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RESUMO 
 

As mulheres chefes de família assumem a responsabilidade pelo grupo familiar desde 
o papel de socializadora até o papel de provedora. Podem ser percebidas algumas diferenças 
quanto à participação de homens e mulheres no mercado de trabalho: desde a divisão do 
trabalho doméstico que leva às mulheres a uma dupla jornada de trabalho; até as condições de 
trabalho e remuneração. Isto reflete em todo o contexto de vida e cidadania das mulheres, 
tanto no espaço doméstico quanto público. Pretendemos com esta pesquisa identificar o 
impacto das políticas públicas junto a estas famílias e conhecer os tipos de apoio, 
equipamentos e serviços à reprodução social que o Estado coloca à sua disposição; analisar a 
eqüidade de gênero na construção da cidadania problematizando o contexto sócio-político em 
que se esboçam as políticas públicas direcionadas a estas mulheres; conhecer e dar 
visibilidade ao cotidiano destas mulheres, identificando suas estratégias de sobrevivência; 
colaborar na construção de indicadores de eqüidade de gênero junto aos órgãos responsáveis 
pela elaboração e implementação de Políticas Públicas.  
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ABSTRACT 
 

The head of the families women’s assume the responsibility since playing the part of 
socialization, until playing the part of purveyor. Can be note some differences concerning the 
participation of men and women at the work: since the division of domestic work that make 
the women have a couple day’s work; until the conditions of work and the salary. Those 
reflect in all of context of life and citizenship of those women, as much domestic space as 
public space. We intend with this research, identify the impact of public politics for this 
families and know the types of backings, equipments and services for the social reproduction 
that the Country put for them; to analyse the gender equity in the construction of citizenship 
knowing the context social-politic in that emerge the publics politics for that women; to know 
and give visibility to the women’s daily identifying that survival’s strategic and contribute in 
the construction of gender equity indicator close with the organs that have the responsibility 
of elaboration and implement of Publics Politics 
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1 INTRODUÇÃO AO PROBLEMA 

 

As crescentes dificuldades econômicas nos lares brasileiras e latino-americanas têm 

impulsionado o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, colocando fim a um sistema 

secular que definia o homem como “único provedor”, modificando os padrões habituais do 

cotidiano nos lares e aumentando significativamente o número de famílias chefiadas por 
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mulheres. Mesmo com a presença da figura masculina nos lares, Constata-se que é a mulher 

quem mais utiliza os serviços públicos na condição de gestora do cotidiano e assume a 

maioria dos trabalhos domésticos, a educação dos filhos e o cuidado com os doentes. 

Os estudos realizados internacionalmente são unânimes em apontar que a chefia de 

família por mulheres é um fenômeno intimamente relacionado a pobreza. Com este novo 

perfil, as mulheres necessitam de maiores oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, 

condições de sobrevivência para seus filhos (creche, saúde, educação) e plena participação no 

processo de produção econômica de seu país.  

No que diz respeito à negociação de seus direitos e interesses, a situação das mulheres 

pobres é extremamente injusta. A responsabilidade no cuidado com as crianças, a 

desvantagem no mundo do trabalho remunerado, assim como sua vulnerabilidade física em 

relação à violência masculina são fatores que contribuem para conferir às mulheres uma 

escassa margem de negociação quando a seus direitos e interesses. Estas mulheres são ainda, 

severamente afetadas pelas condições precárias de vida em ambiente insalubre e poluído, 

devido às suas responsabilidades domésticas que exigem contato permanente e direto com 

problemas gerados pela escassez ou falta de serviços de água, esgoto, drenagem e coleta de 

lixo. No entanto, as decisões públicas que afetam as pessoas pobres estão guiadas, na grande 

maioria, por preferências masculinas e não por necessidades femininas (freqüentemente 

antagônicas). O contexto das políticas públicas é marcado nomeadamente pela ausência de 

estruturas e medidas pensadas em função da mulher 

Constata-se que as mulheres constituem a maioria da população recorrente aos 

serviços de Assistência Pública no nosso País, procurando resolver predominantemente os 

problemas dos agregados familiares, mais que os seus próprios problemas enquanto mulheres. 

Fazem-no enquanto artífices de estratégias de enfrentamento dos problemas causados pela 

pobreza e/ou exclusão social. 

Apesar de serem a maioria, as mulheres não constituem um grupo específico no 

âmbito da Assistência Pública e tal como está definido pela Lei Orgânica da Assistência, não 

existem medidas e programas centrados na problemática do gênero e, particularmente desta, 

com as classes e grupos sociais mais desfavorecidos econômica, social e culturalmente. 

As Políticas Sociais tem promovido a marginalização das mulheres, contribuindo para 

a reprodução da sua subalternidade, a não igualdade de oportunidades nos diferentes espaços 

domésticos, da produção e da cidadania. Esta falta de provisão social tem contribuído para 

uma sobre-ocupação de tarefas e responsabilidades no encargo nomeadamente com crianças, 

doentes, pessoas idosas, acumulando estas com tarefas produtivas ou ficando destas excluídas. 

O principal problema enfrentado atualmente pelas mulheres pobres no Brasil é a dificuldade 
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de acesso a equipamentos sociais, tais como creches, apoio a pessoas idosas, centros de 

esporte e lazer para crianças e adolescentes, criação de equipamentos e atividades de suporte 

individual e coletivo para  mulheres e outros. 

Outros problemas que afetam principalmente as mulheres chefes de família são: 

acesso ao mercado de trabalho e luta contra a discriminação salarial, dificuldade de acesso à 

moradia, saneamento básico, água, encanamento de esgoto, educação – escola e creche, saúde 

e segurança.  

Neste estudo, portanto, pretendemos investigar e analisar a construção social da 

eqüidade de gênero na elaboração e proposição de políticas públicas no município de 

Florianópolis, e conhecer a situação da mulher pobre no que diz respeito à dificuldade de 

acesso a equipamentos sociais que possam facilitar seu ingresso no mercado de trabalho, 

educação dos filhos, sobrevivência da família  e conseqüente participação nos processos 

políticos de tomada de decisão em relação aos direitos e interesses que lhe dizem respeito. 

O projeto de pesquisa intitulado  Famílias Chefiadas Por Mulheres e Demandas De Políticas 

Públicas tem como objetivo analisar a eqüidade de gênero na elaboração das Políticas 

Públicas direcionadas a mulheres pobres, chefes de família. E ainda, como objetivos mais 

específicos: 

- Conhecer e dar visibilidade ao cotidiano das mulheres pobres chefes de família, 

identificando suas estratégias de sobrevivência para o sustento e a educação dos filhos e 

demais membros da família.  

- Identificar as principais demandas relacionadas à falta de políticas públicas direcionadas a 

mulheres que assumem sozinhas, a chefia de suas famílias.  

- Conhecer os Programas Estaduais e Municipais que tem como objetivo atender as demandas 

de políticas públicas direcionadas à famílias carentes. 

- Colaborar na construção de indicadores de eqüidade de gênero junto aos órgãos responsáveis 

pela elaboração e implementação de Políticas Públicas. 

- Contribuir para o debate em torno de propostas em relação à elaboração, implementação e 

execução de Políticas Públicas voltadas para as mulheres, chefes de família. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Levantamento bibliográfico dos temas: gênero e políticas públicas, famílias chefiadas 

por mulheres, eqüidade de gênero e cidadania. 

 Levantamento de dados estatísticos junto à secretaria estadual do desenvolvimento 

social e da família e junto à Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura 
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Municipal de Florianópolis para conhecer os programas e principais demandas 

(reivindicações) dos usuários. Tendo caráter mais quantitativo. 

 O projeto de pesquisa prevê a entrevista com 30 (trinta) mulheres pobres, chefes de 

família: 10 (dez) que trabalham como terceirizadas em serviços de conservação e limpeza, 10 

(dez) que trabalham como faxineiras, empregadas domésticas ou diaristas e 10 (dez) que 

trabalham como funcionárias públicas (prefeitura, COMCAP, hospitais, escolas e outros).  

Para entrevistar estas mulheres, será utilizada uma técnica denominada “Trajetória de 

Vida”, que integra as chamadas metodologias qualitativas de pesquisa. Para Giddens (1989), 

Trajetórias de Vida são construções sócio-históricas que se produzem e reproduzem a partir 

das relações conflituosas entre estrutura e ação; são práticas ordenadas através do tempo e do 

espaço. 

 As metodologias qualitativas, entre as quais as Biografias e Trajetórias de Vida 

(Relatos Orais), vem ao encontro de um “novo olhar” nas ciências sociais, de uma nova 

postura na relação sujeito/objeto na pesquisa, permitindo resgatar aspectos da realidade social 

outrora obscuros ou reduzidos apenas à operacionalização de variáveis. Esta forma de 

abordagem trabalha com o universo de significados, representações, crenças, valores, atitudes, 

aprofundando um lado não perceptível das relações sociais e compreensão da realidade 

humana vivida socialmente. 

 As metodologias qualitativas revelam-se particularmente eficazes em áreas 

exploratórias, especialmente em campos temáticos onde inexistem fontes de informações 

acessíveis e organizadas; também são indispensáveis para compreender fenômenos que se 

manifestam em longos intervalos de tempo - como o caso de trajetórias familiares, de 

mobilidade social ou mudanças geracionais - ou ainda manifestações sociais que por sua 

abrangência possibilitam a coleta exaustiva de dados padronizados. Além disso desempenham 

importante papel na elaboração de hipóteses e construção de novas teorias (Camargo, 1987). 

 De um modo especial, as metodologias qualitativas são propícias para o estudo de 

diferentes grupos, culturas, minorias como mulheres, idosos, migrantes, crianças, etc. Ao 

contrário da maioria das pesquisas quantitativas que seguem um modelo linear, a pesquisa 

qualitativa tende a seguir um modelo em espiral, pois a vida destas pessoas é cheia de quebras 

e descontinuidades. 

 Dessa forma, a técnica de pesquisa utilizada para entrevistar as mulheres será  a 

“Trajetória de Vida” sendo o roteiro de entrevista elaborado com base no “fio condutor” que 

vem ao encontro da problemática de pesquisa. As entrevistas serão gravadas e transcritas para 

posterior codificação dos dados que subsidiarão a análise final.  
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3  RESULTADOS ESPERADOS 

Os resultados esperados durante a vigência da BOLSA PIBIC – Iniciação Científica 

serão os seguintes: 

♦ através do levantamento bibliográfico aprofundar seus conhecimentos e realizar sínteses 

sobre os temas específicos da pesquisa, quais sejam, gênero e políticas públicas, famílias 

monoparentais ou chefiadas por mulheres, gênero e eqüidade e cidadania; 

♦ duas instituições (Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social e da Família e 

Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Florianópolis) que 

trabalham com políticas públicas direcionadas a famílias carentes deverão ser visitadas 

com a finalidade de realizar levantamento estatístico dos dados existentes sobre as 

principais demandas – reivindicações, solicitação de serviços, equipamentos, direitos que 

venham ao encontro das necessidades das mulheres, chefes de família.   

♦ mulheres pobres, chefes de família, serão entrevistadas com o objetivo de identificar as 

principais demandas em relação a políticas públicas que venham ao encontro das 

necessidades básicas – suas, de seus filhos e demais membros da família (mãe, pai, avó 

que habita na mesma casa). Entrevistas que serão transcritas e analisadas. 

 

4 FORMA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados quantitativos serão analisados conforme os quadros, tabelas e gráficos 

apresentados sobre o perfil dos usuários número de famílias e principais demandas em relação 

às políticas públicas junto às Instituições referidas. 

Os dados qualitativos serão analisados através da técnica de codificação, ou seja, serão 

resgatadas das entrevistas transcritas as principais categorias que venham ao encontro dos 

temas pesquisados; da mesma forma os depoimentos mais ilustrativos sobre as dificuldades 

em relação à falta de políticas públicas direcionadas às mulheres chefes de família.  
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