ela acaba por 

demonstrar uma atitude ambivalente de regular a individualidade de seu marido, 

querendo que ele fique mais em casa. Dessa forma, a valorização dos espaços 

individuais no casal pode de certa forma, fragilizar os espaços conjugais, bem como 

o fortalecimento da conjugalidade demandar ceder diante das individualidades. 
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Ao reivindicar a primazia sobre as demais relações que cada um dos 
seus membros possa manter, o casal enseja e promove seu 
funcionamento baseado em uma delegação mútua de autoridade. 
Inflacionado por tantas e variadas expectativas, o par igualitário 
potencializa o ideal de liberdade acalentado. Tida por denotadora do 
‘sufoco’ – sentimento de aprisionamento -, a virtual entropia é 
combatida pela manutenção de arenas exclusivas a cada um dos 
parceiros. Evidentemente, tal feitio da conjugalidade (...) demanda 
intensa atenção, pois é necessário equilibrar a manifestação desses 
‘espaços para a individualidade’ com a indispensável preservação do 
solo do casal: tempo e/ou espaço compartilhado (HEILBORN, 1993, 
p. 15).  

 
No discurso de Ivan o aspecto relacionado ao abrir mão de coisas que 

gostaria de fazer foi considerado como uma desvantagem do casamento, como 

ilustra o recorte a seguir. 

 

Para você montar uma vida com outra pessoa, você tem que abdicar de 
algumas coisas suas, você tem outros ganhos de estar dividindo a vida 
com outra pessoa, mas tem umas coisas suas individuais que você tem 
que abdicar mesmo. Eu solteiro, eu saía todo dia e voltava tarde, às 
vezes tomava banho e ia trabalhar de manhã. Casado não dá pra fazer 
isso (Ivan). 
 

 Os efeitos discursivos do discurso de Ivan a respeito da desvantagem do 

casamento aparecem relacionados ao impasse existente entre os interesses 

individuais e o compartilhamento da vida conjugal. Viver um casamento implica, por 

sua vez, a redução da liberdade, dos interesses pessoais e da independência o que 

vai de encontro ao ideal individualista que pauta hoje as relações. No entanto, abrir 

mão de alguns desejos pessoais e poder negociá-los entre o casal pode ser um 

caminho possível para a convivência desses dois aspectos em prol da durabilidade 

do casamento. Como dito anteriormente, caso as decisões individuais sobrepuserem 

às coletivas, poderão afetar a relação. 

Esse aspecto pode ser ilustrado também no Discurso feminino como o de 

Andréa. 

 

(...) eu sou muito determinada e quero tomar uma decisão e às vezes eu 
paro para dizer, “eita, eu não posso mais responder sozinha por mim”, 
mas não é uma desvantagem que (...) me deixe muito aflita não, eu digo 
“não, eu tenho que perguntar a opinião dele”, e às vezes eu esqueço de 
fazer isso, mas, logo em seguida eu digo, “não, eu tenho que saber a 
opinião dele”, porque agora não sou mais só eu, somos nós né. (Andréa). 
 



98 
 

 Andréa expressa como uma desvantagem o fato de não tomar as decisões 

individualmente. Por mais que diga que esse fator não se constitui como algo que a 

deixe aflita, se apresenta para a entrevistada como uma nova complexidade que 

deverá aprender a lidar. Pelo fato de ter práticas cotidianas de uma mulher 

independente e que costumava tomar as decisões de suas vidas sem estar pautada 

ou depender de um outro, o novo relacionamento vem demandar o 

compartilhamento de decisões e a quebra parcial dessa autonomia e independência. 

No entanto, as mudanças nas práticas cotidianas exercidas de modo independente 

demandam tempo de adaptação para o estabelecimento de uma relação 

compartilhada que o relacionamento exige. 

  De forma comparativa, a pesquisa realizada por Jablonski (2003)14

                                                 
14 Intitulada por Afinal, o que quer um casal? Algumas considerações sobre o casamento e a 
separação na classe média carioca, esta pesquisa foi realizada com homens e mulheres de 
camadas médias urbanas do Rio de Janeiro em 2001. 

 refere à 

perda de liberdade e de privacidade como itens bastante citados entre os 

participantes de ambos os sexos quando questionados sobre as desvantagens do 

casamento. Além disso, aspectos como rotina – acomodação, monotonia, perda do 

romantismo, perda da atração sexual, indiferença, etc. – perda da individualidade e 

aumento de compromissos e de responsabilidades também foram citados pelos 

participantes. 

Nesse debate sobre a importância da autonomia e da individualidade 

atribuída à relação conjugal contemporânea, o discurso de Patrícia, ilustrado a 

seguir, suscita reflexões sobre as diferenças de um recasamento e a união anterior. 

Em se tratando de questões importantes para sua vida, a participante compara a 

diferença existente nas atitudes relacionadas à aquisição de seu espaço individual 

com seu parceiro atual e o anterior.        

 

 eu sempre tive um grupo de amigas, sempre gostei muito de sair, de 
viajar só, coisas que L (ex-marido) nunca achou ruim, já A (marido atual) 
sente muito. (...) Ele (A) (...) tem muita dificuldade de administrar meus 
programas sozinha. (...) eu tenho uma necessidade de ter um espaço 
meu né, aí eu acho que casamento tira muita da sua privacidade (...) 
Então assim, eu acho que essa perda de privacidade é muito difícil, que 
era um ganho que eu tinha no outro casamento. É o mais difícil de 
administrar (Patrícia). 
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 O discurso de Patrícia apresenta efeitos discursivos acerca das mulheres 

contemporâneas e suas especificidades. Seu discurso expressa práticas cotidianas 

que atribuem importância à conquista do espaço individual, à busca do                                                                                                                                                                                                    

divertimento e da felicidade para além do marido e da casa. Já se sabe que nos 

relacionamentos atuais referentes às camadas médias urbanas a autonomia se 

caracteriza como uma das práticas importantes e que os fundamenta. Dessa forma, 

apresenta-se legitimada em relações em que se atribuem um vínculo mais igualitário 

em que homens e mulheres são reconhecidos como indivíduos que escolhem estar 

com o outro, mas sem perder a sua vida e a sua própria individualidade. Nesse tipo 

de relação, espera-se, portanto, que a privacidade e o compartilhamento de uma 

vida convivam de forma consonante. No entanto, em algumas relações essa 

convivência acarreta alguns conflitos e impasses para o casal. 

 O discurso de Patrícia remete-nos também a pensar a respeito das diferentes 

experiências e práticas construídas ao longo de relacionamentos e de como os 

posicionamentos alcançados em relações anteriores são vivenciados numa nova 

vida conjugal. O trecho abaixo ilustra as diferentes experiências e modelos de 

casamento. 

 

L (ex-marido) sempre achou ótimo, ele achava que eu tinha que sair com 
as amigas, que tinha que fazer outras coisas pra me distrair, pra me 
divertir (ênfase e firmeza na fala).... mas A (marido atual) é o extremo 
oposto né. Então é sempre uma negociação muito grande (...) eu acho 
que é também do modelo de casamento que ele (A) vem e que eu vinha, 
que a gente tá tentando chegar a um meio termo, porque o casamento 
dele com L (ex-mulher) sempre foi assim, “a família, tudo eu futebol clube” 
sabe. Então ela alimentava também isso, não havia programa que não 
fosse feito em parelha né, em todos os aspectos que você imaginar (...) a 
gente tem modelos muito diferentes de relação então... (Patrícia). 
 

É interessante refletir que quando um homem e uma mulher se casam pela 

primeira vez, trazem para o casamento a bagagem emocional, sócio-cultural e, 

muitas vezes, hábitos de consumo e estilos de vida de suas famílias de origem. 

Embora possam ter expectativas e desejos diferentes em relação ao casamento, a 

experiência é igualmente nova para ambos. No recasamento essa bagagem é 

acrescida das experiências vividas no casamento anterior, na separação e, até 

mesmo, no período de transição entre os diferentes relacionamentos. Sendo, por 
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sua vez, as experiências no mínimo assimétricas, o modo de lidar nessa nova 

relação acarreta desafios e negociações para a sua durabilidade (TRAVIS, 2003).  

Além disso, quando a concepção e as práticas de casamento anterior vêm de 

modelos de união diferentes esse conflito pode ser ainda mais acirrado. Patrícia 

destaca que, por terem modelos e vivências bastante diferentes de relação, isso 

pode ser um fator complicador em que necessita de momentos de negociação. 

Pautado num modelo conjugal onde as questões de gênero eram tradicionalmente 

definidas, seu atual parceiro demonstra dificuldade em lidar com uma mulher que 

viveu uma relação mais igualitária, independente não só financeiramente, mas 

também emocionalmente, e que possui autonomia e desejos para além da família.  

Esse aspecto nos remete à diversidade existente de modelos conjugais, e, ao 

mesmo tempo, aos impasses presentes quando pessoas de modelos diferentes de 

relação decidem se relacionar num recasamento. Quando Patrícia ressalta a 

seguinte expressão “o casamento dele com L (ex-mulher) sempre foi assim, ‘a 

família, tudo eu futebol clube’”, demonstra um tipo de relacionamento em que as 

práticas cotidianas tinham A (atual marido) no centro da família, no comando das 

decisões e do funcionamento da casa. Ainda no recorte, “Então ela alimentava 

também isso, não havia programa que não fosse feito em parelha né”, a 

entrevistada ressalta não apenas a existência de diferentes tipos de relações, mas 

também a diversidade de ser homem e de ser mulher na contemporaneidade. A 

viveu num relacionamento em que sua mulher assumia um posicionamento mais 

tradicional e pré-definido e mantinha práticas cotidianas dependentes e pautadas na 

família e no marido. Hoje, ele passa por impasses e mudanças por conviver com 

uma mulher que vive práticas de gênero mais igualitárias e independentes. Isto pode 

ser evidenciado no recorte a seguir que expressa o impasse vivenciado no que diz 

respeito à dificuldade dele em conviver com a autonomia da mulher.  

 

No começo, até para fazer um esporte era complicado, hoje essa fase 
está superada, graças a Deus. Mas assim, se eu dissesse “vou fazer 
academia” aí ele ia mudar o horário dele pra fazer academia comigo, 
porque a gente tinha que fazer academia junto (...) Claro que isso é 
inviável, duas pessoas que tem vidas diferentes e tudo... e é (...) como eu 
disse a ele, “mas, se a gente fizer tudo junto, a gente vai falar sobre o 
quê, qual é a novidade que vai ter para contar, eu só vou falar de trabalho 
que é a única hora que a gente não vai tá junto”  (risos com tom de 
constrangimento)” (Patrícia).  
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É um negócio que a gente vai sempre trabalhando, eu sempre querendo 
cavar mais espaços e ele muito mais refratário, mais difícil (Patrícia).  
 

Dessa forma, conciliar a privacidade e o relacionamento conjugal parece ser um 

dos grandes desafios da vida conjugal contemporânea para esse casal. O discurso 

de Patrícia apresenta, por sua vez, efeitos discursivos que expressam a convivência 

entre a permanência e as mudanças no posicionamento de homens e mulheres no 

casamento co-existindo distintas práticas de gêneros nos diferentes arranjos 

conjugais. Evidencia, portanto, a dificuldade dessa co-existência bem como a 

presença de impasses que traz para a relação conjugal.   

 

5.1.1.3 Manutenção do desejo sexual no casamento 

 

Introduzindo o erotismo no centro do relacionamento conjugal, o amor 

confluente coloca a realização do prazer sexual recíproco como um elemento-chave 

na manutenção ou dissolução do relacionamento. Enquanto componente básico das 

vidas de homens e mulheres e de seus relacionamentos, a busca pelo prazer sexual 

e sua exclusividade passa a ter um papel na relação até o momento em que o casal 

a considerar desejável ou essencial (GIDDENS, 1993). 

Apesar de o prazer sexual possuir um lugar de destaque na relação conjugal, 

esse aspecto foi identificado apenas no discurso de André, e, em específico no 

discurso de um homem, quando questionado sobre o que faz durar um casamento. 

Foi pontuada por ele a importância do desejo e da atração sexual para a 

durabilidade da relação, como evidenciado no seguinte recorte.   

 

(...) importantíssimo, tem que haver atração, desejo, atração sexual. (...) É 
primordial, é 70% do casamento (André). 
 

Apesar de considerar de fundamental importância a manutenção do desejo 

sexual na vida conjugal, o discurso de André evidencia, por outro lado, como 

desvantagem do relacionamento, a dificuldade em renunciar o envolvimento com 

outras mulheres, diferentemente da vida de solteiro. 
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(...) eu sempre fui muito mulherengo, estou sendo sincero. Eu fiz terapia 
por causa disso... e aí você se casa... (...) mesmo quando você namora, 
você dá umas saídas de vez em quando escondido e tal. E, na minha 
opinião, todo homem faz isso, eu não conheço um, todo homem faz! (...) 
Então o lado ruim do casamento é isso, é abrir mão disso tudo (...) isso 
para mim é muito complicado, pesa pra cacete. Mas, pô, faz parte. Para 
mulher deve ser a mesma coisa. Tem mulher que se adapta, mas tem 
mulher que sente falta (...) (André). 
 

Diversos aspectos são passíveis de análise no recorte acima. A primeira 

questão a analisar diz respeito aos efeitos discursivos de ser mulherengo e da 

possibilidade de ficar com outras mulheres ao longo do namoro, sendo uma prática 

legitimada entre os homens já que tradicionalmente o masculino encontra-se 

associado à virilidade e sedução. Na medida em que tal associação passa a ser 

exercida como uma prática social legitimada entre os homens num determinado 

momento histórico e em um dado espaço cultural termina, por sua vez, sendo 

configurada (a infidelidade masculina) como práticas naturalizadas.  

O discurso de André tem um efeito discursivo essencialista/naturalista quando 

coloca que “todo homem faz isso, eu não conheço um, todo homem faz!”. Analisa-

se, dessa forma, que a dificuldade de ser fiel no namoro é uma dificuldade intrínseca 

ao homem, são características individuais e naturalizadas no ser homem, não 

podendo fazer diferente dessa norma. Coloca, portanto, a infidelidade no namoro 

como uma prática cotidiana e legitimada entre os homens e que deve ser evitada no 

casamento, por mais difícil que seja essa renúncia. É, portanto, através dessas 

práticas discursivas que vão se delineando o que é ser homem e o que é ser mulher 

casado/a. 

O fato de ter possuído relacionamentos sexuais freqüentes e numerosos com 

diferentes mulheres durante o namoro pode ser considerado como uma forma que 

os homens encontram de afirmar sua masculinidade. Na medida em que a traição 

masculina é muito mais aceita culturalmente que a feminina, parece que os homens 

conseguem lidar com a infidelidade de modo muito mais tranqüilo que as mulheres 

(FÉRES-CARNEIRO, 2003).  

A discussão entre amor e sexualidade perpassa por práticas discursivas que, 

por sua vez, acabam por influenciar comportamentos e práticas de homens e 

mulheres.  
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Assim, por exemplo, a honra, a monogamia, o adultério, a fidelidade 
conjugal, a promiscuidade, podem ser percebidos como um ‘duplo 
padrão de moralidade’ sexual. Padrão este ligado a uma concepção 
naturalizada, portanto, não social, do feminino e do masculino 
(DAUSTER, 1984, p. 525-526).  
 

Na medida em que o amor e a sexualidade encontram-se interligados ou 

dissociados têm-se a operação de duas lógicas – masculino e feminino – e dois 

códigos morais. 

Dauster (1984) traz em suas discussões a ideia corrente do senso comum 

que distinguem categoricamente os pensamentos e as ações de homens e mulheres 

quando se trata da sexualidade e do amor. Associa-se ao homem a concepção da 

efetivação do sexo independente do amor, diferentemente da imagem da mulher em 

que se articula o sexo ao amor, ao romantismo, à construção de uma relação estável 

necessitando um sentido amoroso na relação sexual. Dessa forma, para a mulher “a 

prática sexual não se manifesta apenas como prazer. Obrigatoriamente manifesta-se 

pela linguagem e pela metáfora do amor” (DAUSTER, 1984, p. 528).    

Em consonância com essas ideias, Bozon (2003), destacou, em sua 

pesquisa15

A lógica que cabe tradicionalmente à mulher, isto é, socialmente legitimada 

como conhecedora dos valores do coração, passa a constituir práticas cotidianas e 

modos de subjetivação vinculando o exercício da sexualidade ao sentimento 

amoroso, sob pena de se projetar fora do universo relacional da família, que tem 

como uma de suas fronteiras a promiscuidade. Contrapondo ao que se atribui à 

mulher, o padrão social conferido ao homem diz respeito ao possível exercício de 

, dois pontos de vista substantivamente diferentes relacionados à moral 

sexual. Dois terços dos homens estiveram de acordo com a ideia segundo a qual é 

possível ter relações sexuais com alguém sem ser apaixonado, ao passo que dois 

terços das mulheres não aprovaram tal argumento. Além disso, os homens foram 

mais numerosos quando se tratou de questões como poder ter aventuras sexuais 

durante o casamento, da mesma forma que a atração sexual leva forçosamente a 

transar com alguém e que é possível haver amor sem fidelidade, ou que as 

infidelidades passageiras reforçam o amor.  

                                                 
15 Essa pesquisa se refere à análise de dois inquéritos, com pouco mais de vinte anos de 
intervalo. “(...) um inquérito realizado em 1970 e outro nos anos 90 permitem compreender a 
transformação dos comportamentos sexuais na França, no decorrer das duas décadas 
geralmente consideradas como um período de ‘liberação sexual’, na seqüência do 
movimento de idéias e da revolta estudantil de maio de 1968” (BOZON, 2003, p. 135). 
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práticas sexuais independente do amor e fora do casamento, marcado pelo modelo 

de atividade no qual deve se exercitar sexualmente desde cedo. A atividade sexual 

nesse padrão de masculinidade não deixa de ser considerada, portanto, uma forma 

de exercer poder e dominação sobre outros/as. 

Esses posicionamentos esperados de homens e mulheres frente à 

sexualidade e (in)fidelidade podem ser interpretados por meio do Discurso 

heteronormativo considerado uma das discursividades normativas que molda 

sujeitos a padrões sócio-culturais estabelecidos, limitando as possibilidades de 

sexualidade fora da norma.  

É importante refletir que os sujeitos sexuais situam-se em redes de 

complexas relações de poder que se inscrevem em uma estrutura discursiva e 

material de normatividade, produtora de corpos, sexualidades e subjetividades. As 

normas sociais regulatórias pretendem que um corpo, ao ser identificado como 

macho ou fêmea determine, necessariamente, um gênero – masculino ou feminino – 

conduzindo a uma única forma de desejo dirigido ao sexo oposto. Dessa forma, o 

processo de heteronormatividade, ou seja, a produção e reiteração compulsória da 

norma heterossexual se inscrevem nesta lógica binária que dá as diretrizes e os 

limites para se pensar os sujeitos e as práticas (ADRIÃO et.al., 2006). 

Compreendendo que as normas, os discursos de verdade sobre 

homem/mulher e masculinidades/feminilidades são consideradas ortopedias que 

impõem certo discurso razoável, limitado e verdadeiro. Tais ortopedias discursivas 

são pautadas em um regime de verdade que cada sociedade possui para 

regulamentar discursos que podem ser determinados como verdadeiros ou falsos, 

aprovando alguns e produzindo efeitos de poder relacionados ao discurso 

verdadeiro. Nesse sentido, em se tratando de masculinidades e feminilidades, pode-

se afirmar que os discursos considerados por determinada sociedade como o mais 

verdadeiro é mais legítimo que os outros, exercendo, assim, um mecanismo de 

poder sobre os outros e sobre si mesmo (TAGLIAMENTO, 2007).   

Dessa forma, o Discurso heteronormativo percebido como norma e legitimado 

enquanto um discurso verdadeiro faz com que qualquer prática ou ação discursiva 

que se coloque em outro lugar de fala sejam deslocadas em termos de status social. 

Para além do binarismo, encontra-se, portanto, o ininteligível.   

 Nesse sentido, a normatização do Discurso heteronormativo termina por 

perpassar os posicionamentos dos sujeitos sexuais já que essa se sustenta no corpo 
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inscrito em um campo discursivo determinado e se afirma como divisão natural 

desses corpos categorizados assimetricamente e complementarmente em masculino 

(virilidade) e feminino (passividade).  

 A necessidade de situar os sujeitos em um dos pólos – masculino e feminino 

– fundamenta um processo de identificação.  
 
Foucault (1979 e 1995) nos coloca que a identificação nada mais é 
que uma maneira de permitir a captura dos sujeitos pelas normas, 
saberes e poderes. Desta maneira, a sociabilidade entre 
heterossexuais e homossexuais é regida por delimitações, fronteiras 
que “protegem” a masculinidade/virilidade e feminilidade dos/as que 
se identificam e são identificados/as enquanto heterossexuais 
(ADRIÃO et al., 2006, p. 6). 
  

 No entanto, é importante refletir que o mundo cultural é composto de 

porosidade em suas fronteiras possibilitando, por sua vez, re-deslocamentos e re-

posicionamentos. Nesse sentido, “outros lugares e outras posições, para além 

daquelas normatizadoras da sexualidade, poderiam e deveriam ser possibilitadas” 

(ADRIÃO et al., 2006, p. 6) resistindo e subvertendo a norma heteronormativa.  

Apesar dessas categorizações tradicionais do que cabe à mulher e ao homem 

em suas práticas sexuais, a conquista feminina no que diz respeito à autonomia de 

sua sexualidade e da dissociação do desejo da reprodução contribuiu para 

considerá-la uma propriedade potencial do indivíduo tornando-a mais maleável. A 

partir daí, puderam ser assumidas diversas possibilidades de práticas sexuais 

através do aumento do número de parceiros sexuais no decorrer da vida e no 

alongamento da vida sexual.     

O reconhecimento da sexualidade e do desejo da mulher foi caracterizado 

como um dos efeitos discursivos no discurso de André. Quando o participante 

ressalta que abrir mão da vida de solteiro deve ser difícil não só para o homem, mas 

também para a mulher, é uma forma de percebê-la igualitariamente reconhecendo a 

sexualidade e o desejo como algo do indivíduo, seja este homem ou mulher. Nesse 

sentido, as possibilidades e as trajetórias sexuais dos homens e das mulheres 

terminam por se aproximar, mesmo que as mudanças nas práticas cotidianas sejam 

mais lentas do que em geral se acredita.  

 A questão relacionada ao reconhecimento da sexualidade feminina pode ser 

também ilustrada no recorte a seguir.  
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Ela (esposa) não se cuida, nem um pouco. E a gente discute muito sobre 
isso. (...) Eu sou muito paciente. Por coincidência a gente teve uma 
conversa séria sobre isso, “oh, a gente tem que ver isso, eu sou bastante 
paciente, mas tem limite velho, o que é que vai acontecer? (...) Hoje em 
dia todo mundo dá em cima de todo mundo, então, o que vai acontecer é 
o seguinte, eu vou parar de lhe procurar, você vai arrumar um amante e 
eu uma amante, porque você também vai arrumar. A mesma vontade que 
eu tenho, você tem. Os dois tem a mesma vontade” e aí eu falo assim até 
para chocar, para ela poder se tocar. (André).  
 

A união contemporânea não tem apenas como referência o sentimento 

amoroso, mas também a sexualidade, primeiro, na constituição e, depois, na 

manutenção da relação conjugal.  

 
A relação de dependência que ligava a sexualidade ao casamento foi 
completamente invertida: da instituição matrimonial que dava direito 
à atividade sexual passou-se ao intercâmbio sexual como motor 
interno da conjugalidade. A sexualidade, que era ontem um dos 
atributos do papel social do indivíduo casado, tornou-se uma 
experiência interpessoal indispensável à existência da união 
(BOZON, 2003, p. 133-134). 
 

Dessa forma, cuidar do corpo, fazer-se atraente e manter aceso o desejo 

sexual na relação conjugal são questões imprescindíveis para o relacionamento 

atual, segundo o entrevistado. Esses aspectos são apontados também como um dos 

grandes desafios do casamento como destacado no recorte a seguir do discurso de 

André.  

 

O principal desafio é você manter o desejo, o carinho, não deixar se 
apagar. Querer chegar em casa e conversar com a pessoa, porque se 
não vira irmão. A coisa mais fácil do casamento é virar irmão, virar amigo 
(...) Tem que ter sexo, 70%, 80% do casamento. Sexo é desejo.. (...) E 
como sexo é importante, tem que ser levado à sério. (André).  
 

No momento em que esses pontos não estiverem em consonância para o 

casal – o desejo, o sexo, o carinho e a disponibilidade para conversar – 

possivelmente dificultará a relação, configurando-a, segundo André, mais como 

amizade do que um relacionamento amoroso sexual já que a primeira se caracteriza 

como uma relação social que representa companheirismo, apoio psicológico, 

cumplicidade, com interdição de relações sexuais. Nesse sentido, a probabilidade de 
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cada membro da relação buscar se relacionar sexualmente com outras pessoas fora 

do casamento ou terminá-lo cada vez será maior.  

No que se refere ao estabelecimento de uma relação com outras pessoas fora 

do casamento (infidelidade), Amanda apresentou um posicionamento distinto em 

seu discurso.  

 

Eu não sinto falta de outras pessoas, de ficar com outras pessoas. (...) 
Em relação à vida de solteira eu não vejo nenhuma desvantagem, de sair. 
Isso eu não faço porque eu não quero. O fato de não ficar com outras 
pessoas, isso eu não faço porque nem gosto e nem acredito que isso vai 
ser bom para mim e para o casamento (Amanda).  

  

Conforme o recorte acima, Amanda ressaltou não sentir falta de se relacionar 

com outras pessoas, não percebendo desvantagem em relação à vida de solteira. Já 

é sabido que a busca pelo prazer sexual é um componente básico das vidas de 

homens e mulheres e de seus relacionamentos. A exclusividade do sexo na relação 

passa a ter uma função de destaque até o instante em que o casal a considerar 

desejável ou essencial (GIDDENS, 1993).  

Dessa forma, o fato de Amanda não ficar com outra pessoa é colocado não 

na esfera da proibição e do não poder, mas sim como uma escolha possível, no 

caso dela, o do não envolvimento extraconjugal. Tendo como uma das 

características do casamento na contemporaneidade a construção de uma relação 

de intensa significação na vida das pessoas já que envolve um alto grau de 

intimidade e um grande investimento afetivo. O discurso de Amanda expressa que 

as consequências de um envolvimento extraconjugal não seriam boas para a 

relação.  Estar casada não é a condição da vida, mas uma escolha até o momento 

em que a relação não fizer bem para ela e para o casal.  

De modo ilustrativo, a pesquisa realizada por Jablonski (2003) expressa 

resultados sobre relações extraconjugais para o homem ou para a mulher. No que 

se refere à percepção das mulheres sobre traição, elas não admitem essa prática no 

casamento nem para si (73% das respostas não) nem para os homens (78% das 

respostas não). Os homens também se mostraram avessos a essa prática, mas com 

uma distinção, na medida em que foram bem tolerantes quando auto-referidos – 

78% de respostas não quando relativas às mulheres e 55% quando diziam respeito 

a eles.  
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A análise desses dados e da presente pesquisa abre a reflexão de que os 

discursos que permeiam as práticas sociais de homens e mulheres terminam ainda 

por reforçar a hierarquia e a desigualdade de gêneros. É importante se pensar até 

que ponto a igualdade ente homem e mulher no que se refere aos posicionamentos 

e práticas sociais e sexuais é efetivada ou é ainda um projeto distante de ser posto 

na ação. “Os resultados tornam evidente que a dupla moral (principalmente por parte 

dos homens) ainda vigora nos dias de hoje” (JABLONSKI, 2003, p. 13).    

 

5.1.2. Discursos referentes às funções ordenadoras e reguladoras do casamento  

 

Aspectos interessantes identificados nos discursos de André e Ivan sobre as 

vantagens do casamento dizem respeito à segurança, ao sentido de vida construído 

na relação e à percepção da vida conjugal como porto seguro. 

 

A vantagem é segurança, é tranqüilidade... (...) dá um sentido à vida (...) 
Você não tem mais a meta de “quero sair, quero me agarrar com várias 
mulheres”... isso tudo aconteceu, e agora? (...) é uma nova fase com 
novas etapas (...) Agora vou construir uma família, vou ter filho, vou ter 
uma casa, vou viajar, vou construir uma carreira. (...)Acho que para o lado 
profissional é importante, porque foca mais na profissão quando tá 
casado (André). 

(...) é muito bom você chegar em casa e tá sua esposa, sua filha... é um 
conforto, é um porto seguro assim sabe, de chegar e “que bom que você 
tá aqui sabe!” (..) a gente já se sente seguro (Ivan). 
 

 Segundo Féres-Carneiro (1998), o casamento tem como função social criar 

para o indivíduo uma determinada ordem, para que ele tenha a possibilidade de 

experimentar a vida com certo sentido, sendo o/a parceiro/a o/a co-habitante mais 

próximo/a e mais decisivo/a no mundo. No discurso dos dois participantes, por sua 

vez, fica evidente a associação do relacionamento afetivo construído no casamento 

com a sensação de segurança perpassada por um ideal de casamento moderno. 

Considerada refúgio e proteção, a família moderna tornou-se o receptáculo de uma 

lógica afetiva estabelecida através de uma intimidade conquistada e refletida nas 

relações de afeto entre seus membros.  
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Nesse sentido, a construção do vínculo afetivo proporcionado pela relação 

conjugal conduziria, por sua vez, a assunção de compromissos que possibilitam 

para os homens mais conquistas materiais e posição social - status. Dessa forma, 

quando ressaltam aspectos como a segurança e a família como porto seguro, falam 

desse lugar do conforto e do apoio que o relacionamento afetivo proporciona.  

Em se tratando da família como o espaço monopolizador da afetividade e do 

domínio privado, a conjugalidade passa a se constituir como espaço dos 

sentimentos mais íntimos, receios e desejos dos sujeitos-parceiros. Dessa forma, o 

enquadre conjugal passa a oferecer contorno, delimitando o interno e o externo, 

conferindo significado ao sujeito, sendo referência e repercutindo sobre a 

constituição de sua subjetividade (MEDEIROS, 2004).    

É possível observar também no recorte de André os efeitos discursivos a 

respeito do casamento como potencializador de projetos de vida. Enquanto a vida de 

solteiro traz como meta o se divertir e se relacionar de modo fugaz e sem 

compromisso com várias mulheres – padrão relacional culturalmente valorizado para 

os homens - o casamento acarreta a renúncia da vida de solteiro em detrimento de 

uma nova etapa de vida com uma lógica própria onde a construção de uma família 

proporcionará a existência de filhos assim como o desenvolvimento de projetos 

como o de uma carreira bem sucedida. Se para o homem o casamento é percebido 

como impulsionador de projetos e de uma carreira de sucesso, vale questionar se 

para mulher a instituição casamento não figura mais como uma ameaça à sua vida 

profissional e aos seus projetos de vida já que terá que conciliar a administração 

desses espaços.  

O casamento pode ser considerado um fenômeno que faz parte da história da 

humanidade. Sua permanência ao longo do tempo pode ser conferida ao fato dele 

funcionar como um regulador social.  

 
À parte da visão romântica que se agregou a ele em determinado 
momento da história, o casamento tem sido um instrumento para a 
manutenção da ordem social, do patrimônio, dos valores morais e 
religiosos. Prova disso, é o caráter de obrigatoriedade e de regra 
geral que se incorpora à idéia do casar-se (ZORDAN; FALCKE; 
WAGNER, 2005, p. 63). 
 

Nesse sentido, o casamento pode ser compreendido, além de uma função 

ordenadora na vida do indivíduo, como um regulador sexual já que seu objetivo não 
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é mais se relacionar com outras mulheres. Observa-se, dessa forma, a mudança de 

um padrão de masculinidade adequado à vida de solteiro – ficar de modo fugaz com 

diversas mulheres - para o ingresso em outro padrão de masculinidade perpassado 

pelos códigos da paternidade, da estabilidade financeira, econômica e profissional.  

 

5.2. EIXO 2: vida doméstica cotidiana 

 

5.2.1. Discursos referentes às relações de gênero nas divisões das tarefas 
domésticas 

 

Nesse item foi identificado um tema referente aos discursos relacionados 

às relações de gênero nas divisões das tarefas domésticas e suas cinco 

categorias. A saber: Execução X administração das tarefas domésticas 

(Categoria 1); Posicionamentos e práticas de gênero assimétricas na divisão das 

tarefas domésticas (Categoria 2); Posicionamentos e práticas de gênero 

igualitárias na divisão das tarefas domésticas (Categoria 3); Discursos referentes 

à divisão das despesas financeiras da casa (Categoria 4); e Discursos 

centralizadores (Categoria 5). 

 

5.2.1.1 Execução X administração das tarefas domésticas 

 

Observou-se, nos discursos das seis pessoas entrevistadas, a contratação de 

serviços de terceiros para executar as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos. 

Compreende-se aqui por afazeres ou atribuições domésticas a realização, no 

domicílio, de atividades como: arrumar e limpar a moradia; cozinhar ou preparar 

alimentos; passar roupa; lavar roupa ou louça; orientar ou dirigir trabalhadores 

domésticos na execução dessas tarefas; cuidar de filhos; dentre outros 

(BRUSCHINI, 2006). Notou-se que, quatro dos seis participantes possuem, pelo 

menos, duas pessoas que cuidam do funcionamento da residência.  

 

A gente tem uma empregada e uma diarista. Todo dia tem uma e três 
vezes por semana tem duas. (Patrícia). 
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Temos duas, uma funcionária da casa que vem pela manhã e vai embora 
umas 15h30min, 16h, faz o almoço da gente, arruma a casa e tal e vem 
de segunda à sábado. E tem a babá de F (filha) que folga final de semana 
sim, final de semana não, que dorme na casa (Ivan).  
 

Esse aspecto da contratação de serviços de terceiros – empregada 

doméstica, faxineira, babá, caseiro, etc. - para cuidar da dinâmica da casa é um 

fenômeno que atinge particularmente a camada média brasileira que dispõe desses 

serviços a preços acessíveis devido à abundância de mão-de-obra no país. Vale 

ressaltar que essa prática não é compartilhada por essa mesma camada social de 

países ricos. 

 
(...) a quantidade de mão-de-obra excedente e em busca de sustento 
gera uma oferta de serviços de baixa qualificação e de baixos 
rendimentos que é absorvida pela classe média a fim de livrar-se 
daquelas tarefas braçais diárias (GUERRA et al.,  2006, p.62). 
 

 O privilégio desse acesso à prestação de serviço pessoal em relação à classe 

social menos favorecida economicamente é ressaltado por André quando coloca 

como um luxo a presença de, pelo menos, uma funcionária ao longo das vinte e 

quatro horas em sua casa.  

 

(...) realmente é um luxo, se você pensar vinte e quatro horas tem alguém 
para ficar com M (filha). É um negócio caro para caramba, mas que vale a 
pena (André). 
 

Em se tratando do emprego doméstico é importante destacar que este tipo de 

trabalho se configura como um dos maiores locais de trabalho feminino já que se 

trata de uma ocupação na qual mais de 90% dos trabalhadores são mulheres. Isto 

pode ser observado nas famílias dos seis participantes desta pesquisa.  

Para Bruschini e Lombardi (2000), a natureza feminina do emprego doméstico 

não é de surpreender, pois, em nossa sociedade, as atribuições domésticas são 

apresentadas como responsabilidade da mulher, qualquer que seja sua situação 

social, sua posição na família e trabalhe ela ou não fora do lar.  

 
São ocupações nas quais a presença das mulheres tem se dado 
tradicionalmente, como o trabalho doméstico, as atividades sem 
remuneração e as atividades de produção para consumo próprio e do 
grupo familiar (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2000, p. 68). 
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Há, por sua vez, uma lógica aqui operando que articula o sexo diretamente ao 

gênero e seus atributos, e vice-versa, consistindo em uma atribuição à mulher dos 

espaços domésticos. Em se tratando de uma ótica vivenciada e transmitida por 

gerações, acaba-se por naturalizar a casa como um espaço feminino, ou ainda, 

“feminilizante, fazendo com que o homem se afaste deste lócus para não colocar em 

‘risco’ a sua masculinidade” (TAGLIAMENTO, 2007, p. 57). 

Este aspecto é ratificado quando se analisa os discursos de Amanda e Fábio 

a respeito de terceiros que realizam as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos. 

Abrem para discussão o fato da esposa não mais realizar diariamente essas 

funções, ficando a cargo de uma terceira pessoa que presta este serviço – uma 

mulher de classe menos favorecida caracterizando uma questão de gênero. No 

entanto, apesar de não ser mais quem executa, é quem administra e gerencia a 

funcionária.  

 

S (empregada) me ajuda. Eu não faço quase nada de tarefa doméstica. É 
S sempre. Uma roupa na máquina eu não boto. Não faço nada. No final 
de semana, lavo louça, dou uma varridinha na casa, quando está muito 
suja, e arrumo. (Amanda).  

Tem uma empregada e um caseiro. (...) Ela faz tudo. Faz tudo 
supervisionado por A (esposa). (Fábio). 

Ela (esposa) conduz a empregada e, as coisas do caseiro, é comigo né. 
(...) Com o caseiro sou eu quem administro. Sempre quando ela quer 
alguma coisa ela me fala “oh, pede ao menino para fazer isso” e com a 
menina eu digo “pede para ela fazer isso”, quando tá perto eu mando 
fazer, mas se tiver com poeira eu digo “oh, tem que limpar esse 
ventilador”, aí ela avisa para moçinha limpar (Fábio). 
 

A análise do discurso de Amanda faz pensar o lugar que se coloca o serviço 

prestado da empregada doméstica. Quando Amanda ressalta que o trabalho de S, 

sua funcionária, é uma ajuda, as tarefas domésticas passam a ser entendidas como 

de sua função e responsabilidade, devendo, por sua vez, gerenciá-las. E, apesar de 

inicialmente afirmar de que não executa quase nenhuma tarefa doméstica, na falta 

da funcionária é ela quem toma à frente de tais atribuições.  

O discurso de Fábio também expressa a presença de dois funcionários, e 

que, de fato, a empregada doméstica realiza todos os afazeres. No entanto, ele 

ressalta no final de sua fala que ela “Faz tudo supervisionado por A (esposa)”. 

Nesse sentido, interpreta-se que cabe à sua mulher administrar a funcionária em 
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suas diversas atribuições domésticas, se configurando, mais uma vez, como uma 

atribuição feminina. É interessante notar, ainda, a dicotomia existente nessa 

administração. Fábio que, por sua vez, administra o externo da casa - o caseiro, sua 

infra-estrutura e manutenção - não intervém perante a empregada doméstica 

quando há alguma coisa que precisa ser corrigida, mas sim conversa com sua 

esposa para esta intervir, já que é de seu domínio este espaço, e vice-versa.  Esse 

posicionamento de Fábio termina por reforçar a cisão entre o domínio da casa e da 

rua. 

 

Eu já falei, “a parte de empregada, conduza”, a parte da empregada, a 
roupa, a cozinha. Eu não vou tá na cozinha preocupado. Se você chegar 
lá em casa, eu não sei nem onde é que tá a rede, a rede de botar lá fora, 
porque é ela (esposa) quem arruma o armário... o que falta de comida eu 
também não sei, porque como é ela quem está na cozinha, eu pergunto 
“tá faltando alguma coisa?”, ela não, já sabe! (ênfase) (Fábio).  
 

A análise do discurso de Fábio mais uma vez demonstra a tradicional divisão 

sexual do trabalho na esfera doméstica. Fica claro em seu discurso que o 

entrevistado se isenta da obrigação de compartilhar práticas cotidianas ou mesmo 

de ter conhecimento sobre as tarefas associadas às que são “essencialmente 

femininas”.  

O discurso de Andréa também se encontra em conformidade com a ideia da 

prestação do serviço de empregadas domésticas configurada como um auxílio. A 

entrevistada é a única participante que não possui uma funcionária diariamente, e 

sim quinzenalmente. Há, segundo ela, o projeto de contratar um serviço diário, no 

entanto, ainda não é possível incluir esse gasto no orçamento, apesar de ter a 

consciência de que precisa de alguém para “ajudá-la”. Por esse motivo, quem 

termina por desempenhar as atividades domésticas é Andréa o que a deixa 

cansada.   

 

(...) eu tenho consciência de que eu preciso de alguém para me ajudar, 
porque eu estou muito cansada (...) a gente ainda não está podendo 
colocar isso no nosso orçamento e arcar com essa despesa extra. (...) 
Agora eu tenho uma pessoa que vem de quinze em quinze dias fazer a 
faxina aqui em casa, fazer a faxina grande, limpar tudo, tirar tudo do lugar, 
porque também aí não dava não, acabava comigo (risos) (Andréa). 
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 Considerando que “a gestão do conjunto do trabalho delegado é sempre da 

competência daquelas que delegam” (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 607), entende-

se que a responsabilidade dessas funções termina por ser uma atribuição feminina. 

Nesse sentido, apesar da mulher encontrar-se imersa no mercado de trabalho e com 

outras funções para além da vida doméstica, continua sendo de sua 

responsabilidade a gerência e administração da delegação dessas funções. 

Esse modelo de delegação se tornou viável para as camadas médias urbanas 

devido ao aumento acelerado dos empregos em serviços, como debatido 

anteriormente. É essa expansão dos empregos em serviços nos países capitalistas 

ocidentais que passam a oferecer novas alternativas para o antagonismo entre 

responsabilidades familiares e profissionais. 

 
A emergência desse modelo se deve à polarização do emprego das 
mulheres (...) e ao crescimento da categoria de profissões de nível 
superior e de executivas; elas têm ao mesmo tempo a necessidade e 
os meios de delegar a outras mulheres as tarefas domésticas e 
familiares (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 604). 
 

Verifica-se aqui, por sua vez, que o trabalho fora de casa está condicionado à 

manutenção da posição de dona de casa. Ou seja, a mulher pode trabalhar fora 

desde que não se isente da sua posição de cuidadora/administradora da casa e dos 

filhos. “Mediante este corolário, as mulheres optam por reiterá-lo e com isso exercem 

uma dupla jornada de trabalho, ou desviam deste, sofrendo as cobranças exercidas 

pelo social” (TAGLIAMENTO, 2007, p. 76). 

Em consonância com essas afirmações, as análises dos discursos dos/das 

participantes permitem a interpretação de que apesar das profundas transformações 

nos modos de ser homem e de ser mulher, a esfera privada ainda se encontra sob 

domínio da mulher, mesmo que seja no âmbito da administração, estando os 

homens alheios aos afazeres domésticos que se associam ao feminino.   

 

5.2.1.2 Posicionamentos e práticas de gênero assimétricas na divisão das tarefas 

domésticas 

 

Foi possível identificar nos discursos dos/das participantes práticas de gênero 

assimétricas na divisão das tarefas domésticas. Em relação à realização das 



115 
 

compras para casa, aspectos interessantes apareceram para ser analisados. Em 

geral, observou-se nos discursos que essa é tarefa das mulheres. Os homens 

participam desse afazer, apesar da maioria não saber os produtos que estão 

faltando na residência.  

O recorte abaixo da entrevista de Amanda ilustra bem este aspecto. 

Normalmente é uma prática cotidiana realizada por ela, mas, quando ele se dispõe a 

executá-la, pede à funcionária que diga o que está precisando comprar. Quando 

ressalta que ele não sabe procurar o que está faltando em casa, reflete a maneira 

alheia e distante que o marido se comporta perante o funcionamento doméstico.  

 

Normalmente eu vou só, às vezes ele vai comigo. E eu não acho que ele 
faça questão não de ir, agora ele vai quando ele quiser, no tempo dele. 
(...) Já aconteceu dele tomar a iniciativa, mas é uma vez em dez. E até a 
lista ele não faz. Pede a S (empregada). (...) Ele mesmo não sabe 
procurar o que é que tá faltando, o que é que se usa (Amanda).  
 

Os discursos de André e Fábio expressam também que essa atividade 

doméstica é atribuída às suas mulheres não ficando como responsabilidade dos 

mesmos, como ilustra o trecho a seguir. Patrícia também destaca que é uma 

atividade realizada sempre por ela. Fica evidente, ainda, no discurso da entrevistada 

que não só o ato de fazer a feira é de sua responsabilidade, mas sim o 

funcionamento da casa de maneira geral. 

 

É ela (esposa) que vai mesmo durante a semana, ela arruma um tempo e 
faz. Eu nunca faço supermercado. Ela faz o supermercado (André). 

Essa parte é dela (esposa). (...) Eu ajudo para repor, mas a feira mensal 
quem faz é ela (Fábio). 

(...) fazer feira sempre é comigo (...) resolver coisas de casa é comigo. Eu 
também dou as orientações, o que é que vai fazer, o que vai deixar de 
fazer (Patrícia).  
 

Quando se trata dos reparos na casa fica evidente que o homem é que é 

responsável por essa atribuição, seja para executá-la ou contratar serviços de 

terceiro para o conserto. Nesse aspecto as seis pessoas entrevistadas informaram 

que são os homens ou os parceiros quem executa ou gerencia de fato essa função.  
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Aí você não faz ideia!!... é papai aqui!!... você é engenheiro... engenheiro 
tem que saber de tudo, homem e engenheiro tem que saber de tudo que 
imaginar, tem que entender de carro, de avião, de tudo. Sou eu quem 
faço, mas M (esposa) cobra muito isso. Ela diz “oh tem que trocar 
lâmpada, consertar a porta do móvel”... eu faço pouco isso, porque meu 
tempo durante a semana é tão apertado... E aí a última coisa que eu 
quero é perder tempo... (...) E aí eu falo, “contrate alguém, mas meu 
tempo é mais precioso” (André). 
 

A análise do discurso de André ressalta bem a questão de ser o homem que 

executa ou administra a manutenção da casa (físico-estrutural). Quando perguntado 

sobre quem realizava os reparos da casa ele respondeu enfaticamente e de modo 

irônico que era ele quem fazia, apesar de que ao final de sua fala, ressaltou dizer 

para a esposa contratar alguém que ele não irá executar tal função. Apesar de não 

realizar tal tarefa, ressaltou num tom queixoso ainda que só pelo fato de ser homem 

e engenheiro - profissão tradicionalmente ligada ao masculino – tem que ser uma 

pessoa entendida de carro, avião e reparos da casa. Mesmo sem executar tal tarefa, 

essa função termina por ser associada ao masculino sendo, portanto, cobrado que 

ele a execute. 

No que diz respeito aos efeitos discursivos relativos a essa percepção, no 

Discurso Regulador (heteronorma) o homem se apresenta assumindo características 

“naturalmente” diferentes das mulheres. Quando André destaca que apenas por ser 

homem e engenheiro tem que entender de diversos assuntos, sugere, por sua vez, 

atribuições fixas de qualidades e essências que não são delimitadas nem 

contextualizadas, mas gerais e estáticas na relação de gênero.  

 A análise dos discursos de Patrícia e de Andréa, evidenciados nos recortes a 

seguir, ratificam esse Discurso Regulador quando colocam que os reparos da casa 

são funções dos parceiros, assim como a não competência delas quando se trata 

desse assunto.  

 

Tem coisas que A (marido) conserta, eu não conserto nada, sou zero à 
esquerda em termos de reparos. (...) Mas aí não tem uma regra muito 
certa não, têm vezes que eu digo “oh, arruma um eletricista” aí ele arruma 
(Patrícia). 

“Geralmente é ele (marido). E quando quebra que ele não vê ou não está 
sabendo, eu mostro, falo, e ele ajeita ou chama alguém que ajeita, se for 
alguma coisa que ele não sabe fazer. (Andréa). 
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 Fica evidenciado nas práticas cotidianas localizadas nos discursos acima que 

cabe ao parceiro a função de manutenção e infra-estrutura da casa. Refletem 

também a ausência completa da mulher dessas questões tendo um viés de gênero 

já que nenhuma mulher entrevistada e nem as cônjuges dos entrevistados executam 

ou gerenciam essa atribuição doméstica. Por considerarem incompetentes nessas 

funções, acabam por delegar ao marido – homem – a execução ou a gerência 

desses reparos. É interessante destacar que em ambos os discursos as 

entrevistadas colocam que avisam aos maridos o que está precisando de reparos 

para, assim, eles providenciarem o conserto. Presume-se, de antemão, que eles 

saibam do assunto e caso não sejam sabedores, mesmo assim, apenas pelo fato de 

ser homem, teriam maior competência para administrar esses assuntos.   

De forma comparativa, pesquisas que analisam a divisão sexual das 

atividades domésticas em profundidade chamam a atenção para o fato de que os 

homens se envolvem em tarefas domésticas de maneira bastante seletiva.  

 
Bruschini (1990), por exemplo, comenta, com base em entrevistas 
com maridos e mulheres de 25 famílias de classe média e média 
baixa na cidade de São Paulo, que os companheiros partilham com 
as mulheres os encargos domésticos, apenas em atividades 
específicas – como as de manutenção ou conserto – de maneira 
eventual e a título de ajuda ou cooperação. Sorj (2004) mostra que 
os homens se envolvem, preferencialmente, em atividades 
interativas, como cuidar dos filhos, nas que envolvem interseção 
entre os espaços público e privado, como fazer as compras da casa 
ou levar os filhos ao médico, nas atividades intelectuais – como 
ajudar os filhos nos deveres escolares – em oposição às manuais ou 
rotineiras – como lavar roupa ou limpar a casa – ou ainda em tarefas 
domésticas valorizadas – como realizar uma culinária mais 
sofisticada (BRUSCHINI 2007, p. 545).  
 

A repetição da norma contribui, dessa forma, à naturalização das suas 

convenções, isto é, torna-se natural ao homem ocupar a posição de provedor e 

responsável por manter a infra-estrutura doméstica – reparos - e à mulher a de 

cuidadora dos filhos e da casa, tornando atributos naturais na relação de gênero. 

Essas famílias expressam, portanto, que continuam atuando conforme “a matriz 

inteligível de gênero que liga diretamente sexo ao gênero, masculinidade ao homem, 

feminilidade à mulher, a casa à mulher, o prover ao homem” (TAGLIAMENTO, 2007, 

p. 85). 
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Já é sabido que, nas últimas décadas, uma ampla transformação na 

composição sexual do mercado de trabalho e nas práticas de conciliação entre 

trabalho e responsabilidades familiares vem acontecendo. Com a influência do 

aumento da escolaridade da mulher, da invenção da pílula anticoncepcional que 

permitiu a dissociação entre desejo e reprodução, do aumento substancial do 

número de divórcios e das uniões consensuais, entre outros, as relações entre 

homens e mulheres, tanto no âmbito público, quanto no privado passaram a ser 

(re)configuradas.  

Para Tagliamento (2007) essas transformações familiares vêm, 

paulatinamente, afetando e desestabilizando o lugar e a posição dos homens, que 

até então eram inabaláveis. No entanto, ressalta que uma atitude mais igualitária em 

relação à parceira - incluindo aí a divisão das tarefas domésticas e dos cuidados 

com os filhos – seja possível a apenas uma pequena parcela de homens, cuja 

atitude não colocaria em risco sua masculinidade e posição de domínio ao adotar 

atitudes mais igualitárias.  

A pesquisa realizada por Bruschini (2007)16 no qual analisou um estudo feito 

com dados da PNAD17

                                                 
16 Foram utilizadas informações obtidas a partir das perguntas 121 “na semana de 23 a 29 
de setembro de 2001, cuidava dos afazeres domésticos?” e 121-a (para os que 
responderam sim) “quantas horas dedicava normalmente por semana aos afazeres 
domésticos?”. No total, 140.338.544 pessoas responderam à pergunta, sendo 67.675.933 
homens (48,2% da população) e 72.662.611 mulheres (51,8%). 
 

17 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio feito pelo IBGE. 

/2002, sobre o tempo semanal médio de dedicação aos 

afazeres domésticos ratifica que o tempo das mulheres nesses afazeres é bem 

superior do que o dos homens.  

 
Dos investigados, 68% responderam afirmativamente à pergunta 
sobre o cuidado com os afazeres domésticos. No entanto, ao 
desagregar as informações por sexo, ficaram evidentes as 
desigualdades de gênero, pois, enquanto quase 90% das mulheres 
responderam ‘sim’ à pergunta, pouco menos de 45% dos homens 
deram resposta semelhante. O diferencial de gênero se apresentou 
também com clareza quando se examinou o tempo de dedicação aos 
afazeres domésticos, segundo o número médio de horas semanais. 
Pois, enquanto na população total este número foi de 21,9 horas, o 
das mulheres foi de cerca de 27 horas e o dos homens pouco mais 
de 10 horas (BRUSCHINI, 2007, p. 544). 
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Observou-se também que o número de horas de dedicação aos afazeres 

domésticos diminui à medida que aumenta o nível de escolaridade e de rendimento. 

Enquanto mulheres com 12 anos ou mais de estudo (ou nível superior) trabalhavam 

em média 20 horas por semana em afazeres domésticos, aquelas que tinham 

apenas 1 a 4 anos de estudo dedicavam-se quase 29 horas e aquelas com 5 a 8 

anos de estudo 27,2 horas. Entre os homens, o efeito da escolaridade também está 

presente, mantendo, porém, em todas as faixas, número de horas muito inferior ao 

das mulheres.  

Além disso, no que se refere ao nível de rendimento, percebeu-se que 84% 

das mulheres na faixa de 5 a 10 salários mínimos e 77% na faixa de mais de 10 

salários mínimos declararam na pesquisa que cuidavam de tarefas domésticas, 

percentual inferior ao de 90% do total das mulheres. E as que possuíam ocupação 

remunerada fora do domicílio dedicavam às atribuições domésticas quase 8 horas a 

menos que as mulheres que não se encontravam com trabalho fora da casa 

(BRUSCHINI, 2007). 

Ao finalizar o trabalho, a autora traz duas considerações que merecem ser 

discutidas nesta pesquisa.  

 
A primeira é a de que os dados analisados comprovam inúmeras 
afirmações que têm sido feitas nos estudos de gênero: as mulheres, 
muito mais do que os homens, dedicam parte significativa de seu 
tempo ao trabalho para a reprodução social; entre elas, são as 
cônjuges e, principalmente, as mães as que dedicam número mais 
elevado de horas semanais aos afazeres domésticos; e, entre as que 
tiveram filhos, são as mães de filhos pequenos aquelas cujo tempo 
semanal de dedicação aos afazeres domésticos é o mais elevado. 
Esta constatação torna-se mais relevante ao se considerar o fato de 
que são justamente essas as mulheres – as cônjuges e as mães de 
filhos pequenos – que estão adentrando com mais vigor no mercado 
de trabalho e nele permanecendo desde os anos 80, como 
constatado em trabalhos anteriores (BRUSCHINI, 2000; BRUSCHINI, 
LOMBARDI, UNBEHAUM, 2006). Ou seja, são aquelas que mais 
trabalham atualmente na atividade produtiva as que mais consomem 
seu tempo, no domicílio, na atividade reprodutiva, enfrentando 
enorme sobrecarga de trabalho e dificuldades de conciliação entre as 
responsabilidades familiares e as profissionais (BRUSCHINI, 2006, p. 
351). 
 

Nesse cenário, pode-se pensar, portanto, que atribuir à mulher a 

administração doméstica e às funções mais relacionadas ao cuidado e ao homem a 

gerência financeira e os reparos terminam por reforçar o Discurso Regulador 
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(essencialista/naturalista) e reproduzir a ideologia dominante. Essa rigidez dos 

atributos de masculinidades e de feminilidades termina, por sua vez, legitimando as 

tentativas dos homens em não se aproximarem do âmbito feminino para serem 

reconhecidos como “homens”, fazendo com que se eximam da responsabilidade 

com as funções “femininas”.  

 

5.2.1.2.1 Conflitos vivenciados pelas mulheres nas práticas de gênero 

assimétricas na divisão das tarefas domésticas 

 

No que diz respeito aos conflitos relacionados às tarefas domésticas foi 

possível perceber nos discursos de Amanda e Andréa a sobrecarga de trabalhos 

domésticos juntamente com a falta de iniciativa dos parceiros quando se trata 

dessas tarefas.   

O discurso de Amanda revela bem conflitos e tensões que vivencia no 

casamento no que diz respeito ao funcionamento da casa. Os recortes a seguir 

ilustram a falta de iniciativa e de incômodo por parte do marido.   

 

C (marido) não faz nada, nada, nada, nada. Não toma nenhuma iniciativa 
para nada. Ele não se incomoda com nada, ele é incapaz de botar, por 
exemplo, se ele comeu um Danone, ele bota o Danone na pia, ele não 
abre o lixo para botar o Danone dentro do lixo, sabe (Amanda).  

Tudo sou eu. Eu acho um saco na verdade. Já tentei dividir. (...) Ele fica 
meio alheio, eu não sei explicar o que é. Ele não se incomoda com 
bagunça. (Amanda).  

Mas eu sinto a casa sobre o meu domínio, tudo sou eu. Ele cuida das 
contas que é o externo e eu cuido da casa, de S (empregada), de I (filha), 
de fralda, de pomada... (Amanda). 

(...) eu já digo assim “tira o teu armário da sala”... (...) Ele bagunça a casa 
inteira e não toma nenhuma iniciativa de limpeza. (...) E sempre quem fala 
sou eu, quem arruma sempre sou eu. (...) com os papéis dele, ele é super 
organizado, com as roupas dele... se você abrir o armário dele é tudo 
organizadinho, mas a bagunça da casa é enorme... as coisas que são 
coletivas... inclusive eu digo isso a ele, quando é uma coisa para ele (...) 
ele consegue se organizar, agora, quando é uma coisa coletiva, a 
iniciativa é sempre minha, coletiva que eu digo sou eu e I (filha). (...) Tem 
as questões que eu acho que são muito masculinas, o que é só para ele, 
ele consegue decidir, ótimo, iniciativa rápida (Amanda).  



121 
 

 Os trechos acima revelam o não envolvimento do parceiro de Amanda na 

dinâmica da casa. Alheio à bagunça, à limpeza e ao funcionamento do lar, é 

possível perceber a existência da ideia de que não cabe ao homem ficar atento e 

participar dessas funções. É importante destacar o seguinte trecho do Discurso de 

Amanda: “Tem as questões que eu acho que são muito masculinas, o que é só para 

ele, ele consegue decidir” a entrevistada acaba por naturalizar as atribuições e as 

características associando ao homem à competência de resolver as coisas quando 

se refere aos aspectos individuais, considerando que ele tem iniciativa quando se 

trata de questões de interesse próprio. Da maneira como é colocada, pode-se 

interpretar que o homem não tem competência ou características intrínsecas que 

façam com que ele pense e haja no coletivo.  Parece ser algo inato e não construído 

culturalmente.  

No entanto, o parceiro da entrevistada quando se apresenta como uma 

pessoa bem organizada e com iniciativa quando se trata de aspectos individuais 

termina por assumir um posicionamento consonante com as lógicas construídas 

socialmente do masculino relacionadas à lógica individual em oposição à feminina 

associada ao cuidado de todos.  

  Essa mesma constatação de alheamento e de falta de iniciativa no coletivo é 

compartilhada por Andréa como demonstra o recorte abaixo. 

 

 (...) outro dia eu tava reclamando sobre o prestar atenção no 
funcionamento de algumas coisas da casa. O lixeiro do banheiro está 
cheio, eu tô vendo que está cheio, mas será que só eu vejo que o lixo 
está cheio? Ele vê e não tira. Então, essas coisas pequenas mesmo, o 
lixo da cozinha, se eu todos os dias fechar o saco e botar ali (na porta), 
todos os dias ele bota o lixo lá fora, ele coloca. Mas, se eu não tirar... não 
tem lixo em casa, só tem lixo em casa quando eu vejo que tem 
entendeu?! (ênfase). (...) Sou eu quem tenho que ver tudo, no meio de 
tudo, o lixo, a teia de aranha...” (tom de reclamação). (Andréa). 
 

 A análise do discurso de Andréa ratifica o que foi colocado por Amanda. 

Compartilham a realidade de que apenas elas percebem o funcionamento da casa 

estando os parceiros à parte dessa observação. Esse aspecto faz-nos refletir acerca 

de que o homem se encontra disponível para “ajudar”, no entanto, não se sente na 

obrigação de perceber os pequenos detalhes do dia-a-dia, de ter atitude diante 

dessas percepções e de dividir as responsabilidades da casa. Os conflitos 

decorrentes dessa atitude do parceiro em não perceber o funcionamento da casa, 
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são evidenciados no ato de reclamar citado pela entrevistada. Demonstra o quanto 

tal atitude ocasiona um sentimento de desconforto e de insatisfação.   

 

eu tenho feito um esforço de não ajudar, que para mim é horrível, mas eu 
estou fazendo esse esforço. “Amanda, onde é que tem não sei o quê?” Eu 
me faço de surda, digo “não sei”, eu vou fazer outra coisa, ou digo “sei lá 
menino, sei não, eu não peguei não”, para ver se ele se organiza 
(Amanda) 
 

  A naturalização da norma é percebida pela sensação de que sempre tem que 

saber de tudo que diz respeito à dinâmica da casa. Na tentativa de subverter a 

norma, a entrevistada adota uma atitude de resistência questionando tal 

posicionamento por meio de um grande esforço por parte dela já que tende 

geralmente a tomar a frente e se reconhecer nas situações. Esse recorte do discurso 

da entrevistada abre às seguintes questões: será que há de fato um conflito 

vivenciado entre o casal no que diz respeito às divisões das tarefas domésticas? 

Será que o conflito se estende ao parceiro ou é exclusivamente vivenciado pela 

entrevistada?  

 É importante ressaltar que o ato de reclamar e o esforço em ter uma postura 

diferente são colocações ditas pelas entrevistadas que refletem um conflito 

vivenciado e um ar de insatisfação perante os parceiros. A atitude alheia ou de 

“ajuda” dos mesmos pode ser pensada que tal conflito não é problematizado ou 

posto em pauta entre o casal para que haja de fato mudanças de posição na vida 

conjugal. 

 Outro aspecto bastante relevante a ser analisado no discurso de Amanda diz 

respeito às atividades domésticas não serem valorizadas como um trabalho na 

concepção de seu parceiro. Os recortes abaixo evidenciam esse tema. 

 
(...) O fato de eu só trabalhar seis horas (...) ele se sente no direito de 
colocar que tudo é ela quem resolve, porque tem mais tempo. Sempre 
tem essa desculpa, “mas tu não tem mais tempo, então tu faz...” e aí as 
compras sou eu que faço, resolver com S sou eu quem faço. .. tudo. 
(Amanda). 

(...) acho que na lógica dele eu trabalho muito menos horas. É como se o 
trabalho em casa não contasse. (Amanda). 
(incômodo por parte da entrevistada quando seu parceiro diz que ela 
trabalha menos) Me incomoda. Apesar de que ele não diz não. (...) na 
hora de parar para pensar ele considera, mas nas atitudes você vê que 
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ele não considera. (...) ele sabe que não é bonito dizer que esse trabalho 
não conta. Se alguém perguntar “Amanda trabalha menos que você?”, é 
capaz dele responder “não, trabalha não, porque trabalha ainda em casa”. 
É capaz de ele dar uma resposta bem bonita dessa. Mas na atitude, ele 
faz como se não considerasse o trabalho, sabe. (Amanda.) 
 

 A percepção do não reconhecimento do trabalho doméstico (como um 

trabalho não remunerado) foi construída sócio-historicamente sendo considerado 

uma inatividade econômica. A concepção dessa atividade como algo improdutivo 

encontra-se associado com a ideia de ser algo desenvolvido fora do lugar do 

trabalho e sem compreensão como valor econômico. Nessa percepção, estando 

ausente do espaço público, o trabalho doméstico inexiste. Esta noção encontra-se 

intrinsecamente relacionada à divisão sexual do trabalho e é o que iremos abordar 

agora. 

A divisão sexual do trabalho é considerada a forma de divisão do trabalho 

social decorrente das relações sociais de sexo adaptada historicamente e a cada 

sociedade. Tem como características a destinação prioritária dos homens à esfera 

produtiva e apreensão por eles de funções de forte valor social agregado e das 

mulheres à esfera reprodutiva. No entanto, em se tratando da divisão não como um 

dado rígido ou imutável, suas modalidades – concepção do trabalho reprodutivo, 

lugar das mulheres, etc. - variam fortemente no tempo e no espaço.  

 
Esse princípio organizador da divisão sexual do trabalho estabelece 
uma outra configuração que associa homens/produção/esfera 
pública, mulheres/reprodução/espaço privado, conferindo a essas 
associações, dentro do mesmo princípio hierárquico, uma 
qualificação da primeira como sendo da ordem da cultura e a 
segunda como sendo da ordem da natureza (ÁVILA, 2007, p. 1). 
 

É importante ressaltar que a maneira particular da divisão social do trabalho 

apresenta dois princípios organizadores, o princípio de separação - em que há a 

divisão de trabalhos de homens e trabalhos de mulheres - e o princípio hierárquico - 

um trabalho de homem tem maior valor do que um trabalho de mulher. Esses 

princípios vêm sendo ajustados no tempo e no espaço e são aplicados por meio de 

um processo específico de legitimação de um Discurso Regulador 

essencialista/naturalista. Este Discurso termina por igualar o gênero ao sexo 

biológico, reduzindo as práticas sociais ao destino natural da espécie (HIRATA; 

KERGOAT, 2007). 
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Problematizar em termos de divisão sexual do trabalho não remete, 
portanto, a um pensamento determinista; ao contrário, trata-se de 
pensar a dialética entre invariantes e variações, pois, se supõe trazer 
à tona os fenômenos da reprodução social, esse raciocínio implica 
estudar simultaneamente seus deslocamentos e rupturas, bem como 
a emergência de novas configurações que tendem a questionar a 
existência mesma dessa divisão (KERGOAT, 2003, p. 56). 
 

Apesar de a divisão sexual do trabalho ter sido objeto de reflexão em diversos 

países, foi na França, no início de 1970, sob influência do movimento feminista, que 

surgiu uma série de estudos que pautariam teoricamente esse conceito. Com a 

tomada de consciência de uma opressão específica, tornou-se coletivamente 

evidente que uma enorme quantidade de trabalho era efetuada gratuitamente pelas 

mulheres, que esse trabalho era invisível e realizado não para elas mesmas, mas 

para outros, em nome da natureza, do amor e do dever materno.  

No Brasil, esse tema do trabalho feminino foi a porta de entrada dos estudos 

sobre a mulher na academia brasileira a partir do final da década de 60 e início dos 

anos 70. A emergência do feminismo como movimento social criou no país as 

condições necessárias para a legitimação da condição feminina como objeto de 

estudo.  

 
A denúncia (...) se desdobrará em uma dupla dimensão: “estamos 
cheias” (era a expressão consagrada) de fazer o que deveria ser 
chamado de “trabalho”, de deixar que tudo se passe como se sua 
atribuição às mulheres, e apenas a elas, fosse natural, e que o 
trabalho doméstico não seja visto, nem reconhecido (HIRATA; 
KERGOAT, 2007, p. 597). 
 

Nesse período, as estatísticas oficiais disponíveis para pesquisar a atividade 

econômica feminina tomavam como referência a produção capitalista industrial, 

ocultando o contexto doméstico, a pequena produção mercantil ou o trabalho familiar 

não-remunerado. Devido a isso, as formas mediante as quais eram elaboradas 

perguntas sobre a atividade feminina provocavam a sub-representação do trabalho 

das mesmas. Com o recenseamento de 1980, contribuições significativas acerca 

das reflexões teóricas e metodológicas sobre trabalho feminino foram inseridas, 

especialmente as que se referiam ao conceito de atividade/inatividade econômica.  

No entanto, nos levantamentos censitários, a categoria inativos abrigava 

pessoas que não trabalhavam - vivem de renda; aposentados; pensionistas; doentes 

ou inválidos; estudantes e os/as que realizam afazeres domésticos, 
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ou seja, apesar do considerável volume de atividades que se 
escondem sob a rubrica afazeres domésticos e que mantêm 
ocupadas mulheres de todas as camadas sociais, o trabalho 
doméstico não é contabilizado como atividade econômica nesse tipo 
de levantamento (BRUSCHINI, 2006, p. 333). 
 

A partir dos anos 90 as pesquisas sobre esse tema passaram a incorporar a 

fundo a revisão do conceito de trabalho. Esse novo conceito passou a caracterizar 

as condições de trabalho remunerado, sem remuneração e a produção para o 

próprio consumo e o da família. Esse maior refinamento favoreceu a mensuração 

mais apropriada das atividades econômicas desempenhadas por mulheres. 

Ao longo da década, outras mudanças foram sendo introduzidas, algumas 

delas em resposta às reivindicações de grupos e movimentos sociais.  

 
Na PNAD de 1992 foi criada (...) a categoria trabalhador doméstico, 
ao lado dos empregados, autônomos ou conta própria, não-
remunerados e empregadores. Esta nova categoria refere-se ao 
emprego ou serviço doméstico remunerado, realizado em geral no 
domicílio do empregador e não ao trabalho doméstico de reprodução 
social, o qual, realizado sem remuneração no espaço da reprodução 
social, continua a ser captado através da categoria ‘afazeres 
domésticos’ (BRUSCHINI, 2006, p. 335).  
 

Com base nas modificações ocorridas ao longo da década de 90, uma nova 

reformulação e a consideração do trabalho doméstico como trabalho não-

remunerado, passou a retirá-lo da vala comum da inatividade econômica. No 

entanto, quando Amanda ressalta em seu discurso “acho que na lógica dele eu 

trabalho muito menos horas. É como se o trabalho em casa não contasse.” a 

interpretação possível é a de que o trabalho doméstico não remunerado ainda é 

percebido como uma inatividade econômica, ou seja, sem valor e sem 

reconhecimento. Ao mesmo tempo, ela destaca que seu marido, quando pára para 

pensar “ele sabe que não é bonito dizer que esse trabalho não conta.”. No entanto, 

suas atitudes e práticas cotidianas expressam a contradição desse discurso já que 

não leva em consideração no cotidiano familiar as atividades domésticas 

desempenhadas pela parceira.   

Essa questão do tempo e da não percepção da atividade doméstica como um 

trabalho é também corroborada no discurso de André ilustrado no trecho a seguir.  
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Eu sou extremamente desorganizado (...) e ela consegue ser pior do que 
eu. (...) A casa da gente é uma bagunça e aí eu cobro... eu sei que é um 
pouco de egoísmo meu, mas eu falo, “pô M (esposa) eu trabalho mais, eu 
chego mais tarde, tu chega mais cedo, tu podia organizar mais tuas 
coisas”. (...) Eu cobro isso porque acho ela mais desorganizada e tem 
mais tempo. (André).  
 

Ao reclamar da desorganização de sua esposa, sua justificativa para que ela 

possa ser mais organizada é o fato de considerar que ela tem mais tempo livre do 

que ele. No entanto, deixa de avaliar as outras atividades que ela desempenha para 

além de seu trabalho remunerado. 

 O recorte abaixo expressa a insatisfação – que instaura uma conflitualidade 

interior - por parte da parceira de Ivan pelo fato dele não participar das tarefas 

domésticas.   

 

Mas de brincadeira ela disse ‘tu hein, não faz nada, não sei quê”, mais 
uma coisa simples, nunca gerou um conflito mesmo que a gente se 
desgastou não. (Ivan). 
 

O entrevistado destaca a fala de sua mulher como uma brincadeira. A partir 

daí, pode-se refletir até que ponto a brincadeira não aparece no discurso da esposa 

como um elemento de “válvula de escape” para dizer as verdades sobre o 

relacionamento e suas insatisfações ou por ser brincadeira, o discurso deveria ter 

menos valor. Nesse sentido, o que parece é que o entrevistado não percebe o 

conflito vivenciado pela parceira, talvez até estrategicamente para manter a norma. 

No entanto, é possível que a parceira encontre-se numa conflitualidade interna a 

respeito da divisão assimétrica de gênero. 

 É sabido que, cada vez mais, as famílias apresentam a necessidade de lidar 

com as responsabilidades familiares, tendo como referência a inserção do casal no 

mercado de trabalho. No entanto, o que se vem percebendo nesta pesquisa em 

consonância com outros estudos é que os cuidados com a família permanecem, em 

grande medida, uma tarefa articulada ao feminino. E quais as repercussões disso? 

Reclamações, insatisfações, cansaços, adoecimentos, maior nível de estresse 

vivenciado pelas mulheres, sobrecarga de trabalho, adaptações/conformações por 

medo de “perder” o marido, adequações à heteronormatividade, etc. Isto é, as 

mulheres vivenciam conflitualidades internas, mas não operacionalizam mudanças 

de posicionamentos como modos de subverter a norma estabelecida.     
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Goldani (2002) vem ratificar a ideia de que, com a crescente participação das 

mulheres no mercado de trabalho, o questionamento das funções e 

responsabilidades de homens e mulheres no interior das famílias se tornou ainda 

mais evidente. Na contemporaneidade, observa-se que as trajetórias de vida adulta, 

tanto para homens como para mulheres, passam a significar, cada vez mais, ser 

companheiros/as, pais e mães e trabalhadores economicamente ativos. No entanto, 

as assimetrias de gênero permanecem e se modificam em ritmos distintos, o que faz 

com que as mulheres tenham uma condição de cidadania fragilizada.  

 
Paralelamente ao crescimento das taxas de atividade feminina, não 
houve maiores mudanças na divisão sexual do trabalho doméstico, 
nem melhoria nas políticas sociais de suporte às famílias, as quais 
aliviariam a exclusividade feminina nas responsabilidades 
domésticas (GOLDANI, 2002, p. 35). 
 

Nesse panorama faz-se necessário rever a ideia da divisão sexual do trabalho 

como vínculo social já que fundamenta a tese que hoje adquiriu o estatuto de política 

da conciliação vida familiar/vida profissional. Segundo Hirata e Kergoat (2007), essa 

política se configura como fortemente sexuada, visto que define implicitamente um 

único ator (ou atriz) dessa “conciliação”: as mulheres, mas apresentando na própria 

essência dessa política um paradoxo relacionado à vontade de chegar à igualdade 

pela promoção da conciliação. Nesse modelo de conciliação cabe quase que 

exclusivamente às mulheres conciliar vida familiar e vida profissional.  

 
Contudo, entre modelo e realidade das práticas sociais pode haver 
uma grande distância, e em geral incumbe apenas às mulheres 
operar essa conciliação. Essa abordagem deu margem a várias 
críticas na França. Hoje, certos pesquisadores propõem substituir 
‘conciliação’, ou mesmo ‘articulação’, por ‘conflito’, ‘tensão’, 
‘contradição’ para evidenciar a natureza fundamentalmente 
conflituosa da incumbência simultânea de responsabilidades 
profissionais e familiares às mulheres (HIRATA; KERGOAT 2007, p. 
604). 
 

 Na 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, organizada pela Organização 

das Nações Unidas em Pequim em 1995, houve a recomendação da igualdade dos 

estatutos sociais entre os sexos configurando o “paradigma da parceria”. Esse 

princípio leva em consideração mulheres e homens como parceiros e as relações 

entre eles mais em termos de igualdade que de poder. Alimenta-se, ainda, uma 



128 
 

prática de divisão das tarefas domésticas no casal – no plano individual – no 

entanto, a presente pesquisa vem mostrar que a realidade das práticas sociais não 

confirma a atualidade desse modelo.  

Dessa forma, fica evidente que a administração doméstica ainda se configura 

como uma atribuição feminina apresentando nessas práticas o modelo de 

conciliação ou de delegação do que o de parceria. E as razões dessa permanência, 

mesmo no contexto da reconfiguração das relações sociais de sexo a que se assiste 

hoje, continuam se configurando como uma das questões mais importantes na 

análise das relações sociais de gênero. 

 

5.2.1.3. Posicionamentos e práticas de gênero igualitárias na divisão das tarefas 

domésticas 

 

Na análise dos discursos dos/das participantes foi possível identificar também 

práticas mais igualitárias no que se refere às atividades domésticas cozinhar e fazer 

compras. No que se refere à primeira atividade, os seis entrevistados ressaltaram 

que, de maneira geral, não exercem a prática de cozinhar sistematicamente. No 

discurso de Amanda evidencia-se a prática de nem ela nem o parceiro cozinhar, no 

entanto, ressalta que as comidas da filha são feitas muitas vezes por ela, 

diferentemente de seu marido.  

 

(...) nem eu nem ele na verdade, a gente cozinha lanche, (...) Eu cozinho 
muito para I (filha) né, faço uma sopinha, uma carninha... se eu não tiver, 
ele chama alguém, vai arranjar alguma saída que não é ele fazer 
(Amanda).     
 

 Um aspecto interessante a ser analisado no discurso de André ilustrado a 

seguir refere-se às atividades domésticas. Segundo ele, a prática de cozinhar é vista 

como um hobby realizando mais nos fins de semana. Ressalta seu desprazer em 

lavar pratos e, por sua vez, afirma que executaria as demais atividades domésticas 

em detrimento das louças, apesar de curiosamente nunca precisarem de sua ajuda.   

 

Muito pouco. (...) eu cozinho fim de semana, mas é hobby. “Ah, vamos 
cozinhar”. A gente tem um trato que é o seguinte, a coisa que eu mais 
detesto é lavar prato. Eu lavo roupa, lavo a casa, lavo o banheiro, mas 
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prato não encaro de jeito nenhum. (...) Se precisar eu faço as outras 
coisas... mas nunca precisou (André). 
 

No que tange à segunda atividade, a de fazer compras, Ivan ressalta que a 

maioria das compras é ele quem faz, no entanto, sua esposa lhe dá a lista com o 

que precisa ser comprado. É ela quem sabe o que de fato está faltando, e ele 

apenas executa o que foi pedido. 

 

Eu faço mais compras que ela (esposa), mas ela me dá a lista. Ela é que 
sabe o que é que está faltando. Eu vou mais ao supermercado, mas ela é 
que sabe o que está precisando. (Ivan). 
 

Diante dessa falta de conhecimento do funcionamento da casa, vale refletir 

até que ponto a realização das compras se caracteriza como uma prática igualitária 

apenas pelo fato de Ivan executar a ação? Sua esposa não estaria no domínio 

desse espaço configurando uma hierarquia de gênero já que cabe a ela dizer o que 

falta?   

Por outro lado, Andréa foi a única entrevistada que destacou a participação 

efetiva de seu marido nessa atividade. Segundo a participante, normalmente ele a 

acompanha ao supermercado ou então vai sozinho. No momento de preparação da 

lista de compras, ela ressalta que às vezes ele faz só, se configurando como uma 

pessoa interessada e que tem noção das coisas de casa.  

 

Geralmente, a gente vai para o mercado junto, eu e F (marido). Agora, 
quando eu estou muito atarefada, com muita coisa para fazer, aí ele vai 
fazer a feira sozinho. A gente prepara a lista em casa e ele vai fazer, ou 
vai ele e G (filho). (...) Às vezes eu não preciso nem dizer, ele (marido) 
vai, abre os armários, a geladeira, faz a lista dele, faz o check list comigo 
e vai fazer a feira. Ele tem noção das coisas, ele é interessado (Andréa). 
 

Uma das interpretações possíveis diante deste aspecto se refere à 

disponibilidade e interesse do marido em ajudá-la. Verifica-se, nesse sentido, 

práticas mais igualitárias nesse casal no que se refere à realização de compras já 

que o parceiro não apenas executa a tarefa, mas também tem o conhecimento do 

que precisa ou não ser comprado. 
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5.2.1.4 Discursos referentes à divisão das despesas financeiras da casa  

 

Foram observados na análise dos discursos dos seis participantes práticas 

cotidianas de divisão das despesas financeiras da casa tendo cada família, por sua 

vez, construído diferentes estratégias de realização dessa divisão. É importante 

ressaltar que as práticas de divisão não se sucederam de forma rígida e nem se 

apresentaram igualmente nas práticas cotidianas nas famílias dos/as 

entrevistados/as. Evidenciaram-se, por sua vez, práticas cotidianas relacionadas a 

posicionamentos mais tradicionais bem como outras mais igualitárias, como serão 

apresentadas a seguir. 

 

5.2.1.4.1 Entre divisões igualitárias e administrações tradicionais  

 

Assumindo posicionamentos mais tradicionais, Fábio e os parceiros de 

Amanda e de Patrícia apresentaram práticas de administração das despesas 

financeiras, realizando pagamentos e controlando os gastos.  

O discurso de Fábio expressa a responsabilidade sobre essa atribuição 

doméstica. Apesar de não se configurar como estando no lugar do provedor 

financeiro da casa já que é uma família de dupla renda na qual dividem todas as 

despesas de forma igualitária, é ele quem termina por ser o responsável pela 

administração financeira e efetuação dos pagamentos.   

 

(Quem realiza os pagamentos) Sou eu, aí é comigo. A maioria dos 
pagamentos sou eu quem efetua. Um ou outro ela faz lá, mas é no banco 
dela. Em regra geral sou eu. (...) Divide 50%. Lógico, o grosso, 50%, mas 
sempre tem uma coisa que ela paga, outra coisa que eu pago, uma saída, 
essas coisas. (...) quando você casa, precisa definir a parte financeira e 
como eu tenho essa parte de administrar empresas, aí dividir a parte 
financeira quem faz sou eu. (Fábio). 

Os pagamentos é ele, também só isso. (...) A gente não tem o dinheiro 
dele e meu, a gente junta (...) a gente não tem conta conjunta, mas ele 
paga tudo o que tem que pagar com o dinheiro dele, quando falta ele me 
pede. (...) ele não regula o meu dinheiro, ele toma conta do dinheiro (...) 
Eu não controlo e não tenho juízo para controlar dinheiro.(...) Ele fica mais 
no controle mesmo, por que tá mesmo, sabe quanto eu tenho e quanto 
ele tem. (Amanda).  
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O discurso relacionado ao prover se configura como uma norma que regula o 

cotidiano das famílias e produz subjetividades. O prover enquanto um enunciado, 

que produz uma norma regulatória e é produzido por esta, institui que o homem 

deva ter um trabalho para que possa sustentar financeiramente a família. No 

entanto, com a inserção da mulher no mercado de trabalho essa norma regulatória 

termina por ser parcialmente subvertida, uma vez que a mulher passa também a 

compor esse provimento financeiro. Não há mais um chefe de família responsável 

pelo prover, mas sim cônjuges que participam dessa responsabilidade, 

caracterizando, nesse sentido, família de dupla renda.  

No entanto, a norma continua a ser obedecida de modo parcial no momento 

em que são os homens que ainda continuam na posição de administrar a divisão 

dos gastos e o dinheiro do casal. O discurso de Fábio reflete bem que é ele quem 

está no poder de gerenciar essa atribuição doméstica, de efetuar a divisão e de 

executar os pagamentos. O entrevistado ressalta que é de sua responsabilidade 

essa atribuição, justificando-a pelas competências individuais como a habilidade de 

administrar empresas. Nesse sentido, o discurso de Fábio traz para a reflexão de 

que quando a norma estabelecida (homem/provedor) não é questionada, observa-se 

a sua naturalização já que o posicionamento do entrevistado como 

administrador/provedor da casa passa a ser entendido como algo de sua 

competência individual e intrínseca ao sujeito.  

Esse aspecto é também evidenciado na análise do discurso de Amanda. Ela 

ressalta que a única atividade doméstica realizada por seu parceiro está relacionada 

ao gerenciamento financeiro. Enquanto que nas outras atribuições do lar a postura 

de seu marido é de afastamento e indiferença ao seu funcionamento, no que tange à 

dinâmica financeira e de gastos é ele quem controla e está entendido da situação. A 

expressão dita pela entrevistada “ele não regula o meu dinheiro, ele toma conta do 

dinheiro” revela uma postura de gênero pautada numa relação de poder, já que o 

domínio financeiro é realizado pelo homem encontrando-se numa posição de 

fiscalizador e controlador intervindo nos gastos da mulher quando achar necessário. 

Quando Amanda destaca não ter juízo para controlar dinheiro termina por reforçar a 

posição da mulher como incapaz no que se refere aos assuntos financeiros da casa 

sustentando, por conseguinte, a desigualdade de gênero.  
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90% das nossas contas são em débito automático, porque, eu e A 
(marido) temos uma conta conjunta, então na mesma conta entra o meu 
salário e o dele e não tem assim nenhum tipo de divisão isso é meu e isso 
é seu. (...) Empregada é sempre A (marido) quem paga, quem tira e faz 
os pagamentos, até porque ele também controla esse negócio de décimo, 
férias. Eu digo que ele é fiscal do trabalho então já faz esse controle 
(risos). (Patrícia).  
 

O trecho acima ilustra o discurso de Patrícia sobre as divisões financeiras. 

Segundo a entrevistada, não há de fato uma divisão de contas a pagar por cada 

membro do casal já que possuem uma conta conjunta em que os dois salários são 

depositados. No entanto, Patrícia destaca que a administração e efetuação dos 

pagamentos são feitas pelo seu parceiro. Sua justificativa é pautada também na 

questão da competência interna de seu marido em administrar essas questões já 

que “ele é fiscal do trabalho então já faz esse controle”. Pelo fato da fiscalização 

fazer parte de seu trabalho e mostrando-se competente nessa função, fica, por sua 

vez, como sua responsabilidade a gerência financeira da casa. Dessa forma, essas 

famílias, mesmo vivenciando uma situação de divisão igualitária das despesas 

financeiras, mantêm-se parcialmente num funcionamento tradicional no qual o 

homem se posiciona como o que controla e administra a parte financeira da casa.  

 

Nunca houve nenhuma reclamação assim, se eu sair e comprar roupa ou 
não sei o quê, normalmente se for uma despesa maior, eu só comunico. 
(...) nenhum pede autorização ao outro e nem dá muita satisfação. Só se 
for uma despesa maior, vai comprar um carro a gente combina. Mas até 
isso, quando eu quis comprar, tô com o carro que é mais caro (...) quando 
eu disse, ele fez as ponderações, “é um carro mais caro, mas se você 
quer, compre”, aí eu falei “ah então eu quero” (risos).” (Patrícia).  

Às vezes eu digo, “pô, queria comprar não sei o quê” e ele diz “compra”, 
agora não é nem pedindo autorização é comentando mais sabe. Ele 
respeita muito o meu dinheiro, eu não ganho tão pouco, mas ainda assim 
ele respeita muito meu dinheiro, deixa muito o meu dinheiro para o que eu 
decidir fazer. (Amanda).  
 

Os trechos acima revelam ainda práticas cotidianas na qual Patrícia e 

Amanda pontuam que não há nenhuma reclamação ou fiscalização por parte de seu 

marido a respeito de seus gastos assim como não há a necessidade de dar 

satisfação ou pedir autorização para comprar algo que deseje. No entanto, quando 

comentam que gostariam de comprar um carro ou algo que deseje parece que a 
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aprovação dos seus parceiros é imprescindível para tomarem a decisão de realizar 

tais compras. Essa “aprovação” pode ser interpretada como o pedido de 

“autorização” e o exercício cotidiano dessa prática faz com que sejam questionados 

os limites da independência financeira da mulher. Até que ponto há de fato 

autonomia e independência nos gastos pessoais por parte das mulheres já que 

necessita de uma permissão?    

A atitude de Amanda pode ser comparada com a de seu parceiro quando o 

mesmo decidiu comprar uma moto, como ilustra o seguinte recorte. 

 

Ele decidiu que ia comprar uma moto para me deixar de carro, uma 
semana depois ele já tava de moto, pegou o dinheiro que a gente junta, 
comprou e tava de moto. Não me perguntou da moto, eu só disse “oh 
cuidado com essa história de moto”... meio que me avisou ouvindo a 
opinião, eu concordei e pronto. Eu não senti que a minha opinião foi a 
decisão, ele já estava decidido. (Amanda). 

 

O parceiro da entrevistada expressa uma atitude bem diferente da mesma. 

Para comprar algo de seu interesse, demonstrou não precisar de muito combinado 

ou de pedir “permissão”. Diferentemente de Amanda que de uma forma ou de outra 

não apenas comunica, mas necessita de uma autorização implícita par comprar o 

que quer. 

Ainda no que se referem aos gastos, os recortes a seguir dos discursos de 

André, Fábio e Amanda remetem à cobrança por parte deles e do parceiro da 

entrevistada de uma atitude mais madura frente aos gastos já que consideram que 

elas compram de modo excessivo e não poupam o dinheiro. Tal aspecto termina por 

refletir uma questão de gênero importante a ser debatida.  

 

De vez em quando eu cobro, não é responsabilidade no dinheiro... talvez 
maturidade nos gastos... (...) acho que ela não se programa, compra 
exageradamente, não poupa nada (...) ela torra o dinheiro todo mês. (...) 
eu ainda consigo poupar um pouquinho, ela não, e isso me incomoda, 
porque acho que ela às vezes gasta com supérfluo, eu falo “oh, presta 
atenção a gente tem que poupar’ (...)Aí de vez em quando a gente 
conversa e aí tem uma conversa mais dura. (André). 

Como ela gosta de gastar um pouquinho, e ela gosta, eu digo “eita mulher 
que gasta...” (risos) (Fábio).  

 (...) ele ainda fica reclamando às vezes porque eu gasto, compro muita 
coisa para casa, às vezes ele faz umas brincadeiras na verdade, não é 
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nem reclamando, ele fala “lá vem Amanda, tu vai inventar o quê’... 
(Amanda). 
 

A análise desses discursos nos faz pensar num conflito gerado pelo uso do 

dinheiro por parte das mulheres de maneira independente não estando, por sua vez, 

no controle e na administração dos homens. A reclamação não deixa de ser uma 

maneira de tentar controlar o dinheiro da parceira como se fosse de sua 

responsabilidade passando, portanto, a fiscalizar esses gastos e tentar dizer qual a 

melhor maneira de utilizá-lo. Além disso, o modo como os homens abordam os 

gastos de suas parceiras termina por caracterizá-las por uma representação da 

mulher como consumista já que compra de forma exagerada e mostram-se como 

imaturas nos gastos.  

 

5.2.1.4.2 Posicionamentos e práticas cotidianas mais igualitárias 

 

Considerando que a divisão do sustento da família entre marido e mulher é 

uma variável que contribuiria para uma divisão do trabalho doméstico mais 

igualitária, algumas dessas práticas cotidianas referentes à divisão das despesas 

financeiras foram também observadas nos discursos dos informantes. Observou-se 

o compartilhamento das despesas financeiras da casa e a não centralização da 

administração das mesmas por um dos membros do casal já que ambos de maneira 

independente se responsabilizariam pelas contas divididas previamente. Os 

discursos de André, Andréa e Ivan expressam uma prática mais igualitária como 

ilustram os trechos a seguir. 

 

A gente divide os gastos, de forma que a gente gaste mais ou menos o 
mesmo percentual de salário, tipo 80% do meu e 80%do dela. Claro que 
vai ser em valor absoluto diferente, mas proporcionalmente vai sobrar 
20% do salário de cada um, para gastar com o que quiser. (...) Cada um 
tem sua conta corrente. (...) Eu nem sei quanto ela tem em saldo nem ela 
sabe quanto tenho. (André).  

(...) a gente divide tudo (...) Então ele está pagando o apartamento (...) a 
luz e o telefone. (...) Eu pago o carro novo, o colégio de G (filho), as 
despesas com médico e os honorários da minha cunhada que fica com H 
(filho), quando vou trabalhar. (...) E a feira tanto faz ser ele como eu, a 
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gente divide, se tiver faltando fruta, verdura aí eu boto no meu cartão, ou 
então bota no dele... (Andréa). 
 

 Outra estratégia de divisão pode ser observada por Ivan como expressa o 

recorte a seguir. Em busca de uma divisão igualitária, o casal no final do mês realiza 

um balanço das despesas e do que foi pago por cada um e, posteriormente, verifica-

se quem pagou mais e, para ficar o gasto de ambos na mesma proporção, um 

deposita na conta do outro ou vice e versa.   

 

(...) a gente divide tudo. Chega no fim do mês a gente anota o que um 
gastou e o que o outro gastou e no final do mês a gente meio que ajusta 
as contas, meio quem deu mais, tipo, tem um saldo tal aí eu deposito na 
conta dela ou ela deposita na minha conta, das contas comuns da casa, é 
bem dividido. (Ivan). 
 

 Observa-se também que tanto no discurso de Ivan como no de André o 

interesse da divisão corresponde apenas às despesas em comum, ou seja, as 

despesas da casa, não sendo tratado ou fiscalizado entre os cônjuges os gastos 

pessoais.  

 

5.2.1.5. O prover feminino 

 

Outro aspecto interessante que extrapola a divisão financeira da casa diz 

respeito ao discurso de Patrícia sobre sua 1ª união. Tratava-se de um casamento 

em que ela era considerada a chefe de família, responsável pelo sustento de marido 

e filhos.  

(...) ele tinha uma renda que era o bar, mas foi umas das primeiras coisas 
que eu fiz ele desistir (...), por muita insistência, eu dizia “esqueça, o que 
eu ganho a gente se vira, vá estudar!” (Patrícia). 

(...) eu credito um pouco a essa falta de igualdade na relação o fim do 
meu casamento. Porque eu acho que é como se fosse o terceiro filho, 
então, além de eu ter sido a única fonte de renda, o temperamento de L 
(ex-marido) é muito dócil, então o que eu quisesse fazer eu fazia, em 
termos de escolhas, qual é a escola que os meninos vão estudar, onde é 
que a gente vai morar, “ah eu quero me mudar, quero reformar a casa, 
quero trocar de carro”... nunca houve nada assim que ele fosse mais... 
assim uma voz mais ativa. (...) Mas hoje eu acho que não era uma 
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relação muito de marido e mulher né, no fundo acho que adotei o terceiro. 
(Patrícia). 

(...) eu sempre pensei num casamento que eu trabalharia e meu marido 
trabalharia, era uma fonte de desgaste pra mim e L o fato de ele depender 
integralmente de mim, era ruim isso. (Patrícia). 
 

É importante destacar que Patrícia subverteu a norma se configurando como 

chefe de família, a provedora – posição atribuída tradicionalmente aos homens. No 

entanto, essa mudança de posição ocasionou dificuldades na própria relação 

conjugal e no posicionamento do próprio parceiro enquanto marido e pai. Segundo a 

própria entrevistada, a falta de igualdade na relação marido-mulher foi um dos 

fatores que contribuiu para o fim do casamento.  

 
(...) a repetição de uma norma traz consigo a possibilidade de 
subversão, de não segui-la, mas com um custo social. Tal custo 
decorre da fragilidade e abertura de espaço que são proporcionadas 
pelo desvio, podendo ocasionar o questionamento da norma, 
desestabilizando-a (TAGLIAMENTO, 2007, p. 64).  
 

É possível refletir, por meio da análise do discurso de Patrícia, que seu 

posicionamento na união anterior enquanto provedora da família pode ser 

interpretado como a desnaturalização da norma que ocorre do exercício de mulheres 

e homens de atributos e posições que são considerados masculinos ou femininos. 

Dessa forma, a entrevistada encontrou linhas de fuga à norma ao atuar 

performaticamente contrário a esta. Ser a única fonte de renda proporcionou a 

emergência de novos modos de vida, de novas subjetividades nesta família. E, por 

mais que houvesse as mesmas normas estabelecendo regras de conduta nesta e 

em outras famílias como as aqui entrevistadas, percebe-se que as práticas 

cotidianas de cada uma são diferentes. No entanto, essa subversão à norma não 

ocorreu de maneira serena, existindo um cenário no qual lutas são travadas,  

 
no qual de um lado tem-se a matriz inteligível social de gênero e de 
outro, novas formas de subjetividade e práticas cotidianas, que por 
vezes não correspondem ao ideal regulatório. Cria-se um campo de 
agonismo, no qual os homens sentem-se mal por não estarem 
exercendo a sua posição de provedores e as mulheres sofrem por 
terem que prover, e ainda, os filhos sentem-se aflitos por verem seus 
pais nesta situação (TAGLIAMENTO, 2007, p. 86). 
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 A análise do discurso de Patrícia nos remete a várias questões, a começar 

pelo lugar de filho ocupado pelo seu parceiro anterior. Na medida em que era a 

única fonte de renda da casa, a família passou a ser constituída pela mãe 

juntamente com seus “três filhos”. Essa reconfiguração se constituiu na medida em 

que a entrevistada passou a sustentar o marido e a cuidar do mesmo. Mas, 

podemos pensar sobre a seguinte questão: quando a situação é inversa, ou seja, a 

mulher é sustentada pelo parceiro, por que ela não é considerada como filha? A 

resposta para esta pergunta pode estar relacionada à norma que estabelece o dever 

de prover associado ao homem e o da mulher se reduz à tarefa de cuidar. Quando a 

participante ressalta em seu discurso que “não era uma relação muito de marido e 

mulher né, no fundo acho que adotei o terceiro” podemos interpretar que quando o 

homem não exerce esse compromisso nem de forma parcial, encontrando-se a 

mulher assumindo uma posição diferente da norma, passa-se a ter, por sua vez, a 

exacerbação do dever de estender o seu cuidado a ele. 

Nesse sentido, para tornar inteligível para si e para os outros a sua situação, 

o parceiro passou a assumir a posição de filho na medida em que nas próprias 

tomadas de decisões acerca da dinâmica da casa e dos filhos cabia a ela assumir 

este lugar já que “nunca houve nada assim que ele fosse mais... assim uma voz 

mais ativa”. Era ela quem dava a palavra final das escolhas em casa e seu marido 

não se colocava numa posição de igualdade enquanto pai e marido. Pode-se pensar 

que o parceiro  

 
não se sentia habilitado para falar desde a posição de pai, de 
autoridade, uma vez que a fala depende de quem é o sujeito que a 
profere e da posição ocupada por este, por meio de um direito que é 
reconhecido institucionalmente (TAGLIAMENTO, 2007, p. 69).  
 

Dessa forma, para ser reconhecido na posição de “homens” seria preciso 

seguir o padrão estabelecido repetindo e exercendo paulatinamente condutas 

condizentes com a norma, como por exemplo, terem que contribuir financeiramente. 

Ainda, quando Patrícia ressalta em seu discurso que seu projeto de 

casamento esteve relacionado com uma relação igualitária na qual marido e mulher 

trabalhassem, foi, por sua vez, uma forma de desgaste assumir um posicionamento 

em que provia integralmente a casa e como destaca “o fato de ele depender 

integralmente de mim”. Nesse sentido, é possível interpretar que a entrevistada não 
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conseguiu sustentar por muito tempo esse desvio à norma, pelos diversos 

constrangimentos sociais vivenciados, passando, portanto, a buscar uma relação 

mais igualitária que confortaria o fato de não subverter totalmente à norma 

estabelecida voltando, parcialmente, a posição inteligível de gênero. 

A produção de masculinidades e feminilidades é orquestrada, por sua vez, por 

mecanismos e procedimentos, estratégias e táticas de poder que atuam na criação 

de práticas qualificadas como verdadeiras e na desqualificação de outras, 

estabelecidas como falsas. O efeito deste processo de normalização se dá pela 

atuação da família como instituição reguladora, estando o controle perpassando pelo 

social e penetrando na intimidade dos vínculos familiares, no intuito de propiciar a 

reiteração das normas (TAGLIAMENTO, 2007). 

 

5.2.1.6. Discursos centralizadores  

 

Em relação à insatisfação, Amanda deixa claro o conflito vivido nas práticas 

cotidianas desiguais quando se trata das divisões das tarefas domésticas. Por se 

sentir sobrecarregada e considerar desproporcional o seu trabalho em casa com o 

de seu parceiro, termina por perder a paciência e ser motivo de desentendimento 

entre o casal. 

 

(...) eu perco a paciência, porque eu acho que é desproporcional, porque 
minha perda de paciência vem com a história do Bompreço, de S 
(empregada), etc... vem com tudo que eu agüento, fico fazendo o jogo de 
contente né. (Amanda). 
 

 Contraditoriamente, ressalta seu controle sobre a casa e termina sem deixar 

que falte algo para que seu marido tome a frente da situação, como demonstra a 

seguir.  

 

Eu noto que eu tenho também a história de querer ter muito controle 
sabe. Então acho que isso atrapalha de eu deixar às vezes a coisa faltar. 
(Amanda). 

eu tenho muito essa história de trazer para mim as coisas, de querer 
resolver tudo. Então, eu sofro isso no trabalho também, de querer tomar 
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conta de tudo, mas aqui (na casa), eu acho que é a questão do 
masculino e feminino. (Amanda). 
 

 Esses trechos do discurso de Amanda abrem espaço para inúmeras 

discussões, a começar pela questão do poder da mulher na família. A ideia de que a 

experiência feminina na esfera doméstica é fruto de uma simples ausência de poder 

e considerada como meros recipientes passivos de um poder que jamais se 

manifesta por meio de suas ações são passíveis de questionamentos. É importante 

refletir que ao mesmo tempo que Amanda traz um Discurso queixoso no qual não há 

uma divisão igualitária das tarefas domésticas, ela mesma acaba por não dar 

espaço para a falta e para que seu marido tenha a possibilidade de exercer algumas 

tarefas. Essa ambivalência é trazida em seu discurso quando se considera uma 

pessoa que quer tomar a frente das coisas e resolvê-las, no entanto, reclama que 

seu marido não apresenta uma atitude de iniciativa. 

O controle sobre as atribuições domésticas não deixa de revelar práticas de 

poder exercidas pela mulher. Considera-se uma estratégia na qual a mulher mantém 

espaços de autonomia onde decide, comanda, controla, influencia e articula sua 

família.  

Considerando que o poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se 

exerce, é importante entendê-lo como existindo na própria ação (FOUCAULT, 1979). 

Dessa forma, são nas práticas discursivas de Amanda que é possível perceber a 

relação de poder estabelecida com seu parceiro quando se trata do ambiente 

doméstico. Por mais que apresente um discurso queixoso da falta de seu marido nas 

ações domésticas, ela centraliza o domínio e o poder sobre a casa para suas mãos. 

Além disso, o que evidencia, por sua vez, é que as entrevistadas alcançam e 

compreendem a dificuldade de se posicionar de modo diferente, mas não 

conseguem fazer muita coisa com essa informação. 

Essa postura ambivalente de Amanda é reconhecida por ela mesma no trecho 

a seguir. 

 

Eu quero um marido que divide igual, que faz as coisas iguais. Ao mesmo 
tempo, a gente vem com esse discurso de querer igual, mas também quer 
uma proteção, a gente mesmo toma conta de umas coisas que acha que 
o homem não vai acertar fazer né... a gente mesmo vem com esse 
discurso e a gente mesmo se embanana sabe... (Amanda). 
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 É importante refletir que o discurso de querer uma divisão mais igualitária 

entre a entrevistada e seu marido é colocado em questão por ela quando acredita 

que em algumas situações domésticas o homem não terá competência para realizá-

las tão bem como a mulher. Isto é, porque o homem iria assumir algumas funções 

domésticas já que a mulher apresenta melhores competências e habilidades para 

realizá-las? Esse questionamento pode ser interpretado por meio da associação do 

lugar da esfera privada como um lugar de reconhecimento da mulher já que a 

entrevistada aponta um movimento de proteção sob essa esfera. A saída parcial 

desse lugar poderia, por sua vez, ameaçar o domínio desse espaço por parte da 

mulher, espaço esse considerado de reconhecimento feminino. O Discurso de 

Amanda apresenta, portanto, um viés de gênero no qual cabe à mulher esse poder 

de realizar as tarefas da casa estando o homem numa posição de menos 

competência do que a mulher quando se trata desse assunto. 

A análise do discurso de Andréa encontra-se também em consonância com a 

de Amanda. Ao mesmo tempo em que reclamam do não ou do pouco envolvimento 

dos parceiros nos afazeres domésticos, apresentam-se nos discursos o aspecto 

centralizador das tarefas, elas mesmas se colocando num lugar do domínio da casa. 

Nesse movimento de concentrar as atribuições como de sua responsabilidade 

terminam por se sentirem sobrecarregadas e com dificuldades em conciliar a vida 

doméstica com a profissional como expressa o recorte abaixo. 

 

(...) eu não sei se pelo fato de eu ser muito centralizadora nas coisas de 
casa e eu querer fazer tudo na hora que eu quero, a desvantagem que eu 
vejo é que eu fico muito sobrecarregada com as atividades de casa além 
da minha questão profissional, das minhas atividades profissionais 
(Andréa).  

 A construção dos posicionamentos frente às tarefas domésticas por parte de 

Amanda e de Patrícia pode ser evidenciada nos trechos a seguir.   

 

Acho que é uma coisa mesmo da construção da relação de eu ter ficado 
assumindo Bompreço e não sei o quê e aí ficou... eu tô acostumada, entre 
aspas, e ele fica nessa vida mansa de acordar, vai trabalhar né... 
(Amanda). 

(...) embora eu tenha esse perfil de administrar mais, mas eu acho que é 
porque ele não gosta muito de fazer, então eu vou fazendo. Eu acho que 
se eu tivesse um marido que administrasse muito bem, eu adoraria não 
fazer sabe. Eu acho que foi assim, um tomou mais a frente (Patrícia). 
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É interessante notar no discurso de Patrícia que alguém teve que tomar a 

frente das atribuições domésticas sendo justamente a mulher – a entrevistada - que 

passou a se responsabilizar pelas funções. Nesse sentido, esses discursos parecem 

expressar a construção da subjetividade das mulheres sem resistência às normas 

sociais vigentes, com a adesão indiscutível ao papel tradicional de responsabilidade 

pela esfera familiar. Pode-se dizer, diante dessas considerações, que no Discurso 

Regulador (Essencialista/Individualista) as mulheres passam a reproduzir um 

Discurso em que mulher e homem são construídos como entidades separadas por 

essências específicas. Sugerem atribuições fixas de qualidades e essências que não 

são delimitadas nem contextualizadas, mas gerais e estáticas na relação de gênero. 

Mencionam uma centralização na ação individual face ao êxito. Ao mesmo tempo 

em que defendem a igualdade da mulher e do homem na esfera pública, 

diferenciam-se no plano privado. Referem sempre à sobrecarga de funções com que 

têm que lidar, muitas, por sua vez, questionam e se mostram insatisfeitas com a 

situação, mas não negociam isso na relação de forma mais contundente. 

Em se tratando de um discurso que criticam, mas não conseguem se 

reposicionar, acabam por reproduzi-lo. Implica, por isso, um posicionamento 

individualista, centrado em competências. “Poderemos dizer que, como o sujeito 

discursivo não intervém na ordem estabelecida, apenas se limita a copiar algo pré-

estabelecido, não se supõe redefinição das categorias homem e mulher” 

(NOGUEIRA, 2001b, p. 45). 

  

5.3. EIXO 3: Práticas de cuidado com os filhos 

 
 No eixo de análise referente aos cuidados com os filhos tentou-se analisar as 

divisões das atribuições entre o casal por meio do tema discursos referentes às 

práticas de cuidado.  
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5.3.1. Discursos referentes às práticas de cuidado 

 

Nesse item foram identificadas três categorias que melhor retratam os 

discursos dos entrevistados. A saber: posicionamentos e práticas desiguais no 

cuidado com os filhos; posicionamentos e práticas mais igualitárias no cuidado com 

os filhos; e especificidades das práticas de cuidado no recasamento. 

 

5.3.1.1. Posicionamentos e práticas de gênero assimétricas no cuidado com os 

filhos 

 

No que diz respeito aos cuidados com a higiene e alimentação dos filhos ficou 

evidenciado nos discursos de Amanda e André que essas atribuições aparecem de 

forma significativa nas práticas cotidianas da vida das mulheres, ou seja, de Amanda 

e da parceira de André.  

 Como demonstra o recorte a seguir do discurso de Amanda, a entrevistada 

enfatizou que é de sua responsabilidade a prática desses afazeres, encontrando-se 

seu marido isento dessas atividades. Quando a entrevistada solicitava uma ajuda 

para que ele trocasse a fralda de sua filha, seu parceiro a atendia, no entanto, até o 

momento em que começou a passar mal quando realizava essa ação.   

 

Sou tudo eu. Ele não faz nada. No começo eu pedia, ele trocava xixi e 
cocô quando ela só mamava, depois que ela começou a comer, o cocô 
começou a ficar com configuração de gente grande né e aí ele não 
consegue, ele fica com vontade de vomitar mesmo e aí... (Amanda).  

(...) ele opina em tudo isso, do que é que vai dar de comida, do que não 
vai dar, ele opina no que é que acha que deve dar, mas ele é incapaz de 
fazer. Ele não faz. Quando a gente conversa é um assunto que interessa 
a ele, ele lê, pesquisa, gosta, vê na televisão alguma coisa e me chama 
para ver, liga “Amanda, oh tá passando no sei o quê na televisão”, mas na 
atitude não faz nada. (Amanda). 
 

 É importante destacar que apesar de o marido de Amanda não realizar 

efetivamente as práticas de cuidado, é um assunto que o interessa e que o mobiliza. 

Demonstra-se, portanto, envolvido nos assuntos relacionados à filha, no que ela 
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deve comer, de como educá-la e das ações que devem ser tomadas, no entanto, 

parece que não é de sua responsabilidade a operacionalização do que é dito.  

 O Discurso de André, por sua vez, expressa que em alguns momentos ele 

troca as fraldas, no entanto, quando é de seu interesse. Ele deixa claro que essa 

ação juntamente com a de dar de comer à sua filha, são realizadas de forma lúdica e 

no momento em que lhe der vontade a fim de guardar na lembrança esses 

acontecimentos. Além disso, evidencia-se em seu discurso que o cuidado com a 

higiene e alimentação são práticas presentes no cotidiano de sua esposa, estando 

ela à frente dessas atividades.  

 

(...) realmente quando eu troco é porque eu quero trocar. Às vezes eu 
penso “pô, minha filha vai crescer, vai tirar a fralda e eu vou ter trocado 
poucas fraldas”. Mas é a coisa lúdica de trocar a fralda, de brincar com 
ela, de ter essa lembrança... (...) M (esposa) não, M faz mais coisas 
realmente (...) fim de semana faz comida, aí senta com Ml (filha) para dar 
e ela não quer comer, é uma novela... eu não tenho muita paciência, eu 
até brinco, eu começo, mas aí “vamos comer com o papai, vamos”... eu 
começo, dou três garfinhos, brinquei de dar comida e dou à babá para dar 
o resto. (André). 
 

 A análise desse recorte abre a discussão a respeito da continuidade 

assimétrica, em algumas famílias, da divisão das responsabilidades com a higiene e 

alimentação dos filhos. Em se tratando de uma função tradicionalmente ligada à 

mãe, é possível refletir até que ponto ainda recai sob essa figura a responsabilidade 

e o domínio na esfera do cuidado.  

 O discurso a seguir da entrevista de Amanda remete a práticas cotidianas 

relacionadas ao ato de colocar para dormir de madrugada. A entrevistada ressalta 

que apesar de seu marido ter disponibilidade para acordar de madrugada e cuidar 

de sua filha, foram poucas as vezes que ele a colocou para dormir diariamente. 

Inicialmente justifica que a ausência dessa prática por parte de seu parceiro estaria 

relacionada ao fato de que a dormida da criança vinculava-se ao ato de dar de 

mamar. Por esse motivo, era mais comum, naturalmente, o exercício dessa prática 

por Amanda.  

 

(...) (Em relação à frequência que o marido coloca a filha para dormir) (...) 
Eu nem sei nem contar, foram poucas vezes, mas é porque a maioria é 
do peito para a dormida, essa passagem fica complicada. Acho que mais 
na frente sem mamada dá para dividir melhor. (...) Agora eu vejo que 



144 
 

minha mãe coloca para dormir com mais facilidade do que C (marido), S 
(empregada) coloca com mais facilidade do que C e as duas não estão 
dando de mamar a ela... por isso acho que é a disponibilidade mesmo 
que talvez ele não tenha... paciência... (Amanda). 
 

 A reflexão sobre essa prática aparece logo em seguida quando a entrevistada 

ressalta que sua mãe e a empregada doméstica possuem uma maior facilidade de 

colocar a criança para dormir do que seu marido. Diante disso, conclui que a 

disponibilidade e a paciência são atributos associados mais ao feminino do que ao 

masculino quando relacionados ao cuidado com crianças. Nesse sentido, a 

entrevistada atribui a falta de disponibilidade a uma questão individual e intrínseca 

de seu parceiro sem questionar a ordem social.  

 Ainda sobre o aspecto de colocar a filha para dormir, Amanda destacou um 

episódio em que perdeu a hora de acordar, como ilustra o trecho abaixo. Segundo 

ela, quando acordou, seu marido já tinha se levantado e encontrava-se cuidando da 

filha.   

 

(...) acordei achando que era meio dia, quando eu vi já eram duas da 
tarde. Ele já tinha acordado na hora que ela acordou, eu nem vi os dois 
acordando, e ele ficou lá com ela, trocou fralda... então ele tem um 
cuidadinho de às vezes me preservar, sabe, mas é como se fosse uma 
ajuda... não é obrigação, é um favor. Não é divisão, é uma ajuda. 
(Amanda). 
 

 É importante destacar que, ao mesmo tempo em que o cônjuge não coloca 

sua filha para dormir, apresenta uma postura de cuidado. No entanto, é importante 

ressaltar que a atitude de seu marido de cuidar de sua filha é percebida como uma 

ajuda, um favor. Não se trata, por sua vez, de uma co-responsabilidade e obrigação 

em se tratando de um pai. Não há de fato uma divisão. 

 

Várias vezes eu já tive situações e dizer “olha, eu também tô na dúvida, 
eu também tô sendo mãe agora!”, porque parece assim que eu tenho 
muita certeza de tudo. (...) eu acho que é a questão do masculino e 
feminino. É como se I (filha) fosse minha terceira filha, “eu tô tratando 
assim, porque já sou mãe há muito tempo e ele não, ele está sendo o 
primeiro, então”... é como se já fosse uma coisa que eu sei fazer bem 
direitinho, porque eu aprendi... (Amanda). 
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A análise do discurso acima traz para o debate questões importantes sobre a 

maternidade. O amor materno foi concebido, por bastante tempo, em termos de 

instinto e, por isso, acredita-se facilmente que tal comportamento seja parte da 

natureza da mulher, seja qual for o tempo ou o meio que a cercam. Aos olhos de 

todos, toda mulher, ao se tornar mãe, encontra em si mesma todas as respostas à 

sua nova condição. Sendo a procriação natural à mulher e intrínseco à mesma, 

imagina-se que ao fenômeno biológico e fisiológico da gravidez deve corresponder 

determinada atitude maternal. Essa convicção é corroborada pelo uso ambíguo do 

conceito maternidade que remete ao mesmo tempo à gravidez, e a uma ação a 

longo prazo – a maternagem e a educação. Enquanto uma ação a longo prazo, a 

função materna só terminaria quando a mãe tivesse, finalmente, dado à luz um 

adulto (BADINTER, 1985).  

Dessa forma, a inquietação de Amanda relacionada ao fato de que só por ser 

mãe deveria não ter dúvida encontra-se em consonância com a construção social da 

maternidade e a associação da mulher ao cuidado materno.  

No que diz respeito ao acompanhamento dos filhos ao médico, foi possível 

perceber nos discursos de André e Andréa a pouca presença dos homens nessa 

prática. André ressalta que normalmente é sua mulher quem leva sua filha ao 

médico. 

Médico é M (esposa) e ela me cobra que só disso, mas o que é que 
acontece... normalmente é de manhã. Quando ela era novinha eu ainda ia 
mais, me esforçava e chegava mais tarde (no trabalho). Eu levava no 
começo, que também era aquela coisa da novidade, aí que eu ia 
acompanhar, ia junto, preocupado... mas hoje em dia M é quem leva, 
quase sempre. (André). 

Normalmente sou eu quem vou. F (marido) foi às metades das consultas 
com H (filho), porque o horário da médica de H é meio inconveniente para 
o horário de trabalho de F. (Andréa). 
 

 Ambos os discursos apresentam a justificativa dessa ausência por meio da 

incompatibilidade de horários entre o trabalho dos pais e da consulta com médico. 

No entanto, André ressalta um aspecto importante para análise que é a questão da 

novidade. Quando sua filha era bebê, acompanhava e fazia um esforço para 

negociar no trabalho a sua chegada. Em se tratando de um novo momento em sua 

vida procurava acompanhar e se preocupava. Passando a fase de novidade, é sua 

mulher a responsável por esse acompanhamento. No entanto, é importante refletir 



146 
 

que a mulher também possui uma atividade remunerada fora de casa, mas, mesmo 

assim, termina por ser ela que tem que negociar horários no trabalho buscando uma 

conciliação entre a vida pública e familiar, diferentemente do homem. 

 

5.3.1.2. Posicionamentos e práticas de gênero mais igualitárias no cuidado com os 

filhos 

 

Foi possível identificar nesse item a presença de práticas mais igualitárias no 

que se refere ao cuidado com os filhos nos discursos dos participantes.  

 

Tanto G (filho) como F (marido), todos me ajudaram (com o nascimento 
de H - filho). Até hoje F é bem presente. H acorda de madruga, ele sabe 
que eu tô cansada e que fiquei com ele o dia inteiro e F levanta e vai 
buscar. Ele dá comida, dá banho, faz as coisas pra ele. (Andréa). 

(2ª união) Dar comida eu sou muito ruim, mas eu troco fralda, dou banho, 
boto pra dormir. Eu faço essa parte. N (esposa) assume mais, mas eu 
faço sem problemas também, principalmente, quando a gente tá sozinho 
a gente tem que dividir um pouco. (Ivan). 
 

 A análise dos discursos de Andréa e Ivan traz também para o debate algumas 

questões importantes a serem discutidas, a começar pelas mudanças na figura 

paterna percebida na participação mais efetiva do pai no cuidado com os filhos. 

Evidenciam-se nesses discursos práticas de cuidado por parte dos pais. A 

participação na higiene do filho, no ato de dar banho, trocar fralda, dar comida, 

colocar para dormir se configuram como algumas dessas práticas explícitas nesses 

discursos. A partir dessa evidência, é possível perceber que em algumas famílias o 

homem se encontra também mais participativo no que se refere às práticas de 

cuidado com os filhos.  

No entanto, é importante ressaltar que apesar de uma presença mais efetiva 

da figura paterna numa prática de cuidado nesses dois discursos, em ambos os 

trechos há o destaque de que é a mulher quem assume mais essa função. Quando 

Andréa pontua que tanto seu filho mais velho quanto seu marido a ajudaram, reforça 

a função de coadjuvante e de disponibilidade do homem perante essas atribuições 

domésticas, mas não de uma postura de co-responsabilidade. O ato de ajudar não 

significa um ato de divisão igualitária de responsabilidades, cabendo a ela a função 
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primordial de cuidado. Ivan, também ressalta a assunção mais efetiva dessa prática 

de cuidado por parte de sua esposa, apesar de ele estar sempre disposto a dividir e 

a ajudá-la. 

No que se refere ao ato de colocar o filho para dormir Andréa expressou em 

seu discurso que seu marido acorda também à noite para ficar com o mesmo 

quando este se encontra acordado. Esse ato é corroborado pelos discursos de 

Amanda e de Ivan, ilustrados a seguir, em que destacam que os homens – o marido 

da entrevistada e Ivan – também exercem a prática de acordar de madrugada para 

cuidar das filhas quando estas acordam.  

   

(...) F (filha) às vezes dorme direto e às vezes acorda uma, duas vezes. 
Às vezes N (esposa) faz “Ivan vai lá que eu tô cansada”, aí eu vou. Ou se 
ela acorda duas vezes, um vai na primeira vez e o outro vai na segunda 
sabe. A gente divide. É tranqüilo. É um prazer também.” (Ivan).  
 

 O recorte expressa a disponibilidade masculina em compartilhar a tarefa de 

cuidar do filho na madrugada. No entanto, mesmo com o exercício de uma prática 

mais igualitária na divisão da tarefa de colocar o filho para dormir na madrugada, é 

possível perceber uma atitude da mulher de expressar seu cansaço e de falar para o 

parceiro tomar tal atitude. Parece que é o cansaço da mulher que faz com que o 

marido tome a frente da situação, contrapondo-se a uma postura de igualdade e de 

co-responsabilidade diante dessas tarefas.   

 Ainda no que diz respeito às práticas de cuidado com a filha, Ivan vem 

demonstrar em seu discurso práticas cotidianas que buscam uma maior participação 

e interação com a criança. No cuidado de sua primeira filha, fruto da união anterior, 

ele expressa essa prática nos momentos em que estava em casa.  

 

nessa época eu fazia faculdade e trabalhava também. (...) eu acordava 
quando D (filha) acordava, era cinco e meia, seis. Eu ficava brincando 
com ela, dava a mamadeira, eu mesmo fazia, dava o leitinho e tal e, 
quando minha sogra acordava, mais ou menos umas seis e meia, eu 
voltava para dormir até umas oito, oito e meia. (...) A gente não tinha babá 
então ela (ex-mulher) passava o dia inteiro cuidando de D. E como eu 
passava o dia todo longe também, quando eu tava lá, eu queria ficar com 
ela. (...) quando ela acordava de madrugada, eu que botava ela para 
dormir. (Ivan).  
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Em consonância com as práticas discursivas de Ivan pode-se citar, à título de 

ilustração, a pesquisa cujo título refere-se à “Ser pai: Transformações 

intergeracionais na paternidade”, desenvolvida em Portugal por Balancho (2004). 

Esta analisou a eventual transformação das percepções relativas ao papel de pai no 

decurso de três gerações – pais, avós e filhos. Os resultados apresentados 

trouxeram como concepção unânime dos entrevistados a existência de uma 

mudança qualitativa no modo de ser pai na atualidade, sendo este caracterizado 

como mais sensível, mais presente, mais próximo afetivamente e mais 

compreensivo/dialogante. O trecho, a seguir, destaca a comparação entre o pai do 

passado e o do presente, ilustrado neste estudo. 

 
De forma geral, tende a ser a antítese do pai do passado, já que a 
autoridade que exerce não é imposta, mas suave e discretamente 
conseguida, é uma figura viva no dia a dia dos filhos em vez de estar 
distanciado dessa vida, e tem a capacidade de compreender e 
dialogar em vez de disciplinar cegamente, e de se descontrair e 
brincar com os filhos, em vez de se manter distante para reinar na 
sua posição de força (BALANCHO, 2004, p. 383). 
 

Nesse sentido, pode-se pensar em divisões mais igualitárias por parte de 

alguns homens de funções constituídas antes como responsabilidade exclusiva da 

mulher. O homem/pai da contemporaneidade passa a ser percebido não só como 

afetivamente importante para os filhos, mas também, apto para providenciar os 

cuidados necessários para o seu bem-estar.  

 Em relação ao acompanhamento dos filhos ao médico foi unânime dentre os 

entrevistados a participação das mães e dos pais nessa tarefa. Os trechos a seguir 

retirados das entrevistas de Amanda e de Ivan refletem a participação efetiva nessa 

atribuição. 

 

(...) ele foi comigo para todo curso de gestante, participou de tudo, vai 
para as consultas do pediatra comigo, faz questão... (Amanda).  

(...) Eu geralmente vou, a não ser que eu tenha algum compromisso aqui 
(no trabalho) que dependa muito de mim, aí N (esposa) vai com a babá, 
mas eu geralmente vou pro médico. (Ivan).  
 

 É interessante ressaltar a participação do parceiro de Amanda durante o 

processo de gestação de sua filha e a continuidade desse acompanhamento ao 

longo do crescimento da mesma, apesar de não possuir uma prática cotidiana de 
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cuidado em relação à higiene, à alimentação e às tarefas domésticas. De forma 

semelhante, Ivan acompanha freqüentemente a ida de sua filha ao médico, 

demonstrando a importância dessa ação.  

 Patrícia ressalta em seu discurso práticas cotidianas igualitárias com seu ex-

marido quando se trata do cuidado com o filho. Ressalta-o como uma pessoa que 

participa efetivamente da vida do filho e na divisão das obrigações diferentemente 

de seu atual marido que, apesar de ser considerado participativo na vida dos filhos, 

não divide responsabilidades na execução das tarefas ligadas a eles. 

 

Eu e L (ex-marido) nos dividimos muito com relação à Lc (filho). (...) Se Lc 
adoecer estando comigo, sou eu quem leva e se adoecer estando com L, 
é ele quem leva né. Ele é muito participativo, muito participativo, 
realmente eu conheço poucos pais tão participativos como ele. Só A 
(atual marido) que é muito participativo, mesmo assim não se mete muito 
nessa história de dentista, oculista... nada de médico é com A, tudo é com 
L (ex-mulher de A), tudo, 100%. (Patrícia). 
 

Esse recorte evidencia ainda mais a diferença de práticas cotidianas e de 

modelos de família presentes em Patrícia e seu atual marido. Enquanto que seu ex-

marido exerce uma prática de cuidado igualitária, seu atual parceiro apresenta-se 

alheio a operacionalização das atividades, apesar de ser um pai extremamente 

participativo na vida dos filhos sendo uma outra mulher (a mãe) quem se 

responsabiliza efetivamente. 

No que diz respeito aos momentos de brincadeira Amanda ressaltou que seu 

parceiro brinca bastante com sua filha. Em consonância, André e Fábio também 

pontuaram a execução dessa ação.   

 

Ele brinca, são essas brincadeiras diferentes das que eu faço, é 
brincadeira de derrubar, botar de cabeça para baixo, jogar para cima, mas 
brinca, brinca. Ela adora ele, ela fica doida, quando vê uma moto ela já 
começa ‘papapapapa’. (...) quando eu chego, ele já está em casa, 
normalmente, e antes disso normalmente ele brinca. S (empregada) 
mesmo me conta”‘Amanda, C (marido) brincou tanto com I (filha), botou 
ela no chão...” (Amanda).  

Por exemplo, eu cheguei agora, tinha um bocado de coisa para resolver 
na rua ainda, mas liguei e perguntei “M (filha) tá acordada? Deixa ela 
acordada.” Cheguei, brinquei cinco minutinhos e saí de novo, porque é 
quando eu esqueço tudo, é muito bom. (...) Eu só faço mais brincar. (...) 
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Vou ser bem sincero, para mim é diversão. “Ah, hoje vou trocar uma 
fralda...” (André). 

Na parte mais de brincar, eu sempre gostava de descer, cuidar, brincar, 
botar no carrinho, quando dava levava para o shopping. (Fábio). 
 

 Os três trechos acima evidenciam o envolvimento dos pais nas atividades 

lúdicas. Quando André ressalta em seu discurso “Eu só faço mais brincar. (...) Vou 

ser bem sincero, para mim é diversão. ‘Ah, hoje vou trocar uma fralda’” faz-se pensar 

na ausência ou na pouca participação do pai nas práticas de cuidado, 

principalmente, quando se trata da higiene, alimentação e colocar para dormir. O 

espaço da brincadeira, no entanto, parece ser uma das principais ações exercidas 

pelos pais.  

Esses aspectos apresentados nesta pesquisa acerca das práticas de cuidado 

por parte dos pais e das mães se encontram em consonância com a pesquisa feita 

por Jablonski (2007). Os resultados preliminares desta pesquisa identificaram que a 

participação masculina se apresenta de forma mais efetiva no âmbito do cuidado 

com os filhos do que nas demais tarefas domésticas. No entanto, verificou-se que os 

homens possuem uma função de coadjuvante, colaborativa e periférica, sendo sua 

participação, segundo as mulheres entrevistadas, quase sempre uma “ajuda”. 

Apesar de elas perceberem essas divisões como mais assimétricas, os homens se 

percebem estabelecendo uma participação efetiva e mais equitativa, gerando, 

assim, uma falta de sintonia na percepção do casal no diz respeito à divisão de 

tarefas dentro do lar.  

Por outro lado, a pesquisa desenvolvida por Rocha-Coutinho18 (2005), traz a 

possibilidade de entender o sentido de maternidade e a conciliação desta com a 

carreira profissional para 15 mulheres do Rio de Janeiro, bem-sucedidas 

profissionalmente19

                                                 
18 Título: “Variações sobre um antigo tema: a maternidade para mulheres com uma carreira 
profissional bem sucedida”. 
19 Significa dizer bom retorno financeiro e alto grau de satisfação no trabalho e no 
investimento da carreira. 

, com idades entre 30 e 40 anos e com filho(s) na faixa dos seis 

meses aos três anos de idade. De modo geral, os dados apresentam o fato de que 

as diferenças entre maternidade e paternidade ainda são atribuídas, em grande 

parte, a uma “natureza” diferente de homens e mulheres. Ainda que uma divisão 

rígida de funções já comece a ser questionada, permanece forte a concepção de 
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que a mãe é a principal responsável pelo cuidado dos filhos, cabendo ao pai, 

principalmente, a tarefa de protegê-los e prover suas necessidades financeiras.  

Apesar dos novos caminhos do homem/pai e da mulher/mãe, outras 

pesquisas brasileiras também descrevem padrões femininos e masculinos 

ancorados nas relações de gênero assimétricas. Nesse sentido, é possível perceber 

que as mudanças efetivas na divisão das tarefas no cotidiano, são ainda incipientes, 

estando mais localizadas na qualidade do relacionamento estabelecido entre o pai e 

os filhos (TRINDADE, 1997). 

Essas pesquisas abrem a possibilidade de se pensar a respeito da 

convivência lado a lado do Discurso social modernizante, que exalta a igualdade de 

direitos e deveres entre homens e mulheres, com antigos padrões e disparidades 

em relação aos papéis sociais dos mesmos. No caso da mulher, antigos padrões de 

maternidade convivem com as novas idéias sobre a necessidade de seu 

investimento em uma carreira profissional e a igualdade de papéis entre homens e 

mulheres. 

Esses diversos fatores, somados a percepções diferentes entre o casal 

acerca de suas funções no casamento e na família, transformam-se em dilemas, 

desafios e negociações que precisam ser enfrentados pelo casal. Parece que 

homens e mulheres hoje multiplicaram funções, mas ainda não dividiram 

responsabilidades (PERLIN; DINIZ, 2005). 

 

5.3.1.3. Especificidades nas práticas de cuidado no recasamento 

 

O discurso de Patrícia no que diz respeito aos desafios do casamento remete 

ao debate de algumas especificidades do recasamento, a começar pela maneira de 

administrar os filhos frutos de casamentos anteriores.  

 

Especificamente, na vida de recasados, acho que administrar os filhos é o 
mais difícil. É o maior desafio. (...) porque são educações diferentes e 
sempre tem um fator de fora que está influenciando na educação, no meu 
caso tem L (ex-marido) e no de A (marido atual) tem L (ex-mulher) (...) 
Então você conseguir administrar essas diferenças aceitando que você 
não vai conseguir influenciar na educação dos filhos do outro como você 
faria com seus filhos... é uma coisa muito difícil, porque estão dentro de 
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sua casa e você quer que seja como você acha que é o certo. (...) Mas 
acho essencial, porque se não vai criar um conflito (Patrícia). 
 

É possível observar aspectos singulares que caracterizam uma família 

recasada. Nota-se que um recasamento dá início a uma nova família, porém, com 

configurações diferentes de um primeiro casamento. A construção familiar não 

acontece de forma gradual já que filhos de relações anteriores de um ou de ambos 

os membros do casal, já existem e demandam atenção e cuidado.  

No século 21, as separações conjugais vêm sendo responsáveis pela 

emergência de mudanças estruturais na família com significativa relevância, a 

começar pelas famílias reconstruídas. Essas novas formas de convívio familiar têm 

provocado a emergência de situações sem precedentes para as quais não existem 

experiências anteriores no decorrer das mudanças na família que possa servir de 

referência para nortear o processo de ajustamento sociocultural dessas novas 

formas de família. Nesse sentido, as peculiaridades dessas novas estruturas 

familiares e a abrangência do fenômeno em sua inserção sociocultural demandam 

uma nova realidade vivencial e o estabelecimento de vínculos que não estão 

prefigurados na família tradicional e nuclear (MEDEIROS, 2004). 

Dessa forma, quando se fala em família recasada, é necessário pensar numa 

revisão das atribuições tradicionalmente exercidas pelos membros de uma família já 

que essa configuração passa a ser constituída por dois adultos com filhos de uniões 

anteriores sendo relacionados biologicamente com apenas um dos membros do 

casal. O poder de influência na educação e no cuidado com os filhos também está 

intimamente relacionado à, pelo menos três adultos, os pais biológicos e um 

padrasto ou madrasta. No caso de Patrícia encontram-se quatro adultos como 

variáveis que influenciam a vida dos filhos.  

Diante dessa complexidade das relações, administrar os filhos e enteados 

que possuem educações diferentes e com influências de outras pessoas se 

configura, para Patrícia, como o maior desafio do recasamento. Esse desafio pode 

ser evidenciado no recorte a seguir que expressa um dos conflitos emergidos pelas 

diferentes educações atribuídas aos seus filhos e aos enteados. 

 

(...) uma coisa quando ele foi morar lá em casa que ficou muito difícil de 
administrar... (...) a alimentação era o que eu mandava, então de manhã 
era hiame, macaxeira, batata doce, banana cumprida, etc, tinha que 
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comer feijão, tinha que comer arroz, eu sempre obriguei os meninos (seus 
filhos) o que era para comer. Só de noite era mais liberal, podia comer 
sanduíche, mas nesses outros horários era o cardápio. Então assim, 
refrigerante durante a semana eu não deixava, se tivesse um suco e 
dissesse que não gostava, era água, não podia fazer outro suco, e A 
(atual marido), nesse aspecto, ele é o extremo oposto, os meninos (filhos 
dele) comem o que quiserem e se quiserem comer. Isso começou a criar 
um problema muito sério lá em casa, porque de manhã na hora de todo 
mundo ir para o colégio, tinha banana cumprida e tinha sanduíche para os 
meninos de A e I (filho) dizia “que absurdo mãe, a gente é obrigado a 
comer hiame e os meninos podem comer sanduíche?! (tom de 
indignação)”, e no começo isso foi uma fonte de conflito muito grande, 
porque eu queria que ele obrigasse os meninos a comerem bem e ele 
dizia “eu não quero, eu só tô com os meninos dois dias na semana, não 
quero esse desgaste, não sei quê...” até que um dia foi ótimo, porque no 
dia também que I perguntou eu disse “é, sabe porque, porque A é o pai 
deles e eu sou sua mãe e eu quero que você coma isso e A quer que os 
filhos dele comam isso. Pronto, tá resolvido!” mas foi ótimo, porque 
quando eu resolvi na minha cabeça, foi muito mais fácil (...) e aí eu digo 
que foi muito libertador essa história de cada um é filho de cada um e vai 
ter os preços a pagar porque é filho. (Patrícia).  
 

Os efeitos discursivos relacionados à nova família trazem à discussão as 

relações estabelecidas entre o padrasto e a madrasta e os filhos do cônjuge. O 

discurso de Patrícia revela a dificuldade em conciliar a educação dos seus filhos 

com os do atual marido sem intervir, uma vez que a convivência diária implica o 

estabelecimento mínimo de regras que devem ser compartilhadas pelos membros 

da família. Nesse sentido, essas discussões trazem para reflexão o exercício de 

autonomia e autoridade na educação dos filhos do/a cônjuge por parte da madrasta 

ou padrasto bem como o tipo de relação estabelecida entre essas figuras e os 

enteados, pois, apesar de não serem pai e mãe biologicamente falando, convivem 

cotidianamente com os mesmos influenciando quer queira quer não em suas 

educações.      

Essa forma de isentar ou de aceitar a não influência na educação do filho do 

cônjuge pode estar relacionada ao modelo naturalizado das relações familiares que 

tem como base a família enquanto unidade biológica de reprodução formada por pai, 

mãe e filhos. Essas relações naturalizadas passam a transformar-se em modelos de 

referências construindo um discurso normativo do qual os outros diferentes estariam 

se desviando, ou então, aqueles que não possuem uma relação biológica de pai e 

mãe não são legitimados em assumir uma postura de autoridade, de autonomia e de 

compartilhar as tomadas de decisão na educação do enteado (SARTI, 2004). 
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 Essa dificuldade em se posicionar e delimitar as funções desempenhadas por 

cada membro da família que são redefinidas no funcionamento familiar de um 

recasamento pode ser exemplificadas nos recortes a seguir. É comum perceber a 

dificuldade de assumir um posicionamento na família já que o padrasto não é o pai, 

a madrasta não é a mãe e os enteados não são filhos biológicos. Assim como o 

impasse de não saber como se colocar diante do outro e de saber o limite de até 

onde pode intervir. 

 

N às vezes tem um pouco isso “poxa, D não é minha filha, não sei até 
onde posso ir”. Mas acho que já foi uma coisa que aconteceu, já 
preocupou mais ela, hoje em dia nem tanto. Já faz parte tanto da vida da 
gente que não... mas, no começo que D ficava com a gente, acho que ela 
ficava um pouco “até onde eu posso ir, se não sou a mãe dela?”, mas 
acho que hoje não tem isso não (Ivan). 
 

Observa-se, portanto, a dificuldade e incerteza da madrasta acerca das 

atribuições que deve realizar. Ela não sabe se age como mãe, como amiga ou se 

segue outras concepções. No entanto, apenas após algum tempo dessa nova união, 

é que a família formada em torno do recasamento vem atingir um nível de 

aproximação e intimidade nas relações entre os membros desse novo grupo. Dessa 

forma, padrastos, madrastas e enteados precisam desse tempo de convivência para 

se sentirem integrantes da mesma família. No entanto, não é só a variável tempo 

que proporciona uma relação de intimidade. Além disso, o modo como cada 

integrante da nova família se posiciona encontrando seu melhor lugar na vida do 

outro é também um dos fatores imprescindíveis na construção de uma relação de 

confiança e intimidade.    

Percebe-se, portanto, que a construção de relações mais consistentes entre 

os novos membros da família propicia uma relação afetiva mais forte, maior 

autonomia e autoridade perante o enteado como demonstram os recortes a seguir 

identificados nos discursos de Ivan e de Fábio.  

 

(Relação de N - esposa - com D – filha do 1º casamento) É bem tranqüila. 
(...) eu acho que N tem um papel importante até na educação dela 
quando está comigo sabe (falou enfaticamente), e ela respeita muito o 
que N diz assim “D, não pode fazer isso!”, é como se eu tivesse falando 
também sabe. Ela respeita N tanto quanto me respeita. (Ivan). 
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 Ahh, ela (atual esposa) faz como se fosse uma mãe que fizesse tudo 
para um filho. (bem enfático). É banho, almoço na hora certa, hora de 
brincar, hora de estudar (...) ela tem uma presença bem intensa com ele. 
(...) Ela monitora tudinho de perto. (Fábio). 
 

Os discursos acima abrem para a reflexão acerca da questão de gênero em 

que se associam a mulher/madrasta à maternidade. O modo como Fábio destaca a 

relação de sua atual esposa com seu filho é associando-a facilmente ao lugar de 

mãe atribuindo a ela as funções tradicionalmente ocupadas pelo feminino. Por meio 

dessa postura, espera-se, por sua vez, de uma madrasta que, por ser mulher, 

cuidará das crianças e dos relacionamentos emocionais de todo o contexto familiar.  

Em oposição, os discursos a seguir de Andréa e Patrícia refletem os 

posicionamentos de seus parceiros com seus filhos. 

 

Eles (F, marido, e G, filho) se gostam e se dão muito bem. Agora, outro 
dia eu disse para os dois que eu ia acabar de ser a terceira pessoa no 
meio deles dois, porque às vezes G vem e fala “mainha, pede não sei o 
quê à F”, aí às vezes F diz “amor, diz não sei o quê à G” aí eu digo “digo 
não, diga você, eu não vou ficar sendo a intermediadora de vocês dois 
não, não é possível” (...) eu acho que ele (marido) não se sente 
confortável em dizer algum não à G, reclamar alguma coisa, eu percebo 
que ele não se sente confortável, porque, às vezes, quando tem alguma 
coisa que ele não concorda ou acha que não deveria fazer, ele diz assim 
“amor eu acho que você deveria falar com G” (...) Não sei se é porque ele 
já encontrou G já adolescente ficando já adulto, mas eu falei para ele que 
ele deveria trabalhar isso com ele, porque, afinal de contas, nós estamos 
todos na mesma família né (ênfase), é um núcleo só, então isso não tem 
que acontecer, ele tem que conversar com G e vê como é que as coisas 
vão caminhar.” (Andréa). 

Eu me meto um pouquinho mais. Os meninos dizem que eu sou mais 
carrasca. Os meninos dele têm mais limites comigo do que eu acho os 
meus com ele né, mas na medida do possível eu também evito, porque, 
como eu disse, há uma diferença ideológica muito grande sobre o que é 
uma boa educação em vários aspectos né. (Patrícia). 
 

É importante refletir que os parceiros das entrevistadas apresentam 

posicionamentos diferentes quando comparados às atuais esposas de Ivan e de 

Fábio discutidos anteriormente. Diferentemente das madrastas, não há uma 

associação imediata dos parceiros com a paternidade. Eles não se sentem no dever 

de exercerem atribuições relacionadas ao cuidado paterno nem suas parceiras têm 

essa expectativa automática. No entanto, faz-se importante refletir o porquê da 
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mulher, para ter um reconhecimento e uma relação afetiva com os enteados, 

rapidamente se associa e/ou é associada pelos outros a uma posição maternal, de 

cuidado, diferentemente do homem que nem se coloca nem é colocado numa 

posição paterna para com os filhos de sua esposa, seus enteados.    

 



 

 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Faz-se de fundamental importância ressaltar que estas considerações 

finais não são conclusivas. Entende-se que, a partir de algumas reflexões que 

essa dissertação objetivou suscitar, discussões merecem ser mais 

aprofundadas e outras revisitadas. As principais reflexões construídas sobre os 

discursos e posicionamentos dos participantes referentes à vida conjugal, às 

divisões das tarefas domésticas, despesas financeiras e cuidado com os filhos, 

no contexto de famílias heterossexuais de camadas médias urbanas do Recife, 

apontaram para a complexidade do tema.  

No que diz respeito ao primeiro eixo de análise, que versa sobre as 

especificidades da vida conjugal contemporânea, foi possível identificar 

discursos referentes ao ideal de amor confluente e à função ordenadora e 

reguladora do casamento. A disponibilidade para discutir a relação conjugal, a 

busca de autonomia e individualidade, bem como a manutenção do desejo 

sexual foram caracterizados como aspectos centrais identificados nos 

discursos dos/das participantes e imprescindíveis numa relação conjugal 

duradoura.  

Em relação à disponibilidade para conversar sobre a relação, foi possível 

verificá-la com maior frequência no Discurso feminino, o que nos faz pensar 

numa questão de gênero, já que o lugar do conhecimento sobre os assuntos 

ligados ao sentimento e ao coração encontra-se tradicionalmente associado à 

mulher.  

Já no que se refere à busca de autonomia e individualidade na relação, 

foram observados impasses entre os interesses individuais e o 

compartilhamento da vida conjugal. Todos os participantes destacaram a 
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importância de um espaço individual na relação, entretanto, viver um 

casamento implica a redução da liberdade, dos interesses pessoais e da 

independência, o que vai de encontro ao ideal individualista que hoje as pauta. 

Nesse sentido, a possibilidade de negociar os desejos pessoais na relação 

foram um dos caminhos possíveis ressaltados para a convivência desses dois 

aspectos, em prol da durabilidade do casamento.   

A especificidade do recasamento, quando se trata da busca pela 

autonomia, foi um aspecto que merece atenção. É importante relembrar que, 

quando um homem e uma mulher se casam pela primeira vez, trazem para o 

casamento a bagagem emocional, sociocultural e, muitas vezes, hábitos de 

consumo e estilos de vida de suas famílias de origem. Embora possam ter 

expectativas e desejos diferentes em relação ao casamento, a experiência é 

igualmente nova para ambos. No recasamento, essa bagagem é acrescida das 

experiências vividas no casamento anterior, na separação e, até mesmo, no 

período de transição entre os diferentes relacionamentos. Sendo as 

experiências no mínimo assimétricas, o modo de lidar nessa nova relação 

acarreta desafios e negociações para a sua durabilidade (TRAVIS, 2003).  

Esse aspecto foi percebido no discurso de uma das entrevistadas que 

reflete o desafio de conviver com um parceiro que traz, na bagagem da relação 

anterior, um modelo de casamento pautado em práticas de gênero mais 

tradicionais, diferentemente de sua experiência anterior, na qual vivenciou 

práticas mais igualitárias. A negociação, mais uma vez, se configurou como 

uma estratégia para minimizar o impasse das diferentes práticas de gênero.    

A manutenção do desejo sexual na vida conjugal foi também um fator 

apresentado no discurso de um participante, como imprescindível à 

durabilidade do casamento. Atrelado a esse debate, o discurso do entrevistado 

trouxe para a reflexão aspectos sobre a sexualidade, o reconhecimento do 

desejo sexual feminino e a fidelidade na relação. Nessas discussões, foi 

possível identificar a presença do Discurso heteronormativo, considerado uma 

das discursividades normativas que molda sujeitos a padrões socioculturais 

estabelecidos, limitando as possibilidades de sexualidades fora da norma.  

 Ainda no que diz respeito ao primeiro eixo, foi possível identificar a 

função ordenadora e reguladora do casamento na vida dos participantes, em 

especial dos homens. Observou-se, nos discursos dos/das entrevistados/as, o 
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exercício de uma das funções do casamento que se refere, segundo Féres-

Carneiro (1998), a criar para o indivíduo uma determinada ordem, para que ele 

tenha a possibilidade de experimentar a vida com certo sentido, sendo o/a 

parceiro/a o/a co-habitante mais próximo/a e mais decisivo/a no mundo. 

 No tocante ao segundo eixo, de maneira geral, foi possível identificar, 

nos discursos dos entrevistados, posicionamentos e práticas de gênero 

assimétricas e igualitárias no que se refere às divisões das tarefas domésticas 

e despesas financeiras. Verificou-se que a contratação de serviços de terceiros 

para executar essas atribuições isenta homem e mulher da obrigação diária de 

realizá-las. Todavia, apesar de não executá-las, foi possível observar que são 

as esposas que tomam a frente da administração da casa e das pessoas 

contratadas, no caso, também mulheres.    

No que se refere à divisão das despesas financeiras, foram localizadas 

também práticas de gênero mais assimétricas e outras mais igualitárias. Em 

relação às primeiras, percebeu-se que, mesmo vivenciando uma situação de 

sustento não tradicional, isto é, havendo por parte do casal a divisão financeira 

dos gastos, há um funcionamento um tanto tradicional, visto que cabe ao 

homem a tarefa de administrar os gastos do lar.    

É importante ressaltar que as práticas de gênero desiguais, no que 

tange essas divisões de tarefas, apareceram como mais numerosas nos 

discursos dos entrevistados do que as igualitárias. Evidenciaram-se como 

prioritariamente atribuições das mulheres entrevistadas e das parceiras dos 

entrevistados as atividades relacionadas ao cuidado da casa – administração 

das empregadas domésticas, compras, limpeza etc. Já aos homens, a 

responsabilidade continuaria a ser a manutenção dos consertos domésticos e a 

administração financeira.  

Pode-se refletir que tal evidência remete a uma repetição das atribuições 

tradicionais de gênero. A naturalização dessas atribuições termina por reforçar 

a hierarquia de gênero, uma vez que não cabe ao homem realizar os afazeres 

associados ao feminino e vice e versa. A postura alheia por parte de alguns 

participantes e parceiros das entrevistadas, frente às tarefas domésticas, ilustra 

bem a não responsabilidade do homem na sua execução, da mesma forma que 

as mulheres, em relação aos consertos da casa. É pertinente questionar se 

somente pelo fato de ser homem deve ter o conhecimento e o saber 
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relacionado ao conserto e à administração financeira, bem como apenas por 

ser mulher deve-se assumir o domínio doméstico. 

De maneira contraditória, observaram-se também, nos discursos das 

entrevistadas, que, ao mesmo tempo em que reivindicam um posicionamento 

mais igualitário, por parte de seus parceiros, no que se refere às tarefas 

domésticas, acabam por centralizá-las como domínio delas. O controle sobre 

essas atribuições não deixa de revelar práticas de poder exercidas por elas. 

Pode ser considerada uma estratégia na qual mantêm espaços de autonomia 

onde decidem, comandam, controlam, influenciam e articulam sua família. 

Nesse sentido, faz-se importante refletir até que ponto essas mulheres não 

contribuem no reforço à hierarquização de gênero.  

Nesse movimento ambivalente de concentrar as atribuições como de 

suas responsabilidades, as entrevistadas terminam por se sentirem 

sobrecarregadas e com dificuldades em conciliar a vida doméstica com a 

profissional. Percebeu-se, por parte das entrevistadas, posicionamentos de 

resistência frente à postura alheia do parceiro com as atividades da casa. No 

entanto, questionamentos importantes foram feitos a respeito da insatisfação e 

dos conflitos vivenciados pelas mulheres sobre esse tema: será que há de fato 

um conflito vivenciado entre o casal, no que se refere à divisão das tarefas 

domésticas? Será que o conflito se estende ao parceiro ou é exclusivamente 

vivenciado pela entrevistada? 

O que se percebeu nessa pesquisa, em consonância com outros 

estudos, é que os cuidados com a família permanecem, em grande medida, 

uma tarefa articulada ao feminino. E quais as repercussões disso? 

Reclamações, insatisfações, cansaços, adoecimentos, maior nível de estresse 

vivenciado pelas mulheres, sobrecarga de trabalho, adaptações/conformações 

por medo de “perder” o marido, adequações à heteronormatividade etc. Isto é, 

mulheres que vivenciam conflitualidades internas, mas não operacionalizam 

mudanças de posicionamentos como modos de subverter a norma 

estabelecida.    

No que tange às práticas de gênero identificadas como mais igualitárias, 

foi possível identificar uma divisão mais equitativa das tarefas domésticas e na 

administração das despesas financeiras. Contudo, na maioria dos discursos 

dos participantes, evidenciou-se que a execução das tarefas foi percebida 
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como uma ajuda e não como uma co-responsabilidade masculina. Mostraram-

se disponíveis e interessados, mas não dividindo/compartilhando tarefas como 

se fosse também de sua responsabilidade.       

  Em relação às práticas de cuidado com os filhos, mais uma vez foram 

identificados posicionamentos igualitários e desiguais. Apesar do homem se 

encontrar mais participativo afetivamente com os filhos e nas tomadas de 

decisões sobre estes, foi possível observar que não há, de fato, uma 

participação efetiva e igualitária no cuidado rotineiro com a criança – cuidar da 

higiene, alimentação, colocar para dormir, levar ao médico, entre outras, por 

parte da maioria dos entrevistados. Os pais encontram-se bastante presentes 

nos momentos de brincadeira e de decisões sobre os aspectos cotidianos da 

vida dos filhos, no entanto, a efetivação do cuidado encontra-se ainda sob 

domínio da esposa.    

Diante dessas constatações identificadas na análise dos discursos 

dos/das participantes, faz-se importante refletir que as mudanças decorrentes 

da maior participação da mulher no mercado de trabalho e na divisão das 

despesas financeiras do lar não vêm sendo acompanhadas de maneira 

proporcional pela divisão das tarefas domésticas nas relações de gênero.  

Os dados trazem para reflexão, portanto, que as mudanças nas relações 

de gênero na família contemporânea não vêm ocorrendo com a mesma 

frequência e intensidade em todos os arranjos familiares. Co-existem modelos 

familiares e há um descompasso nas atribuições de gênero, alguns casais 

assumindo posicionamentos mais igualitários e outros mais tradicionais. Além 

disso, casais que apresentam ambos os posicionamentos igualitários e 

assimétricos, a depender do tema em debate. Essa realidade remete à 

importância de considerar os aspectos sócio-históricos que têm perpassado o 

contexto familiar ao longo do tempo, bem como a construção da subjetividade 

de homens e mulheres e, consequentemente, seus possíveis posicionamentos.  

Por meio dessas análises e discussões, não se pode ainda pressupor 

um modelo ideal, igualitário e equilibrado das relações de gênero na esfera 

privada. Os discursos dos participantes, em relação às práticas de gênero na 

família, expressam a convivência entre a permanência e as mudanças no 

posicionamento de homens e mulheres no casamento, co-existindo distintas 

práticas de gêneros nos diferentes arranjos conjugais.  
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APÊNDICE 01 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 
 

EIXO 1: Opinião sobre o casamento e a educação dos filhos 
 
1. História do relacionamento. (relacionamentos anteriores; quando começaram a 

namorar; tempo de namoro; por que decidiram casar; como se deu o casamento). 

2. Na sua opinião, o que faz durar um casamento? 

3. Quais as vantagens e desvantagens de estar casado(a)? 

4. Como você percebe a relação de seus pais? (divisão das tarefas domésticas,  

despesas financeiras e cuidado com os filhos; pessoa responsável pelo 

provimento da casa; carga horária de trabalho dos pais). 

5. O que você faz ou faria diferente de seus pais em relação ao casamento e à 

educação dos filhos?      

6. Quais os principais desafios da vida de casado? 

 

EIXO 2: Vida doméstica cotidiana 
 
7. Como você descreveria o seu dia a dia? 

8. Você tem ajuda de alguém para as tarefas domésticas? 

9. De quem? (empregada regular, diarista, folguista, familiares ou agregados). 

10. De que forma eles ajudam? 

12. Quais as tarefas domésticas que cabem a você? E a seu marido/esposa? 

(abastecer a casa, providenciar reparos, cozinhar, limpar, cuidar da roupa, efetuar 

pagamentos, etc.). 

13. Como se deu essa divisão de tarefas? Utilizaram algum critério? Qual? 

 

EIXO 3: Apreciação pessoal sobre a 
 

divisão das tarefas 

13. Na sua opinião existem tarefas próprias aos homens e mulheres? Quais? 

14. O que você acha que seu marido/mulher não faz e deveria fazer? 

15. O que você faz e não gostaria de fazer? 



16.Há algo que seu marido/mulher faz e que você gostaria de fazer com ele/ela ou 

no lugar dele/dela? 

17.Vocês já viveram conflitos por conta da divisão das tarefas domésticas? 

18.Como foi resolvido (ou não)? 

19.Como se dá a divisão das despesas financeiras da casa? 

20.Vocês já viveram algum conflito por conta dessa divisão? 

 

EIXO 4: Cuidado com os filhos 
 
21.Com relação aos filhos, que tarefas são realizadas por você e quais por seu 

marido/esposa? 

22.Quais os critérios dessa divisão? 

23.O que fazem em cooperação? (cuidar da higiene e alimentação, auxiliar nas 

tarefas da escola, acompanhar a médicos/dentistas, comparecer às reuniões da 

escola, transportar para atividades extracurriculares, acompanhar a festas de 

aniversário e outras atividades de lazer, etc.). 

24.Alguém se sente sobrecarregado? 

25.Isso já gerou problema entre vocês? 

26.Julga que foi resolvido ou ainda persiste? Por que? 

27.Nestas atividades, vocês contam com ajuda de alguém?  

28.De quem? (babá, empregada, folguista, pessoa da família ou agregados) 

29. Se um filho fica doente, quem falta ao trabalho? 

 

EIXO 5: Lazer 
 
30. Vocês costumam sair juntos? Sós ou com os filhos? 

31. Com que freqüência? 

32. O que vocês costumam fazer, normalmente? 

33.Você costuma sair sem ele/ela? Para onde e com que freqüência? 

34.E quando acontece de não ter quem fique com o filho no tempo livre de vocês, 

como fazem? 

  



APÊNDICE 02 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, _____________________________________________________________, 
fui convidado e aceitei participar, como voluntário, da pesquisa Sobre discursos e 
posicionamentos: relações de gênero em famílias heterossexuais de classe média 
da cidade do recife, cujo objetivo é investigar, nas práticas discursivas de homens 
e mulheres de classe média da cidade do Recife, que vivem em união estável com 
pelo menos um filho da anterior e/ou atual relação, os possíveis Discursos e 
posicionamentos referentes à vida conjugal, às divisões das tarefas domésticas, 
despesas financeiras e ao cuidado com os filhos. 
 
Recebi informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas 
que: 

1. Participarei deste estudo, por minha vontade, sem receber qualquer 
incentivo financeiro e com a finalidade exclusiva de colaborar com a 
pesquisa; 

2. Minha participação nesse estudo não trará nenhum dano à minha 
integridade física, social e emocional; 

3. Se, por ventura, nas entrevistas, algum desconforto moral/emocional 
ocorrer ou for por mim revelado, receberei orientação para buscar serviço 
adequado à minha necessidade; 

4. Sempre que desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das 
etapas do estudo;  

5. Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevistas 
concedidas ao pesquisador; 

6. Com meu consentimento, as entrevistas serão gravadas e transcritas 
posteriormente, para efeitos de análise. Com a garantia de que apenas a 
pesquisadora e a orientadora terão acesso a íntegra das transcrições; 

7. O sigilo será garantido e não será revelado, em nenhuma circunstância, o 
nome de qualquer participante; 

8.    A qualquer momento, poderei não mais participar desta pesquisa, sem 
que isso me traga qualquer penalidade ou prejuízo; 

9. As informações por mim concedidas serão úteis para a produção de 
conhecimento e estudos sobre família e gênero, contribuindo para debates 
e publicações na área. 



O contato para qualquer esclarecimento de que necessite, será realizado com a 
pesquisadora Rafaella Botelho Cursino, autora do estudo, pelo endereço: Av. 
Acadêmico Hélio Ramos, S/N - CFCH, 9º Andar. Recife-PE CEP: 50670-901. 
Telefone: (81) 2126 8270 / 2126 8271. 

Após ter lido os termos contidos neste consentimento e conversado com a 
entrevistadora, concordo em participar como informante, colaborando, dessa 
forma, com a pesquisa. 
 

Recife, ___/___/___. 
___________________________________________  

Assinatura do participante 
 

____________________________________________ 

Responsável pela pesquisa 
 
________________________________        ______________________________ 

Testemunha 1                                                  Testemunha 
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