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3  
fAmíliA: A subjetiVidAde nA 
construção do conceito

A família está sendo hoje atacada e defendida com 
igual veemência. É responsabilizada por oprimir 
as mulheres, maltratar as crianças, disseminar a 
neurose e impedir a comunidade. É louvada por 
sustentar a moralidade, ser um freio à crimina-
lidade, manter a ordem e perpetuar a civilização 
[...] A família é o lugar donde se procura desespe-
radamente fugir e o lugar onde nostalgicamente se 
procura refúgio. (Poster, 1979, p.9)

Talvez o fato de ser a família um tema tão recorrente na vida de 
qualquer ser humano, quer de forma negativa ou positiva, ausente 
ou presente, com recordações tristes ou felizes, seja o fator motiva-
dor para que tantas pesquisas abordem de forma direta ou indireta 
esta temática. Há muitas pessoas que, por terem vivenciado, mesmo 
que biologicamente, a formação de uma família, consideram-se 
capacitadas para tratar do assunto. E, se formos considerar sob o 
ponto de vista pessoal, com certeza o são, entretanto, não podemos 
desconsiderar o fato de que esta abordagem irá se dar revestida de 
cunhos subjetivos, os quais carregarão as crenças, as características e 
os estereótipos da configuração familiar que estes indivíduos consi-
deram como “ideal”.
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102  AMANDA DANIELE SILVA

O constante movimento dialético no qual a instituição “família” 
está inserida a impede de ser estudada, cientificamente, apoiando-
-se em apenas um ponto de vista, ou seja, considerando apenas uma 
ou duas formas de organização como corretas, uma vez que, assim 
como outras instituições tidas como partícipes da socialização 
humana (como sociedade, igreja e Estado), a família deve acompa-
nhar as transformações societárias que, influenciadas pelo tempo, 
contexto e cultura dos indivíduos, induzem a ética, a moral e as 
legislações que regem a vida humana. A família não é estática e nem 
homogênea. Não há configuração familiar certa ou errada. O que 
existem são normatizações e protótipos, em sua grande maioria, 
impostos pelas classes dominantes como forma de fazer prevalecer 
suas idealizações e interesses em torno do que consideram válido 
ou inválido.

Talvez em tempos anteriores fosse mais fácil definir o que é fa-
mília, uma vez que as configurações familiares constituíam-se, na 
quase totalidade, em torno de um único molde: a família nuclear. 
Contudo, na atual circunstância econômica, social, política e cultu-
ral em que, não apenas o Brasil, mas a grande parte do mundo viven-
cia, não há mais argumentos sólidos que embasem a manutenção de 
apenas uma forma de se ver e organizar a família. Presenciamos a era 
da maior (mas não total) aceitação do diferente, não como algo estra-
nho, mas como algo necessário para a constituição de uma sociedade 
heterogênea e rica de significados, os quais possam contemplar di-
versas pessoas em inúmeras experiências.

Muitas são as fontes nas quais podemos nos prover para tentar, 
mesmo que vagamente, definir o que é esta instituição chamada “fa-
mília”. Algumas dessas fontes utilizarão argumentos mais conserva-
dores, formais e jurídicos para defender ou recriminar determinadas 
composições familiares, do mesmo modo que outras se embasarão 
em critérios mais afetivos e relacionais para considerarem se perten-
cem ou não a uma família.

No decorrer do discurso das participantes desta pesquisa, iden-
tificamos seus entendimentos do que venha a ser família no vigente 
momento de encarceramento em que estão. Percebemos que, para a 
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grande maioria, a família associa-se apenas à consanguinidade,1 no 
entanto, para outras, o grupo familiar também se compõe por meio 
de relações de cooperação mútua entre as reclusas para superação das 
dificuldades impostas pela prisão. Com isso, constatamos que a con-
ceituação de família também perpassa as crenças e juízos subjetivos, 
sendo estes influenciados pelo tempo e espaço.

Ainda bem que eu tenho minhas irmã. Hoje eu percebo que famí-
lia é tudo que a gente tem nessa vida. Minhas irmã e meus filho é que 
me dá força para conseguir passar cada dia aqui. Nesse lugar eu não 
confio e não posso contar com ninguém. (Nazaré)

Aqui dentro eu trabalho para sobreviver, porque eu não tenho 
ajuda de ninguém. Ainda bem que aqui nóis é como uma família, 
uma ajuda a outra quando pode, porque senão a gente não ia dá con-
ta não. Aqui eu formei uma segunda família, porque todo mundo 
aqui errou, mas está na mesma situação. (Valdirene)

Hoje minha filha se encontra com meu pai e com a minha ma-
drasta que, para mim, é como se fosse minha mãe.[...] Minha mãe já 
vai ficar com esse bebê também quando ele nascer. Nem sei o que eu 
ia fazer se não tivesse eles, porque minha filha ia ficar sem família. 
(Carmelita)

A minha menininha de 3 anos eu não concordo com quem ela 
está hoje. Eu não concordo porque dizem que é muito difícil um 
juiz tomar a guarda de um filho de uma mãe e eu nunca consegui 
pegar a minha filha até hoje. Ela está com o pai desde que eu estava 
lá fora. [...] o pai dela já se encontra preso, então hoje ela vive com 
uma pessoa que, vamos dizer, é só madrasta dela, não é parente, não 
é da família e nem nada. Nem a minha mãe que é vó dela, que é do 
mesmo sangue, que é aposentada, que tem residência fixa, tem tudo, 
não conseguiu ficar com ela. O juiz deixou a guarda provisória para 

 1 Trabalharemos mais detalhadamente esta temática no decorrer deste capítulo.
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104  AMANDA DANIELE SILVA

a madrasta, o porquê eu não sei e agora minha filha está longe da 
família, dos irmão. (Marilda)

Mediante estas falas, percebemos que as concepções de família 
trazidas pelas entrevistadas mostram-se como divergentes e embu-
tidas de apreciações individuais em determinados momentos, pois, 
mesmo estando todas sujeitas às agruras do cárcere, o grupo nele 
formado não é, unanimemente, considerado como uma família ou, 
mesmo, um substituto temporário dos familiares. Atentamos que o 
conceito de família está vinculado a relações tão íntimas e de confian-
ça que algumas detentas se recusam a conceber as demais infratoras 
como pertencentes a seu grupo familiar, não confiando nelas mesmo 
que tenham cometido crimes semelhantes aos delas. Esta constatação 
vai de encontro às reflexões feitas por Sarti (2007, p.53) na análise do 
papel da família para a moral dos pobres, os quais não contemplam 
apenas a importância material ou sentimental do grupo familiar, mas 
o utilizam para construir sua própria identificação social.

Em poucas palavras, a família é uma questão ontológica para os 
pobres. Sua importância não é funcional, seu valor não é meramente 
instrumental, mas se refere à sua identidade de ser social e constitui a 
referência simbólica que estrutura sua explicação do mundo.

Não é totalmente incoerente esta propensão, não apenas das 
mulheres encarceradas, mas de considerável parcela populacional, à 
associação da família aos laços consanguíneos e de parentesco em de-
trimento dos laços afetivos, pois há uma incongruência legislativa na 
sociedade brasileira, na qual a igualdade entre as diferentes organi-
zações familiares é preconizada, mas não é garantida legitimamente. 
A Constituição Federal de 1988 é o exemplo máximo dos dispositi-
vos legais brasileiros nos quais a grande massa populacional apoia-se 
para fomentar a construção de seu ideário de família, seguindo-se 
criteriosamente seus preceitos, recriminando e, até mesmo, proi-
bindo a manifestação dos que se posicionam diferentemente. Em 
referência à família, esta norma sanciona que:
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Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado.

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 

estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a 
lei facilitar sua conversão em casamento.

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. (Brasil, 1988)

Identificamos no texto legal duas instituições de grande abran-
gência e influência no pensamento e comportamento social – a Igreja 
e o Estado – delimitando a formação do que passou a ser considerada 
a “base da sociedade” – a família. Por isso, houve muitas circunstân-
cias em que os membros de uma família não puderam exercer suas 
esperadas funcionalidades por não estarem inclusos neste modelo 
“ideal” de família. Temos como exemplo alguns homens que, por 
não oficializarem a união com as mães de seus filhos, não querem ou 
não podem exercer de fato a paternidade, ou seja, não desempenham 
seus direitos e deveres tanto afetivos quanto jurídicos.

Não podemos generalizar e dar a todas as configurações familia-
res um aspecto legal, pois para cada grupo ou, até mesmo, indivíduo, 
o que venha a ser a família, tem um significado distinto. Bruschini 
(1997, p.50) aponta que a família não é algo natural, mas uma “cria-
ção humana mutável” que, ao contrário do parentesco, apresenta 
uma elasticidade que a permite ultrapassar a esfera do formal e atin-
gir a essência do que realmente é vivido. A autora ainda aborda o fato 
de que apesar de a família tomar diferentes proporções e constitui-
ções, algumas funções básicas, próprias do grupo familiar podem ser 
visualizadas nos variados arranjos. São elas: função econômica, função 
socializadora e função reprodutora ideológica.

Em relação à primeira função, resume-se, basicamente, no que foi 
abordado no capítulo anterior quando tratamos do trabalho doméstico, 
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isto é, na família os papéis entre homens e mulheres ficaram cada 
vez mais definidos e, por apresentar uma estrutura mais fechada ao 
âmbito comunitário, o espaço familiar passou a sobrecarregar mais 
a mulher, uma vez que casa e família tornaram-se quase congêneres 
e o trabalho doméstico adquiriu conotação desprezível, reduzindo a 
função econômica da família à “[...] produção de valores de uso ou 
prestação de serviços domésticos, através do trabalho doméstico, já 
que a produção de bens propriamente dita passa a ser feita no merca-
do, nas fábricas, nas empresas” (ibidem, p.65). Esta função dá a co-
notação de que tudo o que é produzido em casa tem um falso valor ou 
valor nenhum, pois não recebe relevância mercantil, o que deprecia 
ainda mais a imagem da mulher ao associá-la unicamente ao trabalho 
doméstico. Nesta perspectiva, a família apenas terá função econômica 
socialmente reconhecida quando exerce seu papel de consumidora.

Segundo Ferreira (2000, p.642), socializar é “[...] 2. Tornar so-
cial; reunir em sociedade. 3. Psicologia: Adaptar uma criança à vida 
do grupo”. A função socializadora apontada por Bruschini (1997) 
enfoca as ações de cunho educativo desenvolvidas no grupo familiar, 
ou seja, as que contribuem para a determinação da personalidade 
do indivíduo e sua, consequente, inserção no meio social e as que 
guiam as primeiras experiências sociais das crianças. A autora res-
salta ainda as atitudes que intervêm na formação dos laços afetivos e 
repressivo-autoritários, revertendo-se na transmissão de ideologia.

E, por fim, a função reprodutora ideológica assoma-se como 
uma resultante da atuação das demais funções, as quais, ao atuarem 
cotidianamente na vivência dos membros familiares, terminam por 
influenciá-los em seus hábitos, costumes, ideias e valores, fazendo-
-os internalizar o que é definido como conveniente para dada reali-
dade familiar. Neste ponto, a família também pode ser usada pelas 
classes como um poderoso instrumento de formação de opiniões, 
cabendo, a cada uma, defender e apoiar o projeto que mais condiz 
com suas expectativas de sociedade.

A separação didática destas funções não significa que elas ocor-
rem isolada e independentemente no seio do cotidiano familiar, pois 
como ainda ressalta a autora em questão:
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O estudo da família deve, necessariamente, levar em conta que 
todas essas funções – econômica, socializadora e reprodutora de 
ideologia – fazem parte do cotidiano familiar. Por isso, uma defini-
ção abrangente e criteriosa de família deve ser capaz de articular o 
plano econômico ao cultural e ao psicológico. (ibidem, p.67)

Veremos, neste capítulo, que desde a gênese da constituição do 
povo brasileiro, a família desenvolveu diversas funções que esti-
veram diretamente pautadas aos interesses econômicos, sociais e 
culturais da nação dominante – colonizadores portugueses – sobres-
saindo-se perante os costumes da população que aqui já vivia – os 
índios colonizados. E esta característica de imposição da vontade 
dos que mandam sobre as formas de organização dos que obedecem 
se manteve, mesmo que de forma dissimulada, até os dias atuais, 
culminando, por exemplo, na reprovação e proibição de alguns 
arranjos familiares como o casamento e constituição familiar entre 
pessoas do mesmo sexo. Houve também a perda do prestígio social 
da família decorrente das alterações trazidas pelo sistema capitalista, 
o que Bilac (2000, p.34) denominou de “[...] crise do esvaziamento 
da instituição familiar”. Assim, perceberemos que a configuração 
de uma família ultrapassa, muitas vezes, os âmbitos consanguíneo e 
afetivo e se esbarra nos obstáculos sociais para poder se estabelecer, 
carecendo da superação de determinados preconceitos para garantir 
o direito à constituição familiar.

As características históricas da formação familiar 
brasileira

O ambiente em que começou a vida brasileira foi de quase into-
xicação sexual.

O europeu saltava em terra escorregando em índia nua; os pró-
prios padres da Companhia precisavam descer com cuidado, senão 
atolavam o pé em carne. Muitos clérigos, dos outros, deixaram-se 
contaminar pela devassidão. As mulheres eram as primeiras a se 
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entregarem aos brancos, as mais ardentes indo esfregar-se nas per-
nas desses que supunham deuses. (Freyre, 1997, p.93)

Esta passagem da obra de Freyre, Casa grande e senzala – con-
siderada uma indispensável referência para os estudos da família 
brasileira –, demonstra minuciosa e especificamente o panorama 
construído e defendido a respeito do Descobrimento do Brasil. Pa-
norama este que ilustra a condição subalterna e explorada da raça 
nativa, principalmente do sexo feminino, em relação aos novos 
habitantes da terra, culminando na supremacia e predominância 
dos preceitos destes em detrimento de toda organização social e 
cultural que já existia, mas que foi considerada arcaica, promíscua e 
desavergonhada.

Todos os aspectos da cultura ameríndia que se contradiziam aos 
costumes europeus eram vistos como forma de pecado, de tentativa 
de afastamento do homem branco dos princípios católicos e, por 
isso, necessitavam ser ajustados afim de que os portugueses concre-
tizassem sua prática de colonização e exploração da nova terra aliada 
à conversão daquele povo esquecido por Deus e pela civilização. En-
tretanto, esta “libertinagem” aqui encontrada foi também utilizada 
em favor de alguns aventureiros que, sozinhos, vieram para o Brasil 
e se esbaldaram com a prática da liberdade sexual que havia entre os 
autóctones.

Nas terras do além-mar, os costumes heterodoxos eram vistos 
como indícios de barbarismo e da presença do Diabo. Em compen-
sação, os bons hábitos faziam parte das leis naturais criadas por Deus. 
O que os conquistadores fizeram, então, foi uma comparação das 
verdades próprias do mundo cristão com a realidade americana. A 
cultura indígena foi descrita a partir do paradigma teleológico e do 
princípio de que os brancos eram os eleitos de Deus, e por isso supe-
riores aos povos do novo continente. O desconhecimento da palavra 
revelada, da organização estatal e da escrita foram vistos como mar-
cas da barbárie e de primitivismo. As diferenças eram consideradas 
desvios da fé, transgressões capazes de conduzir os americanos ao 
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inferno. A alteridade significava o afastamento das leis naturais. Se 
houvesse hábitos coincidentes, eles só comprovariam a catequese 
promovida pelo profeta são Tomé, que no passado tinha percorri-
do o continente e difundido os ensinamentos cristãos. (Raminelli, 
2006, p.12, grifo do autor)

Segundo a referida autora, a descrição feita pelos colonizadores 
a respeito da nova população encontrada baseou-se nos paradigmas 
teleológicos cristãos, resultando na indignação em relação à nudez 
das índias, considerando-as libidinosas e sensuais e motivo de peca-
do aos religiosos que se propunham ao voto de castidade. A inexis-
tência de um núcleo familiar rígido, com a consequente prática do 
casamento grupal, gerou horror e repulsa dos homens brancos que, 
apoiados em seu modelo nuclear e patriarcal de família (um homem 
para cada mulher), assim retratavam a situação encontrada na Amé-
rica: “Eles não respeitavam às irmãs e tias, e porque este pecado não 
é contra seus costumes, dormem com elas pelos matos, e alguns com 
suas próprias filhas” (ibidem, p.27).

Freyre (1997) e Álvares (2003) também nos alertam para o 
fato de que as comunidades indígenas existentes no período do 
descobrimento do país não estavam organizadas de forma rígida e 
hierárquica, sendo que homens e mulheres tinham sua participação 
no contexto de toda a comunidade, não sendo seus papéis definidos 
exclusivamente por questões sexuais e etárias, mas de acordo com as 
necessidades do grupo. Suas relações conjugais eram desenvolvidas 
com relativa igualdade de direitos, principalmente no que diz res-
peito à possibilidade de ambos desfazerem a união ou irem à busca 
de novos parceiros. Entretanto, por questões místicas estabelecidas 
entre os próprios nativos, algumas tarefas relacionadas à germinação 
ficavam a cargo feminino. Freyre (1997) aponta, todavia, que para 
a constituição da economia e sociabilidade brasileira, as mulheres 
índias tiveram utilidade superior aos homens, pois estas dispuseram 
de uma considerável adaptabilidade às inúmeras funções que lhes fo-
ram atribuídas – escravas sexuais, trabalhadoras domésticas, mães, 
esposas etc. – enquanto os índios não se adequaram ao nomadismo 
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necessário para o trabalho na lavoura de cana-de-açúcar, sendo sua 
serventia voltada para o desbravamento de novas terras e proteção 
do território.

Inserindo-se na vida dos colonizadores como esposas legítimas, 
concubinas, mães de família, amas de leite, cozinheiras, puderam as 
mulheres exprimir-se em atividades agradáveis ao seu sexo e à sua 
tendência para estabilidade. O homem indígena, porém, quase que 
só encontrou nos adventícios, senhores de engenho para os fazerem 
trabalhar na lavoura de cana e padres para os obrigarem a aprender a 
contar, a ler e a escrever [...]. (ibidem, p.146)

Deste modo, o autor salienta a importância que teve a mulher in-
dígena no período de colonização não apenas para a manutenção do 
homem branco em terras brasileiras, mas também para a procriação 
de novos indivíduos que pudessem povoar a terra recém-descoberta. 
O contingente numericamente menor de homens em relação às ín-
dias, e mais tarde às escravas negras, gerou um estado de abundância 
sexual/carnal para os homens que, por meio do oferecimento de 
pequenos adornos viam-se cercados pelas pardas mulheres nuas. 
Esta prática de enviar ao Brasil os homens solteiros em plena dispo-
sição e gozo sexual para manter relacionamentos com as nativas foi 
apontada por Freyre (ibidem, p.21) como uma estratégia da Coroa 
Portuguesa para garantir o povoamento da nova colônia.

É possível que se degredassem de propósito para o Brasil, visan-
do ao interesse genético ou de povoamento, indivíduos que sabemos 
terem vindo para cá expatriados por irregularidades ou excessos 
na sua vida sexual: por abraçar e beijar, por usar de feitiçaria para 
querer bem ou mal, por bestialidade, molície, alcovitice. A ermos 
tão mal povoados, salpicados, apenas de gente branca, convinham 
superexcitados sexuais que aqui exercessem uma atividade genésica 
acima da comum, proveitosa talvez, nos seus resultados, aos interes-
ses políticos e econômicos de Portugal no Brasil.
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Com o desenrolar destes relacionamentos entre os europeus e 
índias, estas não foram encaradas por aqueles apenas como uma al-
ternativa à escassez de mulheres brancas, mas como a possibilidade 
de esposas perfeitas e de predileção sexual. Seguindo-se a cultura in-
dígena de considerar o parentesco apenas pela descendência paterna, 
as aborígenes também passaram a optar pelos relacionamentos com 
o homem branco como forma de garantir herdeiros de raça “supe-
rior”. E estas uniões foram ainda mais incentivadas pelos jesuítas 
que, por meio de pregações que salientassem a manutenção da moral 
e bons costumes da família cristã europeia, buscavam regularizar a 
situação conjugal por meio de casamentos religiosos e não apenas 
relações consensuais.

Sendo o Brasil um país reconhecido por sua formação híbrida, 
composta pela convivência de diversas raças e etnias e pela misci-
genação destas, resultando em uma gama de indivíduos fisicamente 
heterogêneos, deixa de ter uma raça pura, ou seja, com uma única e 
inquestionável origem. Com isso, da procriação entre índias e eu-
ropeus originou-se o mestiço denominado mameluco, o qual não foi 
prontamente aceito pelo pai como descendente digno de representar 
a família em termos oficiais e de herança e nem de ser criado à moda 
europeia.

Mediante este distanciamento entre pai e filhos, a mulher in-
dígena, especificamente na condição de mãe, ganha destaque e 
reconhecimento por parte dos historiadores que a considera o sus-
tentáculo físico, emocional e cultural da família brasileira, podendo 
ser observado na preocupação com os cuidados de saúde dos filhos e 
com a manutenção doméstica da família, o que se percebe em alguns 
conhecimentos e costumes herdados dela e perpetuados na história 
e que fazem parte da rotina dos brasileiros na atualidade como, por 
exemplo, o hábito do banho diário. Não eram raros os casos em que, 
mesmo sobre pressão da igreja e das comunidades nas quais as mo-
ças viviam, os portugueses não assumiam a responsabilidade pelos 
filhos concebidos, criando uma parcela de mulheres que criavam so-
zinhas suas crianças mestiças de acordo com os costumes indígenas e 
não como o modelo europeu.
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À mulher gentia temos que considerá-las não só a base física 
da família brasileira, aquela em que se apoiou, robustecendo-se 
a multiplicando-se, a energia de reduzido número de povoadores 
europeus, mas valioso elemento de cultura, pelo menos material, 
na formação brasileira. Por seu intermédio enriqueceu-se a vida 
no Brasil, de uma série de alimentos ainda hoje em uso, de drogas 
e remédios caseiros ligados ao desenvolvimento da criança, de um 
conjunto de utensílios de cozinha, de processos de higiene tropical – 
inclusive o banho frequente ou pelo menos diário, que tanto deve ter 
escandalizado o europeu porcalhão do século XVI. (ibidem, p.94)

Como já salientado anteriormente, a participação do homem na-
tivo na colonização do Brasil e formação da família foi relativamente 
pequena quando comparada às índias ou aos novos habitantes que, 
por necessidade e interesses econômicos, foram trazidos, forçada-
mente, para disporem de suas forças de trabalho: os escravos negros 
africanos.

É, então, neste cenário de maior povoamento do território recém-
-descoberto, no qual já se espalhou pela metrópole a boa nova de que 
a colônia constituía-se como um lugar propício ao enriquecimento, 
que, por volta de 1530, não somente os homens solteiros, mas famí-
lias constituídas começaram a vir para o Brasil, as quais deveriam ser 
cristãs para receber sesmarias e ter algum tipo de laço com a nobreza 
ou atuar como militar ou navegador, pois “[...] foi a iniciativa parti-
cular que, concorrendo às sesmarias, dispôs-se a vir povoar e defen-
der militarmente, como era exigência real, as muitas léguas de terra 
em bruto que o trabalho negro fecundaria.” (ibidem, p.21). E, ainda 
nas palavras do autor (ibidem, p.18-9), identificamos a enfatizada 
importância dada não apenas a indivíduos sozinhos, muito menos à 
nação, mas à família enquanto instituição socializadora na colônia.

A família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhu-
ma companhia de comércio, é desde o século XVI o grande fator co-
lonizador no Brasil, a unidade produtiva, o capital que desbravava o 
solo, instala as fazendas, compra escravos, bois ferramentas, a força 
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social que se desdobra em política constituindo-se na aristocracia 
colonial mais poderosa da América.

Estando as relações financeiras da metrópole baseadas no mer-
cantilismo, ou seja, nas transações comerciais entre países para o 
financiamento do mercado internacional e a exportação de produtos 
entre um Estado e outro originando grandes potências, as colônias 
eram utilizadas como lucrativas fontes de matérias-primas, nas 
quais a extração deveria ocorrer da forma mais rápida e proveitosa, 
a fim de alcançar produções em largas escalas e com consideráveis 
taxas de lucro. Para isso, a mão de obra livre, no caso do índio ou de 
alguns colonos que aqui viviam mostrava-se como inviável para a 
obtenção de tal fim, pois poderia se voltar à conquista de extensões 
de terra próprias para fito de subsistência.

O trabalho negro aparece neste cenário, por volta de 1538-1540, 
como a alternativa mais rentável à Coroa, pois, somando-se ao en-
xugamento de gastos com o uso da mão de obra escrava, os grandes 
senhores de engenho se beneficiavam com a prática do tráfico de 
escravos, que, cada vez mais, tornou-se frequente e disputada pelos 
poderosos da cana-de-açúcar que abarrotavam seus navios negreiros 
de um contingente tão maltratado e em condições tão precárias que, 
em muitas ocasiões, não se equiparavam a seres humanos.

Como forma de poder acomodar toda a família, que agora era 
numerosa, e ainda a quantidade consideravelmente extensa de escra-
vos, o ambiente interno dos grandes engenhos de açúcar se dividiu 
em dois distintos, mas, ao mesmo tempo, dependentes polos: a casa 
grande e a senzala. A primeira, mesmo com toda a sua estrutura fecha-
da, baseada no poder do homem sobre os demais indivíduos que, pe-
rante o patriarca, eram vistos apenas como extensões da propriedade, 
dependia totalmente da segunda, uma vez que aos negros eram desti-
nadas tarefas, oficiais e extraoficiais, que variavam dos serviços domés-
ticos e da lavoura até a satisfação sexual de senhorzinhos e sinhazinhas.

O Brasil não se limitou a recolher da África a lama de gente 
preta que lhe fecundou os canaviais e os cafezais; que lhe amaciou 
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a terra seca; que lhe completou a riqueza das manchas de massapê. 
Vieram-lhe da África “donas de casa” para seus colonos sem mulher 
branca; técnicos para as minas; artífices em ferro; negros entendidos 
na criação de gado e na indústria pastoril, comerciantes de panos e 
sabão; sacerdotes e tiradores de reza maometanos. (ibidem, p.308)

A família colonial das classes dominantes, especificamente do 
Norte do país, é caracterizada por ter sido patriarcal, escravocrata e 
aristocrática (ibidem, p.110). Este tripé demandou que a organiza-
ção dentro da casa grande se estabelecesse de forma que as relações 
entre marido e mulher, pai e filho, senhor e escravos se dessem ver-
ticalmente, de modo a não colocar em questionamento a supremacia 
da figura paterna. Dessa maneira, desde a infância, meninos e me-
ninas, brancos e negros, foram cobrados a se comportar de maneira 
submissa perante o senhor de engenho, não o contrariando e obede-
cendo a seus mandamentos irrefutavelmente, estando plenamente 
cientes das represálias, caso contrário.

Faz-se necessário aqui retomarmos a reflexão estabelecida no 
capítulo anterior a respeito do sistema patriarcal, pois na visão do 
grande estudioso da formação da família brasileira – Freyre (ibidem) 
– este foi o modelo familiar predominante na colonização brasileira. 
Mas, afinal, o patriarcalismo representou apenas a supremacia do 
homem sobre a mulher? Representou somente a organização da 
família em torno de uma figura dominante: o homem? Segundo 
Saffioti (2004, p.118), o patriarcado é o estabelecimento de “[...] 
relações hierarquizadas entre seres socialmente desiguais [...]”, ou 
seja, o patriarca não atua apenas em âmbito doméstico, mas para 
que sua influência e poder surtam efeito, é necessário que todo o 
contexto e estrutura social sejam condizentes com a situação de su-
perioridade do homem não somente em relação à mulher, mas a toda 
unidade familiar, colocando o ser masculino no pedestal do prestígio 
e situando mulher, filhos e subordinados na posição insignificante 
de suas existências.

Dessa forma, a desigualdade na possibilidade de posicionamen-
tos e a obediência absoluta aos desejos do homem são características 

Mae-mulher_atras_das_grades__(MIOLO)__Graf_v1.indd   114 19/01/2016   14:01:21



MÃE/MULHER ATRÁS DAS GRADES  115

marcantes da família patriarcal que fazem que a mulher não seja enca-
rada como sujeito de sua própria história, mas apenas uma tela branca 
na qual o homem possa desenhar e delinear os contornos de sua 
vivência, sejam eles em âmbito social, sexual, político, financeiro ou 
cultural. O casamento transforma-se em nada mais que um contrato 
sexual, no qual são estabelecidas as atribuições do pai e do marido.

Focalizar o contrato sexual, colocando em relevo a figura do 
marido, permite mostrar o caráter desigual deste pacto, no qual se 
troca obediência por proteção. E proteção, como é notório, significa, 
no mínimo a médio e longo prazos, exploração-dominação. Isto revela 
que as mulheres jamais alcançaram a categoria de indivíduos, com 
poder de contratar de igual para igual. [...] O casamento, capaz de 
estabelecer relações igualitárias, ter-se-ia que dar entre indivíduos. 
Ora, não é isto que ocorre, pois ele une um indivíduo a uma subor-
dinada. [...] O contrato representa uma troca de promessas por meio 
da fala ou se assinaturas. Firmado o contrato, estabelece-se uma 
nova relação na qual cada parte se posiciona em face da outra. A 
parte que oferece proteção é autorizada a determinar a forma como 
a outra cumprirá sua função no contrato. A paternidade impõe a 
maternidade. O direito sexual ou conjugal estabelece-se antes do 
direito de paternidade. O direito político do homem assenta-se no 
direito sexual ou conjugal. Assim, a autoridade política do homem 
está garantida bem antes de ele se transformar em pai. (Saffioti, 
2004, p.128-9, grifo do autor)

Como elucidado na fala da autora, no sistema patriarcal, toda 
conjuntura jurídica, somada à naturalização dos costumes, levam à 
falsa proteção, ou seja, o comportamento impositivo dos homens é 
encarado como forma de proteger a família e não como uma estraté-
gia de diminuir o protagonismo feminino, levando toda a sociedade, 
inclusive as mulheres, a uma reação pacífica perante os mandos e 
desmandos do patriarca.

Esta foi a organização familiar tida como preeminente no período 
colonial, fazendo-se obscurecer as demais formas de constituição 
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e arranjos familiares existentes, mesmo que de modo extraoficial 
ou velado, as quais estavam presentes principalmente nos núcleos 
domésticos de menor poder aquisitivo, ou seja, nas famílias que, 
decorrente da inexistência de bens, organizavam-se conforme sua 
realidade concreta, não tendo fixada a figura do pai dominador e da 
esposa, filhos e escravos dominados.

Corrêa (1981) fez uma análise pertinente das versões apresenta-
das por Freyre (1997) e Antonio Candido (1951) a respeito da orga-
nização familiar no período colonial, pois, para a referida autora, a 
família patriarcal deveras existiu, mas o enfoque a ela dado por estes 
autores, colocou-a como modelo único, suprimindo outros arranjos 
e tomando uma parte (grandes engenhos) pelo todo (sociedade em 
geral). Consequentemente, um questionamento passa a nortear as 
reflexões da autora: seria a família patriarcal uma organização fami-
liar intrínseca à população brasileira ou constituiu-se apenas como 
mais uma das importações trazidas de Portugal? No decorrer de seu 
estudo, chegou à conclusão que, longe de ser o modelo de organiza-
ção mais presente entre os povos, a família patriarcal representou 
somente o modelo que mais se sobressaiu dentre os demais e, isso 
aconteceu por ser ela o ideal defendido pelas classes dominantes.

O problema principal de ambos os textos – Casa Grande e 
Senzala e “The Brazilian Family” – é então o contraste entre essa 
sociedade multifacetada, móvel, flexível e dispersa, e a tentativa de 
acomodá-la dentro dos estreitos limites do engenho ou da fazenda: 
lugares privilegiados do nascimento da sociedade brasileira. Re-
cuando para o interior da instituição dominante em um certo mo-
mento no Brasil colonial, e fazendo dela seu ponto de observação, os 
autores assumem o olhar de seus habitantes – os senhores brancos e 
suas famílias. (Corrêa, 1981, p.9, grifo do autor)

E ainda assinala que:

A “família patriarcal” pode ter existido e seu papel ter sido extre-
mamente importante: apenas não existiu sozinha, nem comandou 
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do alto da varanda da casa grande o processo total de formação da 
sociedade brasileira. [...] O conceito de “família patriarcal” como 
tem sido utilizado até agora, achata as diferenças comprimindo-as 
até caberem todas em um mesmo molde que é então utilizado como 
ponto central de referência quando se fala de família no Brasil. (ibi-
dem, p.10)

Nos estudos de Bruschini (1997, p.68), também é apontada 
a existência de formas alternativas de família que destoaram da 
patriarcal, as quais foram constituídas informalmente e não res-
ponsabilizaram o homem pela proteção e manutenção da família, 
ao contrário, segundo esta autora, a falta de legalização das uniões 
conjugais resultaram em um elevado número de mulheres chefes de 
família. Como exemplo máximo da existência de diferentes tipos de 
composição da família, temos os escravos, parte integrante da família 
patriarcal colonial, mas que não partilhavam deste modelo de família 
em suas vivências pessoais, uma vez que, tendo suas vidas perten-
centes a outros indivíduos (senhores) não dispunham de autonomia 
e poder para comandar suas próprias famílias. Na verdade, o que se 
observou nas famílias escravas foi um grande processo de dissolução 
e distanciamento entre os membros, pois, não raro, eram vendidos 
separadamente, rompendo-se os vínculos e a comunicação.

No Brasil, os senhores não respeitavam as organizações familia-
res e os laços de parentesco constituídos pelos escravos. Estes eram 
subjugados a várias perdas de vínculos afetivos e familiares, devido 
à venda, à preferência de aquisição de escravos do sexo masculino 
por parte dos senhores e ai abandono de crianças escravas. (Álvares, 
2003, p.22)

E Woortmann (apud Woortmann; Woortmann, 2002, p.14) 
também assinala a distância existente entre o homem patriarcal e o 
escravo, o qual, muitas vezes, por sua situação de submissão em rela-
ção ao primeiro, não conseguia exercer o efetivo papel de “homem”, 
“pai” designado pelo modelo patriarcal.
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[...] o paternalismo não eliminava a desumanização do escravo; 
apenas a configurava de forma distinta. Se de um lado o paterna-
lismo combinado à estabilidade demográfica permitia a existência 
de famílias escravas, é bem possível que afetasse diferencialmente 
a homens e mulheres [...] O escravo poderia ser um ‘genitor’, mas 
dificilmente um ‘pater’; de fato, dificilmente poderia ser um ho-
mem, no pleno sentido da palavra, tal como dado por uma ideologia 
patriarcalista. Portanto, ao se considerar as possibilidades de uma 
família escrava no Nordeste não é suficiente observar que o sistema 
senhorial-paternalista permitia a existência de unidades familiares 
de escravos – e talvez mesmo a estimulasse – mas torna-se necessário 
indagar, também, sobre a ‘possibilidade de papéis’ no contexto da 
ideologia dominante [...] Se, de um ponto de vista material, o siste-
ma nordestino pode ter favorecido a formação de famílias escravas 
[...] os componentes ideológicos do sistema impunham severas 
limitações a essa família.

Neste contexto, podemos concluir que o poder das famílias de 
engenho obscureceu os demais arranjos familiares, tornando-os 
quase imperceptíveis na narração da história brasileira. O arbítrio 
do patriarca envolve a sociedade de tal forma que somente o que lhe 
diz respeito é importante para os demais indivíduos que compõem 
seu meio social. Em face dessa conjuntura, não é extraordinário 
constatarmos que a desigualdade de poder baseada na cor – brancos 
comandando negros – existiu emparelhada à desigualdade assentada 
na questão do gênero, ou seja, homem branco comandando tanto 
mulheres negras como as brancas. Apresenta-se como submisso, 
dócil e, até mesmo, ocioso o comportamento da mulher das altas ca-
madas sociais, uma vez que, foi habilitada desde a infância a exercer 
apenas serviços domésticos, sendo, o mais frequentemente possível, 
afastada de atividades intelectuais ou de formação, pois não deveria 
ser boa cidadã, mas sim, ótima esposa, mãe e dona de casa. Só possuía 
algum tipo de instrução quando era enviada para conventos, mas, 
mesmo nessas ocasiões, os novos conhecimentos adquiridos estavam 
relacionados às práticas femininas, como o cântico, o bordado etc.
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Mulheres sem ter, às vezes, o que fazer. A não ser dar ordens 
estridentes aos escravos; ou brincar com papagaios, saguis, mole-
quinhos. Outras, porém, preparavam doces finos para o marido; 
cuidavam dos filhos. As devotas cosiam camisinhas para o Menino 
Jesus ou bordavam panos para o altar de Nossa Senhora. Em com-
pensação, havia freiras que se encarregavam de coser enxovais de ca-
samento e de batizado para as casas-grandes. (Freyre, 1997, p.349)

Podemos justificar tal passividade e inutilidade social da mulher 
recorrendo a sua condição de submissão que foi transferida do pai 
para o marido. Havia na família patriarcal a diferenciação de tra-
tamento e educação entre filhos homens e mulheres. Por mais que 
a ambos fosse cobrada uma obediência incontestável ao pai, aos 
homens era conferida certa liberdade jamais dirigida às mulheres, as 
quais tinham o comportamento e atitudes constantemente vigiados 
como forma de garantir a honra e a “boa fama” entre a alta socieda-
de, pois, somente dessa maneira, poder-se-ia arrumar um marido 
condizente com sua condição social, cuja família pudesse somar 
poder e riqueza à sua. Nesta situação, podemos constatar uma das 
múltiplas formas de utilização e dependência da mão de obra escrava 
para o bom funcionamento dos costumes da casa-grande: as muca-
mas que faziam companhias às sinhás-moças eram responsáveis pela 
vigilância absoluta destas, podendo, até mesmo, sofrer represálias 
caso fossem descobertas as desobediências delas em relação aos 
senhores. Tais transgressões às normas paternas se davam sempre 
que as jovens moças enamoravam-se por rapazes não escolhidos por 
suas famílias para contrair-lhes matrimônio, o que requeria saídas 
escondidas na calada da noite ou após compromissos religiosos, com 
o açoitamento das escravas “guardiãs”.

[...] durante o dia, a moça ou menina branca estava sempre às vistas 
de pessoa mais velhas ou da mucama de confiança. Vigilância que se 
aguçava durante a noite. À dormida das meninas e moças reservava-
-se, nas casas-grandes, a alcova, ou camarinha, bem no centro da 
casa, rodeada de quartos de pessoas mais velhas. Mais uma prisão 
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que aposento de gente livre. Espécie de quarto de doente grave que 
precisasse da vigília de todos. (ibidem, p.339-40)

Tal situação de cerceamento de liberdade espacial pode ser 
associada a diversas esferas em que a mulher teve suas manifesta-
ções suspensas. Uma negação da condição feminina sempre esteve 
ligada a outras; todas as situações se desencadeando para controlá-
-la, inferiorizando-a e condicionando-a aos desejos masculinos. A 
sexualidade era uma dimensão muito reprimida para as mulheres, ao 
passo que para os homens era exercida de forma livre e, até mesmo, 
libertina. O descumprimento do legado patriarcal de garantir a vir-
gindade feminina até o casamento foi motivação de muitos vexames, 
nos quais as famílias ficavam “manchadas” pelo sangue da vergonha 
de ter tido uma filha “perdida” na vida, pois, não tendo resguardado 
a castidade, a mulher era excluída da possibilidade de conseguir um 
bom partido, uma vez que os casamentos se concretizavam após 
“contratos” entre as famílias ou após uma minuciosa pesquisa, por 
parte do noivo, de uma mulher dotada de todos os predicativos in-
dispensáveis a uma boa mãe/dona de casa.

Como nos aponta Corrêa (1981, p.13), a mulher era penalizada 
até mesmo quando não agradava aos pretendentes, pois não havia 
a possibilidade de constituição da figura atualmente conhecida por 
“solteirona” ou “encalhada”. A rejeição de uma mulher pelos pre-
tendentes a casamento apresentava-se como uma humilhação que 
merecia ser mantida em sigilo e, para desenvolver a vigilância sobre 
as filhas inuptas, os pais recorriam aos serviços religiosos, uma vez 
que a reforçada cautela das abadias e catedrais impossibilitavam o 
contato das celibatárias com homens que as desejassem, mas que 
pertencessem a camadas sociais desfavoráveis. Com isso, é nítida 
a escolha dos grandes senhores de engenho pela enclausuramento 
das meninas solteiras em detrimento da incorporação de pessoas de 
baixo nível social à família.

A própria existência de conventos e recolhimentos demonstra 
que havia um controle social prevalecendo sobre determinações 
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biológicas, pelo menos no caso das mulheres: na ausência de preten-
dentes adequados, as filhas dos senhores eram antes enclausuradas 
do que dadas em casamento a membros de outras categorias sociais. 
Isso implica reconhecer que os membros das classes dominantes, 
apesar de sua cordialidade em relação aos dominados, eram muito 
ciosos de sua descendência lega, pelo menos a partir de um determi-
nado momento.

Outra característica que se acrescenta a este período é que o 
casamento não exigia como critérios apenas a beleza e condição 
econômica da mulher, mas também a jovialidade desta que, para ser 
atrativa, deveria unir-se ao cônjuge a partir dos seus 12 anos de ida-
de, sendo os 15 anos já uma idade avançada para as noivas. Badinter 
(1985, p.48) ressalta ainda a necessidade de a família oferecer bens ao 
futuro esposo, pois, “[...] sem dote, não restava mesmo à mais doce e 
bela moça outra alternativa senão permanecer sob o teto paterno, ser 
criada em casa alheia ou mofar em um convento.” Por isso, diversas 
foram as promessas feitas pelas donzelas e suas mães a fim de que 
os santos casamenteiros (especificamente São João e Santo Antônio) 
intercedessem para guiá-las a bons maridos. Freyre (1997, p.347) 
ilustra perfeitamente o desespero das meninas, e a introdução deste 
na cultura regional, na busca de esposos enquanto não se alcançava 
a envelhecida idade:

Meu São João, casa-me cedo,
Enquanto sou rapariga,
Que o milho rachado tarde
Não dá palha nem espiga.

Entretanto, à tenra esposa eram reservados maridos com idade 
muito superior à dela, os quais podiam, até mesmo, atingir os 60 
ou 70 anos, mas não abriam mão de exigir seus direitos sexuais e 
conjugais, mesmo contra a vontade das companheiras. A adiantada 
idade dos homens não lhes significava uma tardia iniciação sexual, 
pelo contrário, somente a oficialização das relações conjugais é que 
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começavam atrasadamente, pois, relacionamentos obtidos através 
da força e contrariamente à vontade da mulher, já se realizavam com 
as escravas. Aos varões das nobres famílias eram permitidas expe-
riências sexuais precoces, as quais se davam, sob incentivo dos pais, 
e se concretizavam com as escravas mais bonitas da senzala ou, até 
mesmo com os negrinhos, de sua mesma idade, que eram colocados 
como companheiros de brincadeiras.

As escravas e escravos foram, inúmeras vezes, apontados como 
os verdadeiros propagadores da imoralidade e da libidinagem entre 
o povo português; entretanto, o que se foi verificado é que a onipo-
tência da raça branca perante a negra resultava em situações de total 
subjugação sexual, nas quais senhores e senhoras realizavam com o 
corpo negro, todos os desejos e caprichos recriminados na cultura 
aristocrática. Quando referimo-nos também às senhoras enquanto 
propagadoras de seu poder perante os negros, devemos destacar 
que, em sua grande maioria, as ações comandadas por elas tinham 
como pano de fundo a necessidade de alguma vingança contra o 
comportamento adúltero de seus esposos, resultando na penalização 
de escravas com as quais eles tivessem se relacionado.

Quanto à maior crueldade das senhoras que dos senhores no 
tratamento dos escravos é fato geralmente observado nas sociedades 
escravocratas. [...] Não são dois nem três, porém muitos os casos de 
crueldade de senhoras de engenho contra escravos inermes. Sinhás-
-moças que mandavam arrancar os olhos de mucamas bonitas e 
trazê-los à presença do marido, à hora da sobremesa, dentro da 
compoteira de doce e boiando em sangue ainda fresco. Baronesas já 
de idade que, por ciúme ou despeito mandavam vender mulatinhas 
de quinze anos a velhos libertinos. Outras que espatifavam a salto de 
botina dentaduras de escravas; ou mandavam-lhes cortar os peitos, 
arrancar as unhas, queimar a cara ou as orelhas. Toda uma série de 
judiarias. (ibidem, p.337)

Mais uma vez podemos identificar mulheres subjugadas buscan-
do exercer em terceiros toda a repressão e dominação que recebem 
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de homens colocados como superiores a elas. Mesmo que por curtos 
espaços de tempo e, em atitudes pontuais, a equiparação ao sobera-
no traz a estas mulheres um falso poder, que lhes permite amenizar 
a inferioridade em que vivem ao salientar que existem indivíduos 
ainda mais ínferos.

Lessa (2012, p.36) também aponta a incorporação do poder 
patriarcal pela mulher como forma de garantir sua autoridade, 
mesmo que superficial, sobre a administração do cotidiano familiar 
doméstico:

[...] a administração doméstica deveria ficar aos cuidados de uma 
esposa que, a fim de evitar exaurir seu senhor, chama para si parte 
do poder patriarcal para a organização da vida familiar. O poder 
tirânico do provedor do lar tem sua contrapartida no poder tirânico 
da esposa no espaço doméstico: sobre os serviçais e sobre as crianças, 
o poder patriarcal se afirma pela mediação da esposa. Se considerada 
de uma longa perspectiva histórica, a tirania feminina no lar é exer-
cida em nome do poder patriarcal [...]

Outro aspecto importante apontado nos estudos de Badinter 
(1985) sobre o comportamento da mulher, especificamente a france-
sa, em relação a sua prole, mas que pode ser empregado no contexto 
da família patriarcal é o certo distanciamento da mãe aos cuidados 
diretos com a criança e a relegação desta função a amas de leite. Con-
forme aponta a autora, o amor materno não é algo natural, mas social 
e historicamente construído de acordo com a situação real vivencia-
da pela mãe. Em contextos como os patriarcais, nos quais a mulher 
é reprimida por cada ação contrária à vontade do marido, os filhos 
não são tidos como um bem esperado, mas, exceto o primogênito, os 
demais são encarados apenas como a consequência dos devaneios se-
nhoris, o que impede uma aproximação mais afetuosa entre mãe-fi-
lho, gerando altos índices de mortalidade infantil e certa indiferença 
perante a perda de um membro familiar. As amas de leite aparecem 
neste contexto como uma forma alternativa à subsistência das crian-
ças perante os pensamentos conservadores que consideravam o ato 
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de amamentar como indigno e a atenção total às crianças como uma 
forma de impedir a mulher de atender aos desejos de seu marido. 
A escrava negra vem, em mais uma ocasião, sujeitar-se ao trabalho 
rejeitado na casa grande, pois “[...] ocupar-se de uma criança não é 
nem divertido, nem elegante” (ibidem, p.98), ou seja, não deve ser 
efetuado pelas sinhazinhas, mas pelas exploradas cativas.

Neste panorama apresentado é constatado que a alimentação, 
cuidado e subsistência do filho branco ocorre em detrimento das 
crianças negras, pois são convocadas a amas de leite aquelas escravas 
que acabaram de dar à luz, contudo toda sua energia vital e alimen-
to natural serão retirados de seu filho biológico para satisfazer as 
necessidades do pequeno herdeiro. Mais uma vez se concretiza a 
predominância da família patriarcal em prejuízo das organizações 
familiares escravas.

Indubitavelmente, a família patriarcal atingiu, não apenas no 
período de escravidão, mas também no pós-escravidão,2 uma in-
fluência primordial para a configuração de uma sociedade brasileira 
baseada em extremas desigualdades de gênero e raça. A supressão 
de uma classe, bem como de um sexo pelo outro, não proporcionou, 
durante muito tempo, a idealização de uma sociedade mais justa e 
igualitária, baseada na dignidade da pessoa humana. Contudo, a 
evolução de pensamentos, hábitos e costumes da população, aliada 
ao progresso da legislação oficial, enfraqueceu a autoridade do pater, 

 2 A primeira metade do século XIX representou os iniciais indícios de contestação 
da escravidão no Brasil, resultando na promulgação de leis que beneficiassem 
os negros, afastando-os, cada vez mais, do regime escravocrata. Como exemplo 
destas legislações tem-se: 1850 – Lei Eusébio de Queiroz – instituiu o fim do 
tráfico negreiro; 1871 – Lei do Ventre Livre – dava a liberdade a todos os escra-
vos nascidos a partir desta data; 1885 – Lei dos Sexagenários – dava liberdade a 
todos os escravos que possuíam 60 anos ou mais; e, finalmente, em 13/05/1888 
é decretada a Lei Áurea, que concedeu a liberdade a todos os indivíduos negros 
no Brasil. Contudo, a abolição da escravatura representou mais uma liberdade 
espacial e corporal do que uma liberdade de fato, uma vez que, mesmo livres, os 
negros eram colocados à margem da sociedade, não sendo vistos como cidadãos 
de direitos e, em muitos casos, permanecendo nas fazendas de seus sinhozinhos 
por falta de terem para onde ir. Assim, mesmo após a escravidão, a mão de obra 
negra continuou submissa aos desmandos do homem branco.
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levando à conquista de direitos e de maior protagonismo social por 
parte dos demais segmentos familiares, principalmente no tocante à 
mulher e à criança. Torna-se, talvez, desnecessário apontar o fato de 
que tais transformações não ocorreram de forma ágil e pacífica, mas 
foi decorrente de um longo e moroso processo de superação da socie-
dade vigente em favor de outra cuja característica não é a ausência de 
desigualdades, mas o questionamento destas.

Dentre os percalços apresentados pela legislação que regulava 
a sociedade, apresenta-se o Código Civil de 1916 que, sendo revo-
gado apenas em 2002, estabeleceu como legítima apenas a união 
oficializada por meio do casamento. Este regulamento foi altamente 
induzido pelo direito canônico, resultando na instauração da in-
dissociabilidade do matrimônio, o que, por sua vez, beneficiava e 
mantinha a aquisição da propriedade privada.

A legislação civil antiga, revogada apenas em 2002, refletiu um 
espírito voltado para o século XIX, já que o projeto era de 1899: tra-
tava de um país essencialmente rural, sem qualquer traço inicial de 
industrialização, o que só veio a ocorrer embrionariamente no início 
dos anos 40 e, mais intensamente, na década de 50. O Código, em 
matéria de família, consagrou um poder marital, entregou ao marido 
a chefia monocrática da sociedade conjugal, considerou a mulher re-
lativamente incapaz. Além daqueles atos que não podia praticar sem 
o consentimento do marido, a mulher sofria outras limitações. Não 
podia sem a autorização: aceitar ou repudiar herança ou legado; 
aceitar tutela, curatela ou qualquer outro múnus publico4, litigar 
em juízo cível ou comercial, ressalvados os casos expressamente 
nominados; exercer profissão; aceitar mandato; contrair obrigações 
que pudessem importar em alheação de bens. (Lira apud Moás, 
2009, p.71)

Segundo Moás (2009), o que se observou durante o período entre 
a promulgação do Código Civil de 1916 e a Constituição de 1988 
foi a modificação das relações familiares por meio do afeto, o qual é 
colocado em destaque por meio da horizontalização das uniões que, 
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também, permitiu o reconhecimento de direitos e deveres para o 
núcleo familiar, de forma geral, e para as situações de especificida-
des e vulnerabilidades presentes na família como, por exemplo, as 
crianças e idosos.

A Constituição Federal de 1937 beneficiou o filho natural, e 
a Lei 883, de 21-10-1949, permitiu o reconhecimento e a investi-
gação de paternidade do filho adulterino depois de dissolvida a 
sociedade conjugal e, conforme alteração que sofreu pela Lei nº 
7.250, de 14-11-1984, autorizou o reconhecimento de filho havido 
fora do matrimônio, pelo cônjuge separado de fato há mais de 
cinco anos contínuos. A Lei nº 968, de 10-12-1949, estabeleceu 
a fase de conciliação prévia nos desquites e nas ações de alimentos. 
A Lei 1.110, de 23-05-1950, regulamentou o reconhecimento dos 
efeitos civis do casamento religioso, já assegurado na Constituição 
de 1937 e reiterado nas Magnas Cartas posteriores. A Lei 3.133, de 
8-5-1957, atualizou a adoção, enquanto a Lei 4.655, de 2-6-1965, 
introduziu no Direito Brasileiro a legitimação adotiva. Uma reforma 
processual da ação de alimentos foi feita pela Lei nº 5.478, de 25-7-
1968. (Wald apud Moás, 2009, p.73)

Outra legislação que repercutiu substancialmente nas relações 
familiares e conjugais foi a Lei 4.121/62 – “Estatuto da Mulher 
Casada” – (Brasil, 1962) que regulamentou transformações que já 
ocorriam, mesmo que subliminarmente, na sociedade concedendo 
a emancipação da esposa ao estabelecer uma maior igualdade de 
direitos entre homens e mulheres na sociedade conjugal. Todavia, o 
casamento só ganhou a característica de dissociável no ano de 1977, 
mas, permaneceu até 1988, como a única forma regular de constitui-
ção de uma união conjugal.

A Constituição Federal de 1988, conhecida como a “constituição 
cidadã” proporcionou uma ampliação do entendimento jurídico de 
família, uma vez que deixou de pautar suas garantias, única e ex-
clusivamente, na família nuclear. Moás (2009) notabiliza o fato de 
estatísticas, desta época, contabilizarem uma paridade na proporção 
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entre casamentos formalizados e uniões consensuais, o que contri-
buiu de subsídio para enfatizar a necessidade de alteração da juris-
prudência, de maneira a resguardar a população brasileira de forma 
mais abrangente. Ao reconhecer a união estável e a organização 
familiar entre um dos cônjuges e seus descendentes (família mono-
parental) como entidades legítimas a receberem a proteção social 
do Estado, esta Constituição possibilitou que muitas famílias, até 
então mantidas ocultas no cenário nacional, pudessem se posicionar 
nos espaços sócio-ocupacionais em que conviviam de forma mais 
igualitária, tendo dispositivos legais para se pautarem na busca da 
garantia de seus direitos, assim como para defendê-las em situações 
de violação dos mesmos.

A Constituição Federal de 1988 promove a mais profunda trans-
formação que se tem notícia, entre as Constituições mais recentes de 
outros países. Alguns aspectos merecem ser salientados: a) – a prote-
ção do Estado alcança qualquer entidade familiar, sem restrições ex-
plícita ou implicitamente tuteladas pela Constituição; b) – a família, 
entendida como entidade, assume claramente a posição de sujeito 
de direitos e obrigações; c) – os interesses das pessoas humanas, in-
tegrantes da família, recebem primazia sobre os interesses patrimo-
nializantes; d) – a natureza socioafetiva da filiação prevalece sobre a 
origem exclusivamente biológica; e) – consuma-se a igualdade entre 
os gêneros e entre os filhos; f) – reafirma-se a liberdade de constituir, 
manter e extinguir entidade familiar e a liberdade de planejamento 
familiar, sem imposição estatal; g) – a família configura-se no espaço 
de realização pessoal e da dignidade humana de seus membros. (Lô-
bo apud Moás, 2009, p.74)

As reflexões por nós adotadas baseiam-se na realidade viven-
ciada em nosso entorno mais próximo, assim como no panorama 
geral, a respeito das famílias brasileiras, apresentado pelos veículos 
de comunicação escrita, falada, televisionada e internet, os quais 
indicam uma controvérsia à afirmação descrita na citação anterior 
no tocante apenas à proteção irrestrita a qualquer entidade familiar. 
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Diferentemente do que o autor relata, há muitas restrições implícitas 
a algumas organizações familiares, nas quais o exemplo mais evi-
dente são as constituídas por pessoas do mesmo sexo, uma vez que, 
não estando descrito graficamente o assentimento e reconhecimento 
destas uniões, estas famílias ficam à mercê de interpretações pessoais 
da lei, feitas por magistrados, os quais podem conceder-lhes ou não 
seus direitos.

No estudo da família monoparental feminina, que se constituiu 
nosso objeto de pesquisa, também identificamos que, apesar de esta 
configuração familiar ser legalmente aceita, muitos são os impedi-
mentos para sua plena proteção social, o que requer a recorrência 
a alternativas de sobrevivência que supram, ou amenizem o estado 
de fragilidade em que estas famílias possam estar. Reconhecemos, 
como veremos a seguir, que muitas são as estratégias de sobrevivên-
cia buscadas por estas mulheres para conseguirem corresponder às 
diversas exigências e responsabilidades a elas impostas, mesmo em si-
tuações de total ausência de políticas públicas ou redes de parentesco.

A família monoparental feminina: o protagonismo 
da mulher

Eu tenho 5 filhos. Antes de vir presa minhas irmãs me ajudava, 
porque assim, eu trabalhava fazendo faxina, então era pouca, enten-
deu?, a faxina já era pouca, era 60,00 e eu criei os 5 sozinha, não teve 
nada desse negócio de ajuda do pai. O pai serviu só para ajudar a 
fazer, depois sumiu no mundo. (Nazaré)

Antes de vim presa, morava eu e minha filha. Tenho uma filha 
de 4 anos e esse (olha e aponta para a barriga, pois está grávida de 
8 meses). Antes da minha prisão ninguém me ajudava com os cui-
dados da minha filha, apenas eu dava conta de tudo. Ela ficava na 
creche, eu pegava ela as 16:00 porque eu trabalhava o dia todo, não 
precisava da ajuda de ninguém. O pai da minha filha, nóis estava 
separado há 2 anos. (Carmelita)
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Antes de eu vim presa era só eu e meus filhos. Eu tenho 4 filhos, 
mas no memento eu morava com 2. Que é o de 1 ano e a menina de 
3 anos. Os outros dois mora com minha mãe. Já estava com minha 
mãe fazia tempo. (Marilda)

Antes de vim presa, morava eu e minha filha M.. de 12 anos e 
meu filho J[...] de 17 anos. Só eu e Deus cuidava dos meus filhos. O 
dinheiro que eu recebia dava pra me manter, dava pra pagar o alu-
guel, água, luz e manter meus menino [...] (Lucinda)

Lá fora, eu morava em uma garagem, com meu filho. Ele tinha 
22 dias e eu fui morar em uma garagem e lá molhava tudo, as caixas 
das roupas do meu filho molhava; as barata subia. Quando chovia 
as goteiras caia no rosto dele. Aí eu fiquei sabendo que tinha um 
apartamento vazio e que fazia 2 anos que ele estava parado, fechado 
porque o segundo dono entrou em dívida e abandonou o apartamen-
to, aí eu fui lá para o apartamento. (Pilar)

Antes de ser presa morava só eu e meus quatro filhos. [...] Meus 
filhos ficava na creche e eu trabalhava. Os da idade de escola ia pra 
escola e os da idade de creche ia pra creche. Só tinha a minha renda. 
Nunca consegui nenhum benefício. Minha família não me ajudava. 
Minha família é da Bahia. Os pais dos meus filhos ajudava de 2 em 2 
meses, quando podiam. Eles não recebia pensão. (Valdirene)

Na fala dos sujeitos deste estudo podemos observar algumas 
características em comum que caracterizam suas famílias como mo-
noparentais femininas: a coabitação da mãe apenas com os filhos; a 
falta de recursos advindos dos pais; a recorrência à rede de parentes-
co ou de apoio social (amigos, vizinhos) e a necessidade de obtenção 
de renda para a subsistência da família e do lar.

Necessário se faz, já no começo desta nossa discussão, a diferen-
ciação do que venha a ser chefia familiar feminina de direito e chefia 
familiar feminina de fato ou monoparentalidade, uma vez que, se-
gundo Berquó (apud Woortmann; Woortmann, 2002, p.28):
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Uma chefia feminina tem vários significados: uma mulher 
solteira, separada ou viúva, com filhos tendo ou não parentes e/ou 
agregados em casa; mulher solteira, separada ou viúva, sem filhos 
morando em casa, ou porque não os teve, ou [porque] adultos, já 
saíram de casa, ou [porque] já faleceram, tendo ou não parentes e/ou 
agregados vivendo no domicílio; mulher solteira, separada ou viúva, 
morando sozinha, ou mulher casada chefiando a família mesmo 
tendo um marido ou companheiro em casa.

Com isso, estes conceitos tidos como sinônimos, se analisados 
em sua correta acepção, adquirem singularidade, devendo ser em-
pregados em diferentes conjunturas.

Por “chefia familiar feminina de direito”, denominamos as orga-
nizações familiares nas quais, mesmo com a presença de uma figura 
masculina, é a mulher quem provê e organiza economicamente o 
lar, ou seja, naquelas cujos rendimentos e a hierarquia disciplinar 
são oriundos dos esforços e protagonismo feminino, relegando ao 
homem o papel de coadjuvante na manutenção familiar. Muitas ve-
zes, podemos identificar esta situação em famílias que são atingidas 
pelo desemprego masculino e pela inserção da mulher em espaços 
ocupacionais cuja remuneração é menor, mas a oferta de serviços é 
maior que para os homens como, por exemplo, o serviço doméstico. 
Woortmann e Woortmann (ibidem, p.57) salientam que “O homem 
pode ou não ser chefe, a depender de sua capacidade de realizar o 
papel de provedor, o que significa que a perda do emprego pode 
significar a perda da chefia.” Contudo, Woortmann (apud Woort-
mann; Woortmann, ibidem, p.80, grifo do autor) se atenta para o 
valor simbólico da autoridade paterna mesmo em ambientes nos 
quais a mulher é a provedora, ou seja, mesmo com ínfimas ou nulas 
contribuições, o homem ainda adquire maior prestígio em compara-
ção à mulher.

Em determinados momentos do ciclo de vida do grupo do-
méstico, o pai pode não ser mais o chefe da família, em um sentido 
objetivo. Sua contribuição ao orçamento doméstico pode não mais 
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ser a única ou a principal. Mas o uso de sua contribuição é simbólico 
de sua chefia, ainda que esta seja agora uma ficção. Nessa situação, 
pode-se observar que ‘a primeira feira é a do marido’, ou de que ‘a 
primeira feira é a do feijão’, o que significa que no planejamento da 
despesa familiar feito pela mãe, o primeiro dinheiro a ser gasto é o do 
pai, e que este dinheiro é gasto com comida... É com o dinheiro do pai 
que se compram os alimentos, ficando as demais despesas por conta 
de outros membros da família. A centralidade da comida associa-se à 
centralidade do pai; ainda que se trate de um drama, é ele que conti-
nua trazendo para casa ‘o de comer’.

Assim, não há como definir a chefia feminina apenas levando-
-se em consideração a existência ou não da figura masculina dentro 
do lar. Para que ela seja estabelecida, é necessária a legitimação, por 
parte dos demais membros familiares, da essencial participação e 
colaboração da mulher para a dinâmica e desenvolvimento familiar. 
Este reconhecimento deve advir principalmente das próprias mu-
lheres que, em diversas situações, se colocam em condição inferior 
aos homens e ainda continuam considerando seus esforços apenas 
como meras ajudas e não como a fonte principal de renda.

O desmerecimento das atividades exercidas pelas mulheres e de 
suas condições como chefes de família, mesmo em circunstâncias de 
existência da figura masculina, contribui para o encobrimento, em 
pesquisas e censos oficiais, do real número de mulheres que chefiam 
suas famílias, o que torna estas mulheres uma parcela dissimulada 
da população. Em tempos não tão remotos, mas assoberbados da 
ideologia patriarcal, o homem sustentado por sua esposa represen-
tava uma vergonha social, devendo ser esta realidade, a todo custo, 
acobertada pelo discurso da complementariedade da renda pelo 
trabalho feminino.

Por sua vez, a chefia familiar feminina de fato ou monoparen-
talidade feminina – que é a organização familiar para a qual dire-
cionamos nosso estudo mediante a realidade vivenciada por nossas 
entrevistadas – tem como principal característica a inexistência de 
uma figura masculina/paterna no cotidiano da família, relegando 
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à mulher todas as responsabilidades de manutenção e desenvol-
vimento da família. Somando a isso, verifica-se que as famílias 
monoparentais femininas são mais fortemente afetadas pelas vul-
nerabilidades inerentes às questões de gênero que colocam a mulher 
em situações díspares quando comparadas aos homens, sendo a mais 
latente relacionada à inserção no mercado de trabalho. “As famílias 
chefiadas por mulheres acabam por terem que ‘criar’ condições 
próprias para que sobrevivam. No processo, conseguem recursos 
pontuais, finitos e, possivelmente eventuais, provocando vulnerabi-
lidade e fragilidade [...]” (Soares, 2003, p.133).

Apesar do acentuado enaltecimento da família nuclear patriarcal, 
podemos já constatar no decorrer de nossas reflexões que esta não foi 
a única organização familiar existente no Brasil e demais partes do 
mundo. Mulheres que, por inúmeros condicionantes, deparavam-
-se, sozinhas, responsáveis por seus filhos não é nenhuma novidade 
no cenário mundial; o que se modificou foi apenas a forma como 
elas passaram a ser vistas pela população de forma geral, pois, como 
indica Angoti (2012, p.107), as mães solteiras foram, durante um 
longo período, vistas como um exemplo do desvio do papel social 
esperado para mulher, uma vez que descumpriam a cronologia do 
“roteiro” de vida das jovens, entregando-se ao deleite antes mesmo 
do casamento.

Na contramão do “dever ser” estavam aquelas mulheres que 
desfaziam os arranjos esperados de esposas devotadas, boas mães e 
bons exemplos sociais: prostitutas, mães solteiras, mulheres mascu-
linizadas, mulheres escandalosas, boêmias, histéricas e outras. Em 
geral, o desvio passava pelo plano da sexualidade, que, na mulher, 
deveria ser muito bem observado e mensurado, pois os excessos e 
descaminhos do padrão sexual normal eram especificamente cre-
ditados as descontinuidades do feminino e, consequentemente, as 
rupturas com determinado modo de proceder social esperado.

Vitale (2002) noticia que as primeiras aparições oficiais do termo 
“família monoparental feminina” se deu por volta dos anos 1970 na 
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França e teve o intuito de designar as famílias cujas mulheres habi-
tavam sozinhas com os filhos solteiros menores de 25 anos. Woort-
mann e Woortmann (2002) justificam o aumento deste tipo de 
composição familiar no período com a legalização do divórcio, o qual 
resultava em um expressivo número de mulheres abandonadas por 
seus esposos. No Brasil, é também a partir de 1970 que as mulheres 
chefes de família monoparental passam a ter maior notoriedade e, tal 
fato, também se vincula às modificações legislativas.

Deste modo, a evolução nos textos legais, ao mesmo tempo em 
que garantiu maior liberdade e acesso aos direitos para a população 
anteriormente excluída da cidadania, resultou, em muitas situações 
no recuo de alguns homens na efetivação de suas responsabilidades 
perante a família constituída, resultando em uma grande carga de 
obrigações às mulheres que, na quase totalidade dos casos, não rece-
beram os respaldos necessários para garantirem condições básicas de 
sobrevivências a seus grupos familiares.

É preciso não esquecer que as mulheres chefes de família costu-
mam ser também ‘mães de família’: acumulam uma dupla respon-
sabilidade, ao assumir o cuidado da casa e das crianças juntamente 
com o sustento material de seus dependentes. Essa dupla jornada 
de trabalho geralmente vem acompanhada de uma dupla carga de 
culpa por suas insuficiências tanto no cuidado das crianças quanto 
na sua manutenção econômica. É verdade que estas insuficiências 
existem também em outras famílias, e igualmente é verdade que 
ambas têm suas raízes nas condições geradas pela sociedade. Porém, 
esses fatores sociais são ocultados pela ideologia que coloca a culpa 
na vítima, e o problema se torna mais agudo quando as duas vítimas 
são encarnadas por uma só pessoa. (Vitale, 2002, p.47-8)

As condições em que a monoparentalidade feminina ocorre 
dependem de fatores diversos como a classe social, a cultura e a 
regionalidade em que a mulher se encontra, formando, assim, um 
segmento heterogêneo em sua constituição, mas em sua grande 
maioria, homogêneo no que diz respeito aos desafios encontrados. O 
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que é constatado atualmente e frisado nas reflexões de Woortmann e 
Woortmann (2002) é a presença destas famílias em todas as camadas 
sociais, o que, pertencendo à vivência de pesquisadores, legisladores 
e governantes, influencia para sua maior visibilidade e relevância. A 
família monoparental feminina deixa de ser uma particularidade do 
“outro” e torna-se a realidade que rodeia muitos cidadãos.

Contudo, não há como refutar o fato de que mulheres de camadas 
sociais mais economicamente favorecidas têm, em abrangentes si-
tuações, o privilégio de optar pela chamada “produção independen-
te”, ou seja, pela manutenção solitária de uma família pelo simples 
desejo de garantir a independência pessoal. Nestes casos, há um 
planejamento familiar prévio e uma organização da rotina diária da 
mulher para o acolhimento do novo membro, além do orçamento 
financeiro favorável à responsabilização individual pelos gastos 
domésticos e familiares. Neste caso, a constituição da família mo-
noparental feminina aparece como uma escolha pessoal e não como 
o resultado, nem sempre positivo, de diversas tentativas frustradas 
de formação de uma união conjugal formal. Com relação a isso, Gol-
dani (apud Woortmann; Woortmann, ibidem, p.84-5) atenta que:

[...] não seriam as restrições materiais que responderiam, primor-
dialmente, pelos arranjos familiares alternativos. Estes arranjos 
estariam relacionados com a insatisfação com o modelo hegemônico 
em um contexto de abertura do leque das opções individuais e esti-
los de vida. [De um lado] predomina entre as famílias das camadas 
médias o modelo nuclear conjugal. Ao mesmo tempo, aumentam as 
experiências de vínculos afetivo-sexuais variados e com moradias 
separadas, o contingente de mulheres optando pela maternidade fo-
ra da união formalizada e mesmo a opção pelo celibato entre homens 
e mulheres.

Atinente às famílias monoparentais femininas das camadas 
pobres, elementos como a não formalização de relações conjugais; 
a leviandade e ausência da figura paterna para com as responsabi-
lidades legais dos filhos; a gravidez precoce; a viuvez; a escassez de 
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emprego masculino e consequente busca dos homens por trabalho 
em terras longínquas; e, principalmente, a sustentação do discurso 
ideológico patriarcal de que “filho é responsabilidade da mãe” fazem 
que aumente o número de mulheres que, sozinhas, são cobradas a 
responderem financeira e legalmente pela prole.

As mulheres que participaram deste estudo apontaram três 
causas para estar, atualmente, chefiando suas famílias sozinhas: a 
viuvez, a separação conjugal e o fato de serem mães solteiras. Em 
todas as circunstâncias não há participação paterna na criação dos 
filhos em nenhuma modalidade, ou seja, nem financeira e nem 
afetivamente. Assim, identificamos outra de nossas categorias de 
análise neste estudo: o protagonismo da mulher na criação dos filhos. 
Tal situação mostrou-se decorrente da ausência ou, até mesmo, 
desconhecimento da figura paterna, gerando uma tripla carga de 
responsabilidade à mulher que, mediante esta conjuntura, passou a 
desdobrar-se como mãe, dona de casa e trabalhadora. As mulheres 
entrevistadas foram colocadas por seus familiares, principalmente 
por seus filhos, como a principal referência em qualquer circunstân-
cia, o que lhes caracterizou como chefes de família de fato.

Inúmeros estudos – Carvalho (2002); Vitale (2002); Woortmann 
e Woortmann (2002); Álvares (2003); Ana Cristina Soares (2003); 
Carloto (2005); Medeiros e Costa (2008), dentre outros – assinalam 
o fato de que as famílias monoparentais femininas são mais acome-
tidas pelo empobrecimento, ocasionando dificuldades financeiras 
para o sustento dos membros familiares e manutenção do lar.

Tal fenômeno cresce principalmente entre as famílias mais po-
bres e está relacionado fundamentalmente à menor capacidade de 
ganho das mulheres, provocada por diversos fatores cujo principal 
vetor é a condição de gênero articulado à classe e etnia. Segundo But-
to (1998, p.72), domicílios chefiados por mulheres têm, em média, 
uma renda menor não porque têm mais crianças ou menos adultos, 
mas porque a/o chefe do domicilio, sendo uma mulher, ganha me-
nos. (Carloto, 2005, p.2)
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As desigualdades, fundamentalmente calcadas na questão de 
gênero, afetam diretamente as mulheres, de forma geral, quando 
se enfoca a colocação ou não destas no mercado de trabalho. Como 
já discutido no capítulo anterior, notórias são as diferenças entre 
os rendimentos recebidos por homens e mulheres, mesmo quando 
exercem a mesma atividade. As mulheres ainda estão associadas 
à esfera da reprodução, mesmo quando são intensamente requi-
sitadas a atuarem no âmbito da produção, o que resulta em sua 
desvalorização e inferiorização. Esta realidade contribui para des-
mistificar o ideário de que as famílias monoparentais femininas 
são mais pauperizadas pelo simples fato de serem chefiadas por 
mulheres. Na verdade, não há estudos que comprovem um maior 
nível de ascensão social das mulheres que compõem as famílias 
chefiadas apenas por homens ou aquelas onde existe o comparti-
lhamento das responsabilidades financeiras entre o casal, entre-
tanto, o que se observa é que nestas famílias pode-se encontrar um 
maior número de adultos ou contribuintes, o que é, em sua grande 
maioria, inexistente nas famílias monoparentais femininas, cuja 
quase totalidade, é composta pela mãe e seus filhos fora da idade 
produtiva.

Conforme aponta Barroso (1978), o que ocorre em lares cons-
tituídos pela organização clássica da família nuclear, mesmo em 
camadas pobres, é a cooperação entre os membros da família como 
forma de sobrevivência perante situações de maior vulnerabilidade. 
Sarti (2007) também aponta que uma tendência nas famílias empo-
brecidas é a abdicação dos planos e ambições individuais em prol de 
necessidades coletivas, o que caracteriza uma moral específica dos 
mais desfavorecidos. A família monoparental feminina é prejudica-
da nesta cooperação mútua em função da sobrecarga de responsabi-
lidades apenas à única pessoa adulta presente no lar.

As mulheres chefes de família têm probabilidade mais alta de 
estarem desempregadas que a dos homens e, quando empregadas, 
sua probabilidade de estar no setor informal é muito maior. Além 
disso, as famílias chefiadas por mulheres têm menor número de 
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trabalhadores secundários que possam ajudar na renda familiar, o 
que lhes impede de utilizar a principal estratégia de sobrevivência 
adotada pelas famílias pobres. (Barroso, 1978, p.468)

Esta mesma autora também se atentou, com enfatizada preocu-
pação, para o fato de que no Censo de 1970 uma parcela considerável 
de mulheres que, sozinhas administravam seus lares, não apresenta-
ram nenhum tipo de renda, o que levou a algumas suposições quanto 
ao sustento da família, dentre os quais o trabalho infantil aparece co-
mo uma possibilidade de sobrevivência, pois, em muitas situações, a 
oferta de pequenas tarefas às crianças e adolescentes mostra-se mais 
regular e acessível que a contratação de um adulto. A própria autora 
relatou também que o censo pode ter direcionado suas perguntas de 
modo a contemplar apenas os trabalhos formalmente comprovados, 
ou seja, o fato de as mulheres chefes de família estarem mais sujeitas 
a se alocarem em atividades informais, principalmente serviços do-
mésticos, levou o Censo a desmerecer as atividades por ela desenvol-
vidas, tornando-as aparentemente improdutivas.

[...] é fato conhecido que os dados censitários subestimam as 
atividades econômicas das mulheres, por não registrarem ade-
quadamente o trabalho fora do setor formal. Essa inadequação 
dos dados parece refletir a profunda incorporação da ideologia 
que reserva o lar como o espaço exclusivo da mulher, restringindo 
suas funções a cuidar dos filhos, do marido e dos afazeres da casa. 
(ibidem, p.468)

Quatro, dentre as seis, participantes desta pesquisa apresen-
tavam renda para poder custear as despesas da casa e da família, 
porém, as atividades por elas realizadas, embora legais, não eram 
registradas na Carteira de Trabalho e Previdência Social, o que as 
colocavam em situação de instabilidade quanto à garantia de uma 
quantia mensal suficiente para responder às demandas domésticas. 
Os cargos ocupados também não as possibilitavam adquirir algum 
tipo de ascensão no mercado de trabalho, pois exerciam atividades 
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que não requeriam qualificação profissional e não resultavam em 
bons salários como o serviço doméstico e o trabalho fabril.3

Antes de vim presa eu trabalhava em banca. Ixi, já faz anos que 
eu trabalho pra esse homem, hein?! Não era trabalho registrado, é 
igual aqui (aponta para o pé de sapato em que trabalha com costura 
manual). (Lucinda)

Antes de vir presa eu trabalhava de faxina, eu sempre trabalhei. 
Este último não era registrado, mas antes desse era, eu trabalhava na 
casa de um juiz, era registrado e eu recebo auxílio reclusão pela casa 
desse juiz que eu trabalhei e o auxílio reclusão fica com meus filhos. 
(Nazaré)

Reconhecemos, ainda, na fala das demais participantes, mais 
uma categoria de nossa análise: prostituição e tráfico como meios de 
obtenção de renda. Percebemos que estas alternativas de remunera-
ção foram adotadas pelas mulheres em situações de agravada neces-
sidade de renda perante a impossibilidade de iniciação no mercado 
formal de trabalho. Há ainda uma segunda motivação por trás de tais 
ocupações: a dependência química e a necessidade de sustentação do 
vício mesmo em situações de extrema escassez de recursos. As mu-
lheres que se prostituíam declararam que a atividade por elas exer-
cida também se enquadrava na informalidade e baixa remuneração, 
mas com um agravante: apesar de servir como fonte de renda para 
colaborar com as despesas familiares, tal emprego não era bem visto 
por seus familiares, ao contrário, as próprias mulheres o viam como 
motivo de vergonha e necessidade de ocultação.

 3 A entrevistada que declarou trabalhar no ramo fabril demonstrou uma realida-
de ainda mais vulnerável, pois ela está empregada no setor calçadista – a princi-
pal atividade produtiva da cidade –, mas em empresas terceirizadas – bancas de 
pesponto – cujo grau de exploração e desrespeito às normatizações trabalhistas 
apresenta-se em nível mais elevado que nas grandes fábricas de calçados. 
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Trabalhava antes de vir presa com (a entrevistada sussurra) pro-
grama, garota de programa. Fazia pouco tempo, eu trabalhava em 
fábrica e não estava conseguindo emprego mais aí eu fui prostituir. 
O dinheiro dava pra eu sustentar minha família, mas eu escondia de 
todo mundo. Tenho filha adolescente e isso não é um bom exemplo. 
(Valdirene)

Eu me prostituía para cuidar dos meus filhos e para manter o 
meu vício de drogas, porque eu sou viciada. Mas tentava esconder 
da minha família tanto o vício, quanto a prostituição, porque se mi-
nha mãe imaginasse, ela morria de desgosto. (Marilda)

Considerada socialmente como a profissão mais antiga do 
mundo,4 a prostituição ainda é vista como um tabu em grande 
parte das sociedades. Associada a uma imagem libertina da figura 
feminina, esta não é uma ocupação vista com bons olhos pelas fa-
mílias, principalmente as que são mais fortemente atingidas pela 
moral religiosa. Dessa forma, esta rejeição social soma-se à falta de 
legalização da profissão, tornando-a desvalorizada e indigna, o que 
a faz aparecer na trajetória de vida das mulheres que dela se ocupam 
como a última e menos desejada opção de sobrevivência. Marx, 
Engels e Lenin (1979, p.24) já apontavam o caráter negativo que a 
prostituição tinha perante a união matrimonial, o que, mesmo sendo 
praticada pelo homem e pela mulher, acabava por atingir social e 
moralmente apenas o sexo feminino, denegrindo as prostitutas e 
afastando-as do meio social por considerá-las uma ameaça aos bons 
costumes da família.

À medida que aparece a desigualdade da propriedade, por con-
sequência desde o estágio superior da barbárie, o salariado aparece 
esporadicamente ao lado do trabalhador servil, e, simultaneamente, 

 4 Não há estudos comprobatórios desta afirmação, pois a literatura aponta as 
tarefas voltadas à caça e à agricultura como os primeiros indícios de atividade 
laborativa humana.
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como seu correlativo necessário, a prostituição profissional das 
mulheres livres ao lado do abandono obrigatório do corpo pela escra-
va. [...] Não apenas tolerado como fato, mas praticado comumente, 
sobretudo pelas classes dirigentes, é condenado por palavras. Mas na 
realidade, essa condenação não atinge de nenhuma maneira os homens 
que nela tomam parte, mas apenas as mulheres: a estas, despreza-se e 
repudia-se para proclamar assim uma vez mais, como lei fundamental 
da sociedade, a supremacia absoluta do homem sobre o sexo feminino.

Angoti (2012, p.106) também assinala o caráter negativo empre-
gado à mulher quando se envolve na prática da prostituição, sendo, 
dessa maneira, colocada como opoente do ideal de boa mãe e mulher, 
passando a ser fadada ao preconceito social, mesmo que deixe de 
exercer tal atividade.

É em oposição a essa expectativa social da mulher que a prosti-
tuta é colocada, ou seja, ela é a negação do “dever ser” mulher. Ca-
racterísticas como recato, domesticidade, inocência e benevolência 
compõem a honra, qualidade que só pode acompanhar aquelas que 
estão em consonância com a expectativa social. Já a prostituta, por 
ser o posto, não corresponde ao esperado e mesmo quando passa a 
fazê-lo, já possui um estigma social do qual não conseguirá se livrar.

Mais uma vez pode-se identificar a questão de gênero que afeta 
e recrimina muito mais a mulher que o homem, que a coloca como 
a motivadora de atos de contravenção das normas morais e culturais 
vigentes. Necessário se faz frisar o fato de que a prostituição, embora 
seja socialmente negada e proibida, legalmente não é considerada 
um crime, o que proporciona à mulher a liberdade para exercê-la 
desde que sua prática não se associe a ações ilícitas, já que, em mui-
tas ocasiões, a prostituição ocorre paralelamente a infrações como 
o tráfico de drogas e a exploração sexual infantil, o que faz que as 
prostitutas sejam, em grande parte dos casos, associadas ao crime.5

 5 Analisaremos no próximo capítulo esta associação entre prostituição e crime.
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Identificamos também na fala de uma entrevistada a busca por 
renda na prática ilegal do tráfico de drogas, pois, não tendo a mulher 
qualificação para o mercado de trabalho e nem condições de manter 
a família e o lar, o tráfico apresenta-se como uma alternativa acessível 
para ela, uma vez que a possibilita exercê-lo dentro da própria casa.

Vim presa no 33, tráfico, né. E sou primária. Fui presa porque 
eu usava a droga e precisava sustentar meu vício e minha família 
porque o dinheiro dos bicos que eu fazia não dava. (Carmelita)

Vim presa no tráfico. Porque eu queria dar uma vida melhor 
para meu filho, porque a situação que nóis morava não era uma si-
tuação de vida boa nem pra ele e nem pra mim. (Pilar)

Com isso, mediante a ausência de atuação do poder público e 
de uma rede mais ampla de proteção social ou uma rede familiar, 
a vulnerabilidade destas mulheres e seus filhos foi usada como um 
estímulo à atuação de aliciadores do tráfico que prometem a garantia 
de independência financeira por meio da prática ilícita.6

Depreendemos que as atividades laborativas buscadas por estas 
mulheres apenas são apenas uma face das diversas estratégias de 
sobrevivência por elas encaradas, diariamente, com o intuito de 
alcançar maior autonomia e êxito na tarefa que lhes foi dedicada, 
mas que, por muitos, foi considerada praticamente impossível de 
exercer sozinha. Ainda há todo um discurso ideológico que culpabi-
liza as mães pelos possíveis fracassos e erros que ocorrem na família, 
principalmente em relação à educação dos filhos e, se esta situação é 
visualizada em famílias que contam com a presença e apoio de uma 
figura masculina, porque não esperá-la em famílias nas quais a mu-
lher é o único esteio?

Uma realidade vivenciada pelas famílias monoparentais fe-
mininas e que também foi identificada na fala de nossas sujeitas 

 6 A respeito da atuação das mulheres em práticas criminosas, abordaremos mais 
profundamente este assunto no próximo capítulo.
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e tornou-se uma de nossas categorias de análise foi a necessidade, 
antes e, principalmente, depois da reclusão,7 de auxílio da rede fa-
miliar mais ampla ou de equipamentos públicos para contribuir com 
o cuidado das crianças, a fim de possibilitar a inserção da mulher no 
mercado de trabalho ou até mesmo colaborar com as despesas, ou 
seja, houve uma constante recorrência à rede familiar e aos benefícios 
sociais como complementos da renda.

A síndica do prédio me ajudava. Inclusive o dia que eu vim pre-
sa, ele (filho) não estava no apartamento. Ele ficava mais na casa da 
síndica que era do lado do que comigo. Não tenho família. Meu pai 
e minha mãe de criação faleceram eu era criança ainda, eu era me-
nina, mas eu já estava envolvida com droga quando eles faleceram. 
Financeiramente a síndica e as outras vizinhas não me ajudava não, 
porque eu comecei a vender drogas e guardar drogas dos outros, 
mesmo assim elas me ajudava, mesmo assim ia lá levava roupa pra 
mim, roupa pro meu filho. Não importava o que eu fazia, os vizinho 
tudo me ajudava. (Pilar)

Antes da minha prisão ninguém da minha família me ajudava 
com os cuidados da minha filha, apenas eu dava conta de tudo, por-
que eu trabalhava, mas ela ficava na creche, eu pegava ela as 16:00 
[...]. (Carmelita)

Meus filhos ficava na creche e eu trabalhava. Os da idade de 
escola ia pra escola e os da idade de creche ia pra creche. (Valdirene)

Só minha família e eu mesmo é que cuidava. Minha mãe sempre 
me ajudou, cuidando dos meninos, financeiramente, em todo ter-
mo. Não recebia nenhum tipo de benefício, nenhum. Meus filhos 
não ficava em creche, só escola normal mesmo. (Marilda)

 7 A abordagem a respeito das diversas transformações ocorridas na dinâmica 
familiar destas mulheres após suas reclusões será feita no próximo capítulo.
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Antes de vir presa minhas irmãs me ajudava, porque assim, eu 
trabalhava fazendo faxina, então era pouca, entendeu?, a faxina já 
era pouca, era 60,00 [...] Minhas irmãs cuidava das crianças, eu dei-
xava meu menino pequeno que era o menor, as outras iam para a es-
cola, eu deixava o menor na minha irmã pra mim poder fazer faxina. 
Até portanto que a outra, que olhava meu filho, no dia da audiência 
ela foi, você está entendendo?, aí ela desarrumou ele (ex-marido) no 
dia da audiência, ela falou que ela mesmo dava caixa de leite, ela dava 
cesta básica pra me sustentar, você entendeu?. Minha luz e minha 
água direto ficava cortada, direto. (Nazaré)

O meu filho mais velho que é casado, mesmo com os defeitos de-
le, ele fazia os bicos, dele, trabalhava como ajudante de pintor e me 
ajudava dentro de casa. Então tudo ficava menos difícil. (Lucinda)

Estudiosos como Gomes (2000), Mello (2000), Ana Cristina 
Soares (2003), Sarti (2007); (2008), Mesquita (2012), dentre outros, 
abordaram a questão da rede de apoio ou rede de solidariedade na 
dinâmica familiar das mulheres chefes de família. Segundo tais 
autores, a atuação destas redes é fundamental para a manutenção e 
desenvolvimento destas famílias, principalmente em situações de 
retração da ação estatal no que diz respeito à garantia de políticas e 
equipamentos condizentes com a realidade concreta apresentada por 
estas mulheres. A família, cada vez mais afirma seu papel de proteção 
social privada a seus membros, servindo-lhes de espaço de afetivida-
de, cuidado e proteção.

[...] a família, na história da humanidade, sempre foi uma instância 
importante de proteção social, mesmo quando se viveu, em muitos 
países, a época de ouro do Estado de Bem-Estar Social [...] Mesmo 
nesses países, “a família, especialmente por meio do trabalho não 
pago da mulher, constituiu-se em um dos pilares estruturantes do 
bem-estar social”. (Mioto apud Mesquita, 2012, p.101)
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Ao enfatizar o protagonismo das famílias na busca de garantia 
de direitos a seus membros não estamos sendo coniventes com a 
retração do Estado, ao contrário, buscamos salientar a importância 
de um olhar mais atento e integral a diversas formas de se constituir 
e viver em família na atualidade como premissa para a elaboração de 
políticas e ações que visem reforçar e potencializar a capacidade pro-
tetiva dessas famílias, pois hoje, talvez mais do que nunca, é ecoado o 
grito de socorro das famílias que, para poder amparar seus parentes, 
também necessitam ser cuidadas e protegidas.

Freitas (apud Mesquita, 2012, p.112) assim conceitua redes de 
solidariedade:

[...] formação de uma agenda de valores comuns – valores que de-
terminam um padrão de sociabilidade e de costumes que tem como 
substrato ideias e referências acerca da solidariedade e dos direitos 
humanos, ainda que tais valores não sejam verbalizados com toda 
força argumentativa por todas elas. Uma existência (de longa dura-
ção) levam-nas a ver com extrema naturalidade a socialização dessas 
formas de redes de proteção social aos seus.

Ou seja, para que a rede de apoio se estabeleça não é necessária 
uma formalização a respeito das contribuições e contrapartidas que 
ambas as partes se comprometerão a fazer, pois os sentimentos de 
união, solidariedade e pertencimento, estabelecidos durante o tempo 
de convivência, naturalizarão as obrigações de um para com o outro. 
As recorrentes circunstâncias de necessidade do apoio da rede faz 
que as pessoas se solidarizem quando também são requisitadas a 
colaborar. Há uma busca coletiva e uma colaboração mútua para 
tentar preencher as lacunas nas quais a atuação do Estado deveria se 
fazer presente.

Não devemos, certamente, monopolizar esta rede apenas aos 
laços consanguíneos, pois, conforme nos alerta Sarti (2007, p.116) 
“A amizade é então um vínculo moral do mesmo tipo que os da 
família, fazendo com que na cidade possa se tornar mais importante 
que os elos de sangue [...]”, o que significa que, em muitas ocasiões, 
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os amigos e vizinhos são a primeira e mais imediata referência com 
as quais as famílias podem contar. Esta situação pôde ser visualizada 
no depoimento de Pilar que, por não ter mais a presença de parentes 
próximos, passou a contar com a colaboração de vizinhos, tanto no 
que tange à oferta de bens materiais (roupas) quanto na disponibili-
dade para tomar conta de seu filho.

Esta compreensão da rede de apoio para além da consanguinida-
de e com oferta de serviços que ultrapassem a questão financeira cor-
robora com as reflexões estabelecidas por Ana Cristina Soares (2003, 
p.137) – interpretando Sluzki (1997) – que salienta as atuações da re-
de em dimensões micro e macro na dinâmica das relações familiares.

Um mapa contendo as relações estabelecidas entre as pessoas, 
seria, então, composta de: (1) família, (2) amizades, (3) relações de 
trabalho ou de escola e (4) relações comunitárias, de serviço ou de 
religião. Dentro dessa rede social, destacamos:

- companhia social: realização de atividades conjuntas ou sim-
plesmente estar com;

- apoio emocional: trocas e intimidade;
- guia cognitivo ou de conselhos: compartilhar informações 

pessoais;
- ajuda material ou de serviços: colaboração de especialistas ou 

ajuda física.

Relacionados a estas funções, coexistem também os atributos do 
vínculo, como por exemplo, intensidade, frequência dos contatos.

Logo, é possível identificar que entre as famílias das camadas 
sociais baixas, a colaboração financeira não é, em todas as ocasiões, 
possível de ser concretizada em função da própria condição debilita-
da em que a família/indivíduo colaborador se encontra. No entanto, 
o estado de desproteção social em que se encontram faz que peque-
nas ações como conselhos, troca de informações, troca de serviços e 
companhia sejam de grande valia. Mesquita (2012) assinala ainda 
que as redes de apoio podem se fazer presentes em várias situações 
da trajetória de vida das famílias, sobretudo em momentos marcados 
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por significativas transformações sociais: morte, separação, nas-
cimento. Esta autora registra também que segmentos da classe 
dominante, como patrões, desempenham importante papel na cola-
boração com as famílias monoparentais, principalmente no repasse 
de bens tidos como desnecessários para eles, mas fundamentais para 
o consumo destas famílias – roupas para as crianças, eletrodomésti-
cos mais antigos, dentre outros.

Apesar da inegável contribuição das redes formadas por pessoas 
não pertencentes às relações familiares mais amplas das mulheres 
entrevistadas, identificamos outra característica presente em seus 
discursos que se configurou como uma categoria de análise pela 
constância em que se manifestou: a valorização da consanguinidade 
para a conceituação de família, pois, juntamente com o parentesco, 
ainda se sobressai quando há necessidade de superação de alguma 
fragilidade familiar. Conforme relatado no início deste capítulo, as 
reclusas participantes desta pesquisa ainda supervalorizam a for-
mação da família embasada em aspectos consanguíneos. Há uma 
associação explícita entre o parentesco e a confiança, ou seja, existe 
a crença de que a consanguinidade é a melhor prova de fidelidade e 
proteção, impulsionando ao repasse de responsabilidades de suas fa-
mílias para com os familiares. Assim, forma-se a rede de parentesco:

Em relação ao conceito de “redes de parentesco”, fala-se em uma 
instância particular de relacionamento baseada nos laços de sangue 
ou não, cujos princípios fundamentais são os de “comunalidade” 
ou “afinidade” e seu conteúdo básico é a solidariedade – sendo o 
parentesco o eixo de organização de boa parte do espaço social ime-
diato com o qual as pessoas se ajustam frente às dificuldades da vida. 
(Mesquita, 2012, p.110)

Todavia, como já salientado, a família fortalece-se enquanto es-
paço de cuidado e proteção apenas quando também recebe atenção 
e amparo. Concernente às famílias monoparentais femininas, de 
forma geral, mais especificamente as entrevistadas, os mecanismos e 
equipamentos que mais se fizeram presentes para a complementação 
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dos esforços estabelecidos para a manutenção da família e do lar fo-
ram a creche e os programas de transferência de renda.

É preconizado na Constituição Federal (Brasil, 1988), no Estatu-
to da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) e na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (Brasil, 1996) que:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado me-
diante a garantia de:

IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade; (Brasil, 1988)

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 

seis anos de idade;
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de 

responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao 
adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

III – de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 
seis anos de idade; (Brasil, 1990)

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três 

anos de idade; (Brasil, 1996)

Assim, a garantia de educação nas creches é um direito afiançado 
à criança e não associado à condição de trabalhadores dos pais como 
é a realidade. A escassez de vagas nas instituições educacionais faz 
que seja feita uma triagem entre as crianças que receberão ou não o 
atendimento e, encontrando-se como o principal critério de aceite da 
criança, está a comprovação do vínculo empregatício por parte dos 
responsáveis. Na realidade das mulheres chefes de família, percebe-
mos que há a manutenção de um ciclo de exclusão, ou seja, um dos 
dificultadores para que elas adentrem ao mercado de trabalho é a au-
sência de locais adequados para deixarem seus filhos, estes, por sua 
vez, não conseguem a garantia do direito à educação infantil porque 
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as mães não têm um emprego. Percebe-se, dessa maneira, a violação 
e negligência dos direitos da família em diferentes dimensões, afe-
tando diretamente a organização e as estratégias de sobrevivência 
da mesma. “Se por um lado privilegiamos e reconhecemos a família 
como locus de desenvolvimento de seus membros, especialmente da 
infanto-adolescência, por outro não estamos conseguindo imple-
mentar ações que favoreçam a proteção da família e da infância.” 
(Oliveira; Gueiros, 2005, p.126).

Como forma ínfima e paliativa de proteção social, foi instituído, 
por meio da Lei 10. 836/2004, e promulgado, através do Decreto nº 
5.209/2004, o que é considerado o maior programa de transferência 
direta de renda do mundo – O Programa Bolsa Família (PBF).8 Se-
gundo Maria Ozanira Silva (2007), o debate acerca da realização de 
programas que, por meio do repasse de verba, pudessem contribuir 
para a melhoria de vida da população brasileira, já vinha seguindo na 
agenda governamental desde 1991, entretanto, com ações pontuais 
e descentralizadas. O PBF foi instituído como forma de unificar os 
demais programas já existentes em âmbito nacional9 e teve principal 
intuito de retirar milhões de brasileiros da condição de pobreza e 
extrema pobreza por intermédio da associação entre o repasse de 
renda e o cumprimento de condicionalidades relativas ao acesso 
aos direitos sociais básicos – saúde, educação e assistência social –, 
contribuindo para a certeza de atendimento e acompanhamento es-
pecialmente às crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes. O valor 
repassado às famílias varia de acordo com a existência ou não destes 
segmentos populacionais.

Integrando o “Plano Brasil Sem Miséria”, o PBF visa atingir as 
famílias que recebem renda per capita mensal inferior a R$ 77,00 
(o que representa a situação de extrema pobreza) e as que possuem 

 8 Não nos atentaremos muito para o detalhamento do programa, assim como 
para os critérios para sua concessão. Iremos nos deter mais em salientar a im-
portância que este repasse de renda adquire na dinâmica familiar das famílias, 
principalmente, das monoparentais femininas.

 9 Tais programas são: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás e Cartão 
Alimentação.
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crianças e recebem renda mensal per capita de até R$ 154,00 (si-
tuação de pobreza). Não há como afirmar que a quantia monetária 
recebida mensalmente por estas famílias retira-as da condição de 
suprema carência, contudo,

[...] o significado real que esses programas representam para as 
famílias beneficiárias deve ser considerado, por permitir a elevação 
ou mesmo o único acesso a uma renda monetária por parte de um 
número elevado de famílias que se encontra à margem da socieda-
de, considerando o nível de destituição em que sobrevivem. (Silva, 
2007, p.1.437)

Enquanto fator que contribui para dar maior visibilidade ao 
papel da mulher dentro da família, mas que, ao mesmo tempo, 
responsabiliza-a pela organização do orçamento e manutenção do 
lar, uma reportagem publicada pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS, 2014), em 15/5/2014, afirmou que 
90% das famílias beneficiárias do PBF têm a mulher como principal 
responsável pelo recebimento do benefício, o que foi apontado pela 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) como uma forma de 
reduzir a pobreza entre as mulheres. Tais dados são resultados do 
que é preconizado na lei de regulamentação do programa, a qual, em 
seu art. 2º, parágrafo 14 estabelece que:

§ 14. O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito 
preferencialmente à mulher, na forma do regulamento. (Brasil, 
2004)

Na narração das mulheres que participaram desta pesquisa foi 
possível certificarmo-nos da importância que tal programa – em 
algumas situações, com a complementariedade de outros –10 obteve 

 10 Explicitamente, houve a indicação do recebimento do Programa Renda Mí-
nima – um programa de transferência de renda de âmbito municipal que faz 
o repasse mensal da quantia de R$ 142,68 às famílias com renda mensal per 
capita de até R$ 268,71. Entretanto, uma das participantes – Carmelita – não 
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na soma dos rendimentos mensais da família antes da reclusão, o 
que comprova estarmos analisando famílias com exíguos proventos, 
mesmo quando há a realização de atividades laborativas, uma vez 
que estas, caracterizadas por sua desqualificação, não permitem 
garantir padrões de sobrevivência, em especial, às famílias mais 
numerosas.

Eu mantinha minha casa com dinheiro que eu guardava as dro-
ga, porque de uma maneira ou de outra, guardar é a mesma coisa, 
né?! Teve uma época que eu até recebei aquele Bolsa Família, mas eu 
não fui lá cadastrar de novo, aí cortou. (Pilar)

O dinheiro que eu recebia dava pra me manter, dava pra pagar o 
aluguel, água, luz e manter meus menino, porque eu recebia o Bolsa 
Família, eu recebia o Renda Mínima e trabalhava. (Lucinda)

Eu criava meus filhos só com o dinheiro da faxina e com essa aju-
da. Eu recebia o Bolsa Família, depois quase cortou o Bolsa Família 
porque os meninos não quis ir na escola, você entendeu? Depois que 
eu vim presa. Ai enquanto eu tava lá era só o Bolsa Família, eu tinha 
aquele Renda Mínima, aí eu faltei em 2 reuniões, por causa da faxina 
não tinha quem fosse na reunião e não podia faltar, eu faltei 2 vezes, 
aí cortou. (Nazaré)

Minha renda total era dos meus bico no trabalho na lavoura, um 
pouco do dinheiro do tráfico e de dois benefícios do governo que eu 
recebia, o Bolsa Família de 80,00 e um outro que eu não sei o nome, 
de 60,00. (Carmelita)

Outra particularidade dos programas de transferência, que como 
foi salientado, colabora para o acesso dos indivíduos aos direitos 
sociais básicos, mas, que por sua rigidez no cumprimento, acaba por 

soube informar o nome do programa que recebia antes da reclusão, mas apenas 
o valor.
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não contemplar todas as situações vivenciadas pelas famílias são as 
condicionalidades. Em duas falas foi possível constatar que o não 
monitoramento contínuo da responsável familiar sobre a efetivação 
de tais condicionalidades leva à suspensão do benefício, mesmo 
quando o descumprimento se dá em virtude da ausência por motivos 
de trabalho. Esta determinação ratifica o pensamento advindo do 
senso comum que muitas pessoas optam por ficar custodiadas pelo 
governo em vez de buscar alternativas no mercado de trabalho, mas 
a realidade atesta, ao contrário, situações de incompatibilidade entre 
o exercício de uma atividade remunerada, mesmo que improdutiva, 
ao recebimento de proteção social governamental para superação de 
situações temporárias de instabilidade financeira.

Certamente, a transferência de renda do Programa Bolsa Família 
tem o caráter massivo apontado pela autora e isso já é, em si mesmo, 
positivo. Porém, na ausência de serviços públicos que contribuam 
efetivamente para a realização do processo de reprodução, especial-
mente no concernente ao cuidado das crianças, o Programa acaba 
concentrando nas beneficiárias a realização da maior parte desse 
processo. Visto dessa perspectiva, fica claro que o problema não 
está na transferência de renda em si, já que os esforços reprodutivos 
das beneficiárias devem, certamente, ser suportados para que elas 
possam contribuir com a quebra da perpetuação da pobreza atra-
vés das gerações. O problema localiza-se em que as beneficiárias 
podem contribuir, e já contribuem de forma básica, com o processo 
reprodutivo, mas nunca poderão dar conta de realizá-lo de modo 
satisfatório na ausência de instituições que cumpram a parte que 
lhes corresponde na reprodução da vida, particularmente nas áreas 
da educação e da saúde. (Suarez; Libardoni, 2006, p.151)

À vista disso, tomamos o posicionamento de que, sendo as famí-
lias monoparentais femininas um segmento populacional permeado 
por fatores que às levam a situações de vulnerabilidade muito mais 
intensas que as demais organizações familiares, imprescindível se faz 
o desempenho governamental para garantir os subsídios necessários 
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a fim de que elas possam ser referenciadas por seus membros como 
locais de proteção e convívio, nos quais possa ser assegurado um pa-
drão básico de vida. Entendemos a importância de políticas públicas 
de caráter mais emergencial para suprir determinadas contingências 
humanas, no entanto, somos conscientes do fato de que tais ações 
devem vir acompanhadas de intervenções em âmbitos mais macros, 
ou seja, há a necessidade de articulação e congruência entre as políti-
cas mais focalizadas na família e as instituições e equipamentos pú-
blicos disponíveis a ela para dar suporte a seus esforços de superação 
de situações de extremo desamparo social. A cooperação conjunta e 
proporcional entre a família, o Estado e a rede de parentesco pode 
facilitar a tomada de iniciativa de ambas as partes nas responsabili-
dades que lhes são cabíveis, assim como, não sobrecarregar uma ou 
outra vértice deste triângulo que hoje se faz extremamente necessá-
rio e complementar para a garantia de condições dignas de sobrevi-
vência às famílias monoparentais femininas.

Veremos no próximo e último capítulo que as grades de uma pri-
são podem representar a ausência ou até mesmo inexistência de tais 
atores tanto na vida das reclusas chefes de família, quanto de seus 
filhos, exacerbando o nível de estigmatização e pauperização em que 
se encontram, afastando-os cada vez mais da condição de cidadãos e 
aproximando-os à categoria dos desassistidos sociais.
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