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Resumo 
 

A intenção nesse estudo é mostrar, através da trajetória espacial e da trajetória social de 
uma mulher chefe de família (residente na periferia da cidade de São Paulo), a importância da 
rede familiar como estratégia de sobrevivência. 

A idéia contida na trajetória espacial diz respeito a algo importante de ser tratado, antes 
mesmo de se querer adentrar na trajetória social da entrevistada: o impacto da migração no 
desenrolar de sua vida. A trajetória espacial está muito relacionada aos rumos que tomou na vida, 
à sua trajetória social, a qual inclui: ser mulher chefe de família, ser dependente da rede de 
serviços públicos.  

A importância dada à rede familiar é algo recorrente nesse estudo. É comum a vivência de 
um modelo familiar em que todos se mobilizam, independentemente da idade, para resolver 
aquilo que é urgente, que diz respeito à sobrevivência. Em circunstâncias de total desamparo, é 
possível à entrevistada contar com a ajuda de familiares.  

Tal importância dada à rede familiar – existe vasta literatura que aborda este aspecto – 
reside no fato ser ela uma “referência simbólica para os pobres, dentro e fora de casa. A família 
pensada como uma ordem moral constitui o espelho que reflete a imagem com a qual os pobres 
ordenam e dão sentido ao mundo social” (SARTI , 1996, p.4).  

Entretanto, a relação intensa com a rede familiar nos mostra que a inserção na rede social 
(rede de serviços públicos) é ainda tímida, o que faz com que o núcleo familiar exerça o papel de 
substituto em momento de rupturas. Isso nos leva a crer que se, por um lado, a família coloca-se 
como eixo fundamental de sustentação, por outro lado, o Estado se exime de suas obrigações para 
com aqueles que dele necessitam. 
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Introdução 
 
O estudo de caso apresentado nas próximas linhas será dividido em dois eixos principais: 

trajetória espacial de uma mulher chefe de família; trajetória social de uma mulher chefe de 
família.  

É forte na fala de Clara1 o momento em que veio para São Paulo com a família e as 
diversas privações que enfrentou. Este trecho da sua trajetória, portanto, não deve ser desprezado. 
De outro lado, existem questões sociais que incidem, diretamente, na trajetória da entrevistada, 
como ser mulher chefe de família, a importância da rede familiar para a sobrevivência, a 
violência (doméstica e no bairro), o acesso à rede de serviços públicos, o papel da religião.  

Arranjos familiares diversos podem ser encontrados ao longo de um trabalho 
socioeducativo de grandes proporções - através do qual foi possível ter acesso a esta trajetória 
que será apresentada aqui - como o realizado pela prefeitura de São Paulo na região da zona Sul 
da capital2. Entretanto, pesa sobremaneira as famílias chefiadas por mulheres que seriam, a 
princípio, um dos principais públicos a serem atingidos por esse empreendimento. Por isso, o 
arranjo familiar escolhido para este estudo é de família com ausência da presença masculina, em 
que a provedora e chefe da família é a mulher. 

O principal ponto que norteará e permeará todos os outros aspectos da vida da 
entrevistada será a questão do conjunto “família” e a sua prevalência sobre a individualidade dos 
sujeitos. Esta será a questão maior presente neste estudo e que envolverá, conseqüentemente, 
todos os aspectos da vida de Clara. Por isso, a presente reflexão se aterá nele. 

 
 

1. Trajetória espacial  
 
A maioria das famílias contatadas durante um trabalho socioeducativo realizado pela 

prefeitura de São Paulo é proveniente do Nordeste (isso foi possível verificar através de 
questionários aplicados). Essas famílias ainda dão continuidade à forte tendência de migrações do 
Nordeste para outras regiões do país, principalmente para São Paulo.  

A família de Clara veio de Minas Gerais. A trajetória da entrevistada é conturbada desde o 
início, quando o pai deixou a família em Minas e veio tentar a vida em São Paulo. 
                                                 
∗ Trabalho apresentado no XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambú- MG – 
Brasil, de 18 a 22 de setembro de 2006. 
 Mestre em sociologia pela USP e doutoranda em sociologia pela USP. 
• Mestre em Geografia pela UNICAMP. 
1 Todos os nomes utilizados nesse estudo são fictícios com o intuito de preservar a identidade da entrevistada. 
2 Durante o ano de 2005 a Secretaria de Assistência Social deu início a um trabalho socioeducativo com famílias da 
Zona Sul de São Paulo. Ao longo deste trabalho outras instituições ficaram incumbidas de acompanhar o seu 
desenvolvimento, realizando o monitoramento e pesquisa de seus resultados.  
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O meu pai deixou a minha mãe em Minas e veio para São Paulo, disse que vinha 
tentar a vida aqui porque lá as coisas eram difíceis. Aí ele veio e ficou morando 
na casa de uma tia minha, ali na vila Riedi. Aí ele não voltava para buscar nós. 
Aí a minha mãe vendeu o que ela tinha, galinha, porco, essas coisas, juntou o 
dinheiro... Eu lembro que a minha mãe conta que tinha bastante ovo, tinha 
juntado as galinhas, ela vendeu tudo, pegou o dinheiro, pegou as minhas irmãs, e 
viemos sozinhas atrás do meu pai. Chegando aqui, o meu pai morava com a 
minha tia, não tinha lugar para ficar. Nós ficamos uns dias na casa da minha tia, 
daí ele arrumou essa casa lá na Vila Remo [perto de Itapecerica da Serra].  

As pessoas que migram estão insatisfeitas no espaço social onde vivem, assim, procuram 
novas possibilidades em outros lugares. E essa procura, além de ter como meta melhorar as 
condições de vida, não acontece ao acaso. É importante nas trajetórias dos migrantes o fato de 
haver um parente morando no lugar de destino. No caso da família de Clara, isto foi relevante, 
tendo em vista que vieram para ficar, inicialmente, na casa da tia [irmã do pai]. 

O conhecido trabalho de Durhan que trata da migração para São Paulo foi um dos 
primeiros a abordar redes de parentesco como um fator relevante na experiência da migração, 
pois “o migrante passa a ser um contato entre a sociedade na qual se estabelece e a comunidade 
de origem” (DURHAN, 1973, p.135 e 137). Dessa forma, acontece um movimento em que 
“familiares, parentes ou conterrâneos seguem-no na migração e o procuram para auxiliá-los a se 
estabelecerem na sociedade de destino (...) Quando o trabalhador se desloca à procura de 
emprego, segue as rotas que foram seguidas por parentes e amigos antes dele” (Idem, ibidem). 

Clara não se lembra de todos os acontecimentos dessa época: “Assim, eu lembro que a 
minha mãe fala que vim de lá com um ano e pouco. Eu não me lembro bem de eu pequenininha”. 
Apesar de ter vindo ainda muito pequena para São Paulo, e não se lembrar bem de todos os 
acontecimentos, ela sofreu todos os impactos posteriores a esse evento. Todo o sofrimento e a 
angústia pelos quais a família passou, a entrevistada acompanhou de perto. Mesmo sendo apenas 
um bebê, ela sofreu as conseqüências da migração, já que estava envolvida nessa situação, e se 
tivesse nascido aqui, em São Paulo, também continuaria vítima desse processo.    

Segundo Martins, em A sociedade vista do abismo, os estudos demográficos e 
econômicos acabam não evidenciando, de fato, a totalidade das pessoas que fazem parte de um 
processo migratório, pois eles tratam do número de pessoas que migram, individualizam os 
migrantes e escamoteiam as unidades sociais efetivamente envolvidas no drama de migrar, como 
as famílias e as comunidades. Por isso, “(...) é necessário pensar como migrante não apenas quem 
migra, mas o conjunto da unidade social de referência do migrante que se desloca (...)” 
(MARTINS, 2002, p. 142 e 145, grifos do autor).  Dessa forma, o autor acredita que estamos 
diante de um novo tipo de população, que são “o das vítimas da migração insuficientemente ou 
patologicamente assimiladas pelas sociedades de destino” (Idem, ibidem). Ou seja, a família 
como um todo é afetada pela migração, incluindo, portanto, os filhos de migrantes que aqui 
nasceram. 

Como afirma Clara, desde a chegada em São Paulo, a vida não foi fácil em nenhum 
momento, ao contrário, “...foi doída, sofrida, mas muito sofrida mesmo (...) Nossa! passamos 
tanta fome”.  

Aí nós fomos morar lá de aluguel. Aí depois de lá, minhas irmãs iam para a 
escola e eu ainda estava pequena. Aí não estava bom lá, não dava para pagar 
aluguel, voltamos para a vila Riedi [próximo ao shopping Interlagos]. Aí da vila 
Riedi, viemos para a vila da Paz, aí ficamos morando na vila da Paz. Até então, 
o meu pai trabalhava, ele era metalúrgico. Ele não ganhava mal, não deixava 
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faltar nada pra gente. A gente comia muito bem, criança só pensa em comida, 
né. A gente vivia muito bem. Depois o meu pai foi ficando doente, nessa época 
ele trabalhava aqui embaixo, era a SKF. Ele trabalhava ali e foi ficando doente, 
ficando doente, precisou ficar internado. Aí perdeu o emprego porque ficou 
muito tempo internado e viram que ele bebia muita pinga. Aí ele perdeu o 
emprego. Aí nessa época que ele perdeu o emprego a nossa vida já foi virando, 
porque ele não gostava que a minha mãe trabalhava e a minha mãe também não 
sabia fazer nada, porque nunca tinha trabalhado na vida, não tinha estudo. Aí ele 
perdeu o emprego e a nossa vida foi caindo, a gente foi começando a passar 
necessidades [a entrevistada tinha onze anos, mais ou menos no final da década 
de 60]. Eu lembro que eu chegava da escola com aquele frio ‘Meus Deus, vou 
chegar em casa um arroz e feijão bem quentinho’. Eu chegava e não tinha gás, as 
panelas todas vazias porque não tinha comida. Tinha um lixão aqui embaixo, às 
vezes, a minha mãe catava alumínio, cobre, para vender e poder arrumar um 
dinheiro. Assim foi indo a nossa vida, andando pra trás, chegava e não tinha 
comida, não tinha café, nós passando mais aquele apuro mesmo. Aí meu pai 
ficou doente de novo, precisou internar e veio a falecer. 

Nos seus relatos não aparecem momentos de alegria, de uma vida tranqüila. Faz parte de 
suas lembranças o despejo da família, a casa muita pequena, inadequada para um número tão 
grande de pessoas, a falta de alimento.  

Nós morávamos na Vila da Paz e o aluguel estava muito atrasado. Aí o dono dos 
barracos onde a gente morava de aluguel despejou a gente.(...) Aí ele despejou a 
gente e deu só um mês pra gente sair. Ele queria que a gente saísse de um dia 
para o outro, a minha mãe falou ‘Como vou sair com esse monte de crianças? 
Não tenho pra onde ir, dá um tempo porque vou arrumar um canto pra gente 
sair’.(...) E o homem falando que se a gente não saísse, ele iria jogar as nossas 
coisas na rua. Aqui era uma favela bem grande e a minha mãe veio procurar um 
barraco por aqui, ver se dava para comprar.(...) Aí nós carregamos todas nossas 
coisas na cabeça, eu ajudei a minha mãe a carregar todas as coisas na cabeça e 
viemos para um barraquinho tão pequeno, que não cabia nada.(...) Mas tinha um 
monte de crianças pequenas ainda, abaixo de mim tinha um monte. O meu pai só 
soube deixar filho. 

Clara passou por muitas privações, principalmente quanto à alimentação, que aparece na 
sua fala como o mais triste dos episódios. A comida oferecida na escola era a forma de driblar a 
fome. A mandioca e o milho plantados pela mãe, do lado do barraco, era também de grande ajuda 
nesses momentos, mas não era suficiente para uma família tão grande. Por isso, hoje Clara teme 
que o mesmo aconteça com as suas filhas. 

Foi doída, sofrida, mas muito sofrida mesmo. Até eu casar não, até eu começar a 
me entender como gente aquele sofrimento todo, porque ia para a escola com 
fome, levantava da cama e ia para a escola com fome, voltava da escola com 
fome, comia na escola parecendo aquelas crianças da Etiópia, que não podia ver 
comida. Eu comia na escola porque eu sabia que iria chegar em casa e não ia ter 
comida. (...) Lá nesse lugar, que eu falei que a gente foi despejado, a minha mãe 
tinha um terreno atrás dos barracos, que a minha mãe limpou tudo e plantava 
mandioca, milho. A gente vivia daquelas coisas porque não tinha de onde tirar. 
Cozinhava mandioca para tomar com café, se cozinhava mandioca não tinha o 
café, era assim, cozinhava milho. A gente vivia dessa maneira (...) Eu chegava 
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da escola com as panelas todas vazias, fogão de lenha apagado porque não tinha 
nem o que pôr no fogo. Então, pra que acender o fogo?     

A valorização do trabalho por Clara vem daí: de uma época em que passou fome. A 
entrevistada percebeu precocemente, aos 11 anos de idade, que só através do trabalho poderia sair 
dessa situação. E quando pôde optar, não hesitou muito: entre a escola e o trabalho Clara fez a 
escolha que lhe pareceu mais correta naquele momento. Era preciso deixar a escola e mergulhar 
no mundo do trabalho.  

Aí quando eu comecei a trabalhar, eu vi como era bom trabalhar. Com onze anos 
fui trabalhar na casa da mulher, ia para a escola de manhã e ia para o serviço. 
Eu, quer saber? Trabalhar é bom. Peguei e saí da escola. Aí nunca mais parei de 
trabalhar, só parei agora. (...) Nossa, como era bom trabalhar. Tal dia tem 
dinheiro ‘que bom, vou poder comprar isso, vou ter dinheiro’. Eu não vou passar 
fome mais, agora eu vou trabalhar, entendeu? O meu medo é esse, não posso 
ficar parada, tenho medo de passar fome. Eu já passei muita. 

A vinda para São Paulo colocou Clara em contato, logo cedo, com a dura realidade 
daqueles que vêm tentar a vida na metrópole, encantados com a possibilidade de mudar de vida, 
de conseguir “um lugar ao sol”. 

Um desencanto fundamental marca os pobres urbanos em São Paulo hoje, anos 
90 retrato da derrocada da promessa de felicidade (...) desencanto pelas suas 
experiências de vida (...) suas vidas são o resultado da industrialização e da 
urbanização (...) e da migração que fez parte desse processo, o sonho feliz de 
cidade (SARTI, op. cit., 1996, p. 9). 

Apesar de todas as dificuldades sofridas, a entrevistada considera que ter vindo para a 
cidade grande foi a melhor saída naquele momento, pois mesmo em São Paulo a vida ainda era 
melhor do que em Minas Gerais porque “aqui tinha emprego (...) tinha as casas de família, toda 
meninota o primeiro emprego era em casa de família. Agora lá não tinha essas coisas”. 

Ainda que a metrópole paulistana não tenha realizado “o sonho feliz de cidade”, ela abria 
uma outra perspectiva de vida para que Clara e sua família pudessem lidar com a pobreza. A 
única possibilidade, se não migrassem, seria trabalhar na roça a vida inteira, sem novos 
horizontes.  Era preciso tentar e arriscar, pois não tinham nada a perder.   

 
2. Trajetória Social  
 

Citando Guimarães Rosa3, podemos dizer que “o real não está na saída nem na chegada: 
ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”, ou seja, a realidade pode ser lida e entendida 
mais claramente no desenrolar dos acontecimentos, e estes não são lineares, são passíveis de 
reviravoltas. 

Trabalhar trajetórias de vida proporciona uma maior aproximação do real quando se fala 
de famílias em situação de altíssima vulnerabilidade, nas quais essas trajetórias não são 
estanques, nem lineares. Ao contrário, são feitas de rupturas, inovações, podendo ser mais bem 
caracterizadas e visualizadas quando vistas como fragmentos. Ou seja, a riqueza das trajetórias 
não está tanto na saída nem chegada, mas no meio da travessia.     

                                                 
3 Grande sertão: veredas. 
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Os fragmentos de vida, tomados em sua descontinuidade, são partes de um labor 
sociológico de collage, procedimento usado no mundo artístico (...) 
procedimento que, na linguagem cinematográfica, leva também o nome de 
montagem. Neste sentido, a collage implica duas fases: uma fase analítica na 
qual há um desmembramento das unidades de significantes e uma fase de 
organização, sintética, construtiva (PAIS, 2001, p. 100). 

A vida tomada nos seus inúmeros fragmentos: esse será o nosso labor nesse estudo. As 
várias perspectivas, as várias frentes de ação que englobam a trajetória de vida de uma mulher 
chefe de família da periferia de São Paulo. Inicialmente um desmembramento dos fragmentos de 
vida para, no final, reorganizar esses diferentes fragmentos. 

A trajetória que propomos analisar é composta por diferentes situações, intrinsecamente 
relacionadas entre si. Elas se entrelaçam, formando um todo que estabelece uma dinâmica de 
movimentação peculiar, suscetível a rupturas e a novas movimentações. Dessa forma, podemos 
pensar nas trajetórias sociais como “redes de hipertextualidade”, que mudam à medida que as 
partes envolvidas se movimentam, sendo então “dominadas pelos princípios da metamorfose, da 
multiplicidade e do descentramento” (Idem, ibidem). Tal qual um tabuleiro de xadrez, é possível 
pensar nas mudanças da vida como um jogo no qual a mudança ocorre “logo que um novo 
movimento de pedra se aciona” (Idem, ibidem, p. 11). 

A trajetória social de Clara ocorre em torno de alguns pontos cruciais, através dos quais a 
sua vida se movimenta. Esses pontos trazidos para análise podem ser descritos inicialmente da 
seguinte forma: Mulher chefe de família; Rede familiar: empreendimento coletivo como 
estratégia de sobrevivência; Rede de serviços públicos: a difícil inserção; Violência doméstica; 
Violência no bairro; Religião como apoio. 

Todos esses pontos encontram-se e têm em comum um único fator que os recobre: a não-
cidadania. “Ou seja: a ausência de espaços de reconhecimento e de vínculos propriamente civis se 
traduz na dificuldade de formular os dramas cotidianos, individuais e coletivos, na linguagem 
pública dos direitos, como exigência coletiva que cobra da sociedade suas responsabilidades nas 
circunstâncias que afetam suas vidas. Na ausência da lei, dos direitos e da justiça como 
referências ordenadoras da vida social, as dificuldades da convivência cotidiana tendem a ser 
equacionadas inteiramente no interior dos códigos morais da vida privada” (TELLES, 2001, 
p.111). 
 
Mulher Chefe de Família 

 

A figura da mulher como mantenedora do lar e figura forte faz parte da história de Clara 
desde a infância. Ela tem, na figura da mãe, um exemplo de “mulher batalhadora” que nunca 
deixou “o barco afundar”. Na figura do pai, ao contrário, ela vê o fracasso, a não cumplicidade e 
a reciprocidade esperadas. 

Eu falo que o meu pai deixou pra nós só... deixou a gente na miséria. Senão 
fosse a minha mãe, eu não sei o que tinha sido da gente, porque a minha mãe foi 
uma batalhadora e ainda é até hoje, graças a Deus (...).  Quando ele [o pai] 
começou a ficar doente, que começou a passar os apuros. Ela [a mãe] ia catar 
alumínio e cobre no lixão. [era para] sobreviver, ter um dinheiro. 
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Ser mulher chefe de família (ao ser inquirida sobre quem era chefe da família, a 
entrevistada coloca-se à frente nesse papel), no caso de Clara, tem suas vantagens e desvantagens. 
A vantagem associa-se à liberdade de ir e vir, sem ter a quem dar satisfação. Por outro lado, Clara 
sente falta da figura masculina como um fator decisivo para a sobrevivência da família. 

A vantagem é que eu mando em mim, eu mando nas minhas filhas, eu não 
recebo ordens de ninguém. Se eu falar “vamos sair”, vamos. Eu não preciso estar 
“posso ir? Você deixa eu ir em tal lugar”, eu mesma decido o que eu vou fazer. 
Agora, a desvantagem é faltar as coisas de comer, as prestações... 

Entretanto, o outro lado da moeda, quando existe uma figura masculina dentro de casa, 
vai da falta de liberdade à violência. Nos seus dois relacionamentos, a entrevistada sofreu 
violência por parte dos parceiros. 

Como mulher mantenedora do lar, é com a rede familiar que Clara pode contar. Em 
momentos difíceis é com a filha, a mãe e uma comadre com quem pode contar, já que o filho 
mais velho que poderia (na ausência do pai) assumir o papel de chefe da família fora assassinado, 
recentemente. 

A sobrevivência dos grupos domésticos das mulheres ‘chefes de família’ é 
possibilitada pela mobilização cotidiana de uma rede familiar que ultrapassa os 
limites das casas. Nestes deslocamentos, o filho mais velho se destaca como 
aquele que cumpre o papel de chefe da família (SARTI, op. cit., 1996, p.46 e 
47). 

São grandes as dificuldades e os desafios que Clara enfrenta como chefe da família e 
figura central na manutenção do lar. E com dois agravantes: de um lado, o assassinato do filho 
mais velho (que seria o seu braço direito); de outro, o fato de ter problemas cardíacos e, por isso, 
não poder exercer a função que antes garantia o seu sustento: auxiliar de limpeza. Clara tem 
apenas duas saídas: contar com a rede familiar e a de serviços públicos. Garantida mesmo, e 
praticamente infalível, é a rede familiar, já a rede de serviços públicos (como veremos adiante) é 
algo muito incerto e provisório.    

 

Rede familiar: empreendimento coletivo  

 

Em sua tese de doutorado, Cidadania inexistente, Telles aborda o modo e condição de 
vida de famílias tomadas como exemplo para qualificar a pobreza. Neste trabalho a autora 
entrevista oito famílias, buscando obter informações de suas trajetórias, como interpretavam as 
suas experiências de trabalho e as circunstâncias da vida familiar. Com isso procura colocar em 
perspectiva o universo familiar e suas práticas de sobrevivência. Algumas conclusões da autora 
são importantes para se pensar nas famílias aqui estudadas. Ao analisar as práticas de 
sobrevivência das famílias, Telles afirma que “as condições de vida são estruturadas num 
equilíbrio muito frágil, passível de ruptura por circunstâncias como desemprego, doença, velhice, 
morte de provedores”. Quanto a isso, ela afirma que “dadas as condições vigentes no mercado (e 
na sociedade), a sobrevivência das classes trabalhadores depende de um empreendimento 
coletivo estruturado na esfera da família” [sendo que esta] “se constitui como ordem plausível, 
espaço que viabiliza a sobrevivência através do esforço coletivo, espaço no qual elaboram uma 
noção de dignidade em contrapartida do que acontece no mercado de trabalho” (TELLES, 
1992,op. cit., grifos meus). 
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Com 11 anos de idade Clara, vê-se diante de uma situação em que só o trabalho, a sua 
mobilização e das demais irmãs poderiam contornar algo que estava na eminência de acontecer: a 
miséria e as suas conseqüências avassaladoras. É num contexto como este que se “mobilizam 
todos os membros da família para garantir a sobrevivência” (Idem, ibidem ). 

Segundo Telles, a “referência ao mercado de trabalho não é suficiente para caracterizar 
condições de vida e pobreza” porque “o mercado traça trajetórias individuais, mas não informa 
como se articulam no interior da família, e é nesta que a sobrevivência se realiza, através do 
esforço coletivo”. A autora defende ser necessário “construir um modo de interpretação 
alternativo aos paradigmas estritamente econômicos (deterministas)”. Ela sugere que isso pode 
ser feito “detectando as regras culturais que organizam modos de vida”, ou seja, “importa mais do 
que definir graus maiores ou menores de carência, identificar a precariedade nas condições de 
vida, a partir das estratégias familiares de sobrevivência” (Idem, ibidem, p. 264). 

Aí a minha mãe foi obrigada a ir trabalhar porque ainda tinha gente pequena. Eu 
estudava e vi que o negócio estava muito ruim em casa, peguei e arrumei 
serviço. Eu saía da escola às 12h00 e ia para a casa de uma mulher à tarde. 

Aí ela foi trabalhar e começou... Aí foi construindo a nossa casa, era um 
barraquinho e ela foi aos poucos construindo. Aí trabalhava de dia, trabalhava de 
noite. Eu saí da escola para poder ajudar. Eu ia para a escola e ia para o serviço, 
mas achei gostoso trabalhar e ter dinheiro “quer saber? Vou sair da escola”. Eu 
saí da escola e fui trabalhar, porque eu achava que era melhor eu trabalhando do 
que estudando, só que agora me arrependo. 

     As minhas irmãs também trabalhando. Cada uma dava um pouquinho, ninguém 
ganhava muito, a minha mãe também trabalhando. Aí a minha mãe construiu 
uma casona que a gente tinha lá embaixo até destruírem tudo. E assim, nós 
fomos vivendo.  

Aí cada uma foi trabalhar em casa de família, cada uma dava um pouquinho, 
minha mãe foi trabalhar também. 

Quando Clara conseguiu seu primeiro emprego em uma casa de família, ela lembra o que 
passava, naquele momento, por sua cabeça: “Graças a Deus, como é bom trabalhar!”. Naquelas 
circunstâncias de extrema impotência diante de um mundo que não era para ser vivido, mas sim 
padecido Clara não viu outra opção melhor do que trabalhar. Os estudos ficaram para depois, e a 
escola (local onde podia matar a sua fome) foi substituída pela casa de família. Talvez o trabalho 
fosse a forma encontrada para sair de uma situação humilhante.  

Ao lado da negatividade contida na noção de ser pobre, a noção de ser 
trabalhador dá ao pobre uma dimensão positiva, inscrita no significado moral 
atribuído ao trabalho (...) a honra, entre os pobres, não estando associada à 
posição social, vincula-se à virtude moral, como a afirmação de si em face do 
olhar dos outros, sendo o trabalho um dos instrumentos fundamentais desta 
afirmação pessoal e social (SARTI, op. cit., 1996, p. 67 e 68, grifos da autora). 

Antes de conseguir o cartão pró-social [adquirido na subprefeitura] ela contava com a 
ajuda de uma comadre (além do auxílio de igrejas, tema que abordaremos adiante). Pode contar 
também com a ajuda extra da filha de 14 anos, que se mobiliza, vendendo gelo para uma barraca 
de pastel que fica bem próximo à residência.  
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     A madrinha da Elisa [filha de quatro anos], graças a Deus, é mais ou menos bem 
de vida, ela me ajuda. A prestação da casa... Vai eu e a Sofia [filha de catorze 
anos] passear na casa dela, aí enquanto eu estou passando roupa pra ela, a Sofia 
está limpando o chão ou limpando a cozinha. Aí quando a gente vem embora, 
ela dá um pouco de dinheiro pra mim e um pouco para a Sofia. Aí a gente se 
reúne e a prestação da casa pagamos assim, porque com a conta de luz não 
preciso me preocupar. 

A Sofia vende gelo. Tem um rapaz que monta uma barraca de pastel aqui perto 
do Champion e ele compra gelo da Sofia. A Sofia coloca os potes de gelo no 
congelador e vende pra ele por R$ 3. Então, pega R$ 3 e compra 1 kg de feijão, 
uma garrafa de óleo. Então, até antes de eu pegar a cesta [do Alimenta São 
Paulo] estava sendo difícil. É que elas não são umas meninas que exigem, 
querem comer coisa boa. 

Entretanto, a importância da família não se restringe ao aspecto econômico. Muito além 
disso “a família não é apenas o elo afetivo mais forte dos pobres, o núcleo da sua sobrevivência 
material e espiritual, o instrumento através do qual viabilizam seu modo de vida, mas é o próprio 
substrato de sua identidade social” (Idem, ididem, p. 33). Ou seja, a família proporciona a 
constituição de uma identidade para aqueles para quem “o espaço público – o ‘mundo da rua’, 
como diz Da Matta – existe como violência e insegurança, é no universo moral da vida privada 
que os trabalhadores encontram plausibilidade para suas vidas num mundo em que tudo lhes é 
adverso” (TELLES, op. cit., 2001, p. 84). 

É na família que se dá o empreendimento coletivo, é através de uma ordem moral que 
valoriza a reciprocidade, a troca entre os pares, que se coloca em prática uma mentalidade, um 
modo singular de pensar a vida e se colocar diante dela. A família é considerada referência 
simbólica através da qual prepondera “a ordem moral sobre a ordem legal, a palavra empenhada 
sobre o contrato escrito, o costume sobre a lei, o código de honra sobre as exigências dos direitos 
universais de cidadania, julgando e avaliando o mundo social com base em critérios pessoais, dos 
quais decorre a dificuldade de estabelecer critérios morais universalistas” (SARTI, op. cit., 1996, 
p. 111.). Se, por um lado, essa valorização da família proporciona a sobrevivência material e 
moral, por outro, desqualifica algo muito importante, que é a luta por direitos, o exercício da 
cidadania. É a valorização excessiva da moral privada em detrimento de direitos universais.   

A família é uma garantia ética “num mundo em que tudo parece ameaçar as possibilidades 
de uma vida digna”. Segundo Telles, no momento em que se cruzam sobrevivência e regras 
culturais que organizam modos de vida, estrutura-se um universo moral, onde ocorre “a 
valorização da ‘família unida’, tão presente no universo popular” (TELLES, op. cit., 2001, p. 
107). 

Não tenho problemas, eu e as duas [filhas] nos damos muito bem. Eu me dou 
muito bem com meu filho que mora lá embaixo. Nós três dentro dessa casa é 
uma alegria só, eu posso estar com dor, ela pode, nós somos muito unidas, as 
três. Aonde uma está, a outra está. Se ela marca tele-centro, eu estou junto. Se eu 
vou, ela vai. Qualquer lugar que eu vou, as duas tem que estar juntas. Nós somos 
muito unidas e não é uma união fingida, é uma união bonita entre eu e as duas, 
porque eu dependo delas e elas dependem de mim. Então, a gente fala assim 
“unidas venceremos”. Quando ela está fazendo uma coisa, eu estou fazendo 
outra. Se eu choro, ela chora. Se eu dou risada... Ela juntou dinheiro para me dar 
uma mensagem de aniversario. Se eu choro, ela chora junto. Se eu dou risada, 
ela dá risada junto. Nós três somos muito unidas, o que me segura em pé é o 
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amor das duas. Eu acho que senão fossem minhas duas filhas... O Fábio não 
conto tanto porque ele tem a família dele. Ele não me desampara afetivamente, 
mas ele já tem a família dele lá embaixo. Se não fosse as duas, eu acho que eu já 
tinha caído de vez, porque elas me dão bastante força. É a razão de eu viver 
essas duas, por isso que peço a Deus todo dia para me dar força, saúde para eu 
criar elas duas, porque é tudo que eu tenho. 

Trata-se, em última instância, de uma rede muito sólida de obrigações que é inevitável 
tamanha a sua importância como meio de escapar das vicissitudes da vida. Portanto, é possível 
afirmar que “a família pobre não se constitui como um núcleo, mas como uma rede, com 
ramificações que envolvem a rede de parentesco como um todo, configurando uma trama de 
obrigações morais que enreda seus membros, num duplo sentido, ao dificultar sua 
individualização e, ao mesmo tempo, viabilizar sua existência como apoio e sustentação básicos” 
(SARTI, op. cit., 1996, p. 49, grifos da autora). 

É a precedência do todo sobre as partes, um modo de vida que não valoriza a 
individualidade: “a ênfase no valor da família exibe seu maior vigor no que se refere à 
prevalência do grupo sobre o indivíduo na constituição da identidade social dessas pessoas” 
(HEILBORN, 1997). A prevalência da individualidade é vista como uma forma de “subir na 
vida”, já a família e os seus elos de obrigações morais são encarados como uma estratégia para 
“melhorar de vida”, e todos os membros fazem parte desta empreitada.  

Os projetos , em que a idéia de melhorar de vida está sempre presente, são 
formulados como projetos familiares. Melhorar de vida é ver a família progredir. 
O trabalho é concebido dentro desta lógica familiar, constituindo o instrumento 
que viabiliza o projeto familiar e não individual, embora esta atividade seja 
realizada individualmente (SARTI,op.cit.,1996, p. 62, grifos da autora). 

A família pobre não tem como característica a transmissão de status ou poder, assim, o 
que a define na sua extensão basicamente é esta rede de obrigações em que “são da família 
aqueles com quem se pode contar, isto quer dizer, aqueles que retribuem ao que se dá, aqueles, 
portanto, para com quem se tem obrigações. São essas redes de obrigações que se delimitam os 
vínculos (...) A noção de família define-se, assim, em torno de um eixo moral”( Idem, ibidem, p. 
63, grifos da autora). 

Nossa! A Sofia é muito agarrada comigo, é meu braço direito. Eu falava na 
escolinha lá com a Neuza, que a Sofia é meus dois braços e minhas duas pernas. 
Eu não sei o que seria de mim se não tivesse a Sofia. Deus quando resolveu me 
dar ela, ele sabia certinho o que estava fazendo. Ele falou “eu vou te dar ela 
porque quando você chegar nos quarenta anos pra lá, é você e ela, só vocês 
duas, uma vai contar com a outra”. Quando ele me deu ela, ele sabia o que 
estava fazendo, que eu só ia poder contar com ela principalmente na hora de 
mais necessidade minha, que é a hora que eu ia estar doente. Quando eu fui 
internar para operar, ela que cuidou da irmã dela. A minha nora vinha só dormir 
aqui com elas para fazer companhia, para elas não dormir só, mas ela que 
lavava, passava, cozinhava, dava banho, levava para a creche, ela que cuidava. E 
quando eu cheguei do hospital, ela que cuidava de mim. Ela que me levava para 
o banheiro e me ajudava tomar banho porque eu não podia mexer os braços. Ela 
que fazia comida e trazia, às vezes, colocava comida na minha boca. Na hora do 
sofrimento mesmo, ela que está junto comigo. Então, eu falo que Deus soube o 
que ele fez. Quando ele falou que ia me dar ela, ele sabia que quando chegasse 
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os meus quarenta anos, dos meus 40 quarenta pra lá eu só ia poder contar com 
ela. E é com quem eu conto porque não tenho mais ninguém. 

Depois que o seu estado de saúde piorou, Clara tornou-se mais dependente desta rede de 
obrigações, com a qual pode contar. Quando ela afirma que não pode contar com a família, está 
se referindo a parentes mais distantes. A sua proximidade é com o núcleo familiar materno.   

Não se trata de um dar e receber imediatos, mas de uma cadeia difusa de 
obrigações morais, em que se dá, na certeza de que de algum lugar virá a 
retribuição, tendo na crença em Deus a garantia da continuidade da cadeia: Deus 
provê. Em última instância, essa moralidade está ancorada, então, numa ordem 
sobrenatural (Idem, ibidem). 

Pensar no futuro da família é uma evidência da cumplicidade que existe entre Clara e as 
filhas. A entrevistada teme pelo futuro delas: “Eu tenho medo não por mim, mas pelas minhas 
filhas, não quero que as minhas filhas passem fome como eu já passei. Você chegar na feira com 
aquelas bancas bonitas de frutas e você não ter dinheiro para comprar uma, você catar do chão 
para comer. (...) Eu não quero que as minhas filhas passem o que eu passei porque foi doído. 
Você ter vontade de comer e não ter, você deitar na cama e ficar rodando de lá pra cá, e não 
conseguir dormir porque estava com fome”. Ou seja, se “melhorar de vida” é o projeto que move 
toda a família, o fantasma da miséria ronda os corações e mentes daqueles que já tiveram a 
infelicidade de conviver com esse drama. Clara vive aterrorizada com a possibilidade de esse mal 
voltar.    
 

Rede de Serviços Públicos: a Difícil Inserção 

 

Em muitos momentos, ao longo do trabalho de campo (durante a aplicação dos 
questionários) com as famílias da região da zona Sul de São Paulo, eram bastante comuns as 
críticas referentes à péssima qualidade dos postos de saúde, em que o problema não é a falta de 
vagas, mas sim de médicos. Na parte do questionário sobre os equipamentos e serviços, a 
resposta da grande maioria é que eles não existem no bairro. Talvez isso seja resultado da falta de 
conhecimento dos entrevistados, entretanto, as respostas eram sempre com “toda a certeza do 
mundo” de que não havia tais equipamentos e serviços. Clara foi uma das entrevistadas que, até 
mesmo antes de a pergunta ser feita, respondeu: “Pode colocar aí que não tem nada”. Uma 
descrença que talvez tenha sido construída no decorrer da sua vida e que tem origem em tempos 
distantes. 

Aonde de vez em quando a minha mãe tinha alguma ajuda era uma igreja na 
Cidade Dutra, tinha um dia certo para ir lá e eles davam uma sacolinha com 
alguma coisa. Tem outro lugar aqui também, ele era chamado de Arrelia [perto 
da maternidade de Interlagos]. Ali eles davam sopa de domingo, davam 
sacolinha das coisas, a ajuda que tivemos foi assim, as igrejas que davam 
alguma coisa pra gente. 

Apesar de Clara afirmar que muitos serviços públicos não existem no bairro, ela 
reconhece que diferentemente da sua infância, quando praticamente não havia serviços públicos, 
“hoje graças a Deus ainda tem”. O que parece ocorrer, no caso da entrevistada, em relação aos 
serviços públicos, independentemente do fato de receber uma cesta básica e um auxílio de $60,00 
do cartão pró-social (concedido pela subprefeitura), é uma sensação de desamparo relacionada à 
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certeza do caráter provisório daquela “ajuda”:“Eu posso ficar um ano com essa cesta. Aí quando 
terminar um ano, eles me cortam independente de eu estar doente ou não” e, portanto, a 
continuidade de uma situação de deficiência econômica, na qual, a longo prazo, só a família é o 
sujeito que certamente não desaparecerá de cena e cumprirá suas obrigações. A rede familiar 
sempre, bem ou mal, se manterá no cotidiano dessas pessoas.  

A importância da família para os pobres está relacionada às características de 
nossas instituições públicas, incapazes de substituir as funções privadas da 
família.. Num país onde os recursos de sobrevivência são privados, dada a 
precariedade dos serviços públicos de educação, saúde, previdência, amparo à 
velhice e à infância (...) diante da ausência de instituições públicas eficazes o 
processo de adaptação ao meio urbano e a vida cotidiana dos pobres, inclusive 
dos nascidos na cidade, é estruturalmente mediado pela família. Suas relações 
fundam-se, portanto, num código de lealdades e de obrigações mútuas e 
recíprocas próprio das relações familiares, que viabilizam e moldam seu modo 
de vida também na cidade, fazendo da família e do código de reciprocidade nela 
implícito um valor para os pobres (SARTI, op. cit., 1996, p. 32). 

Um problema sério de saúde impede Clara de trabalhar. O trabalho, o único bem que ela 
possuía, lhe fora tirado: “Eu até posso trabalhar, mas é o tal negócio, é que a minha profissão é 
auxiliar de limpeza. É pesado. Então, se eu conseguisse um serviço... Sentada demais não posso 
ficar porque tenho duas hérnias de disco na coluna. Então, eu tenho que pegar um serviço leve. 
Se fosse uma clínica, um consultório, que não fosse coisa pesada para eu fazer, até daria. Agora, 
na minha profissão não posso porque é auxiliar de limpeza, trabalha com máquina”. Ela está 
totalmente dependente de ser considerada merecedora de receber o apoio de programas sociais. 
Entretanto, tudo é provisório, nada é certo.  

Antes, bem ou mal, ela podia contar com o seu trabalho e nunca dependeu tanto assim da 
assistência social, com exceção da creche que a filha utiliza. 

Ela nem se alimenta aqui, ela se alimenta a semana inteira na creche, ela só se 
alimenta de sábado e domingo aqui porque não tem creche, porque se tivesse ela 
também estava lá. E na creche ela se alimenta muito bem. 

 Para dizer que eu nunca recebi nada social, eu trabalhei na frente de trabalho na 
época que eu estava desempregada. Foi em 2001 que eu trabalhei na frente de 
trabalho que é do governo, né. Mas benefício assim, nunca recebi nada. Eu fiz o 
cadastro do renda mínima, mas não consegui. Esse cartão pró-social foi a Neuza 
que conseguiu pra mim escondido. 

 Esse cartão eu agradeço tanto a Neuza, ela mandou recado para eu ir lá, porque 
ela precisava conversar comigo. Aí eu fui e ela ‘vai lá na subprefeitura e procura 
a Júlia, vamos ver se você vai conseguir um cartão para receber uma 
ajudazinha’”. Aí eu fui lá no dia marcado, conservei com a assistente social na 
subprefeitura, ela pegou todos meus dados e das meninas. Aí chegou esse cartão 
de R$ 60, graças ao meu bom Deus, é o que está me ajudando bastante também. 

A demora para ter acesso a algo que é seu, por direito, levou Clara a recorrer a instituições 
religiosas para sobreviver. Assim, procurou a igreja católica, que lhe dava alimentos e cestas 
básicas. 
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Eu estava vivendo de ajuda das igrejas. A igreja de Moema me ajudava, a igreja 
da Santa Rita e agora graças ao meu bom Deus, eu estou pegando a cesta desse 
“Alimenta São Paulo”  

Irmã Tereza. Quando eu fiz cadastro com ela... Quando veio esse Alimenta São 
Paulo, ela fez ficha pra todo mundo e selecionou algumas pessoas. Aí nessa 
seleção eu fui incluída e eu fiquei pegando cesta um ano. Todo mês uma cesta. 
Aí terminou esse um ano, corta e coloca outras famílias. Aí quando me cortou, 
me colocou outras famílias, eu estava trabalhando, eu não precisava mais. 

Eu estava trabalhando, eu não precisava mais, é justo. Aí passou para outra 
família. Aí agora eu sem poder trabalhar, eu fui novamente fazer a ficha. Aí a 
irmã pediu toda papelada minha do médico, eu tirei xerox e mandei. Ela falou 
assim “eu vou mandar os papéis, mas não sei se você vai conseguir, porque você 
já pegou e é pra quem nunca pegou”. Ela mandou “e aí, irmã?”, nada, nada. E eu 
nessa cobrança com ela, as igrejas que estavam me ajudando. A gente pega o 
cartão com ela e tem um lugar aqui no Primavera, que é o lugar onde a gente 
busca a cesta. Aí lá também faz cadastro para a cesta. Aí eu sempre naquela 
cobrança com ela: e aí irmã, nada? “nada, tenha paciência, vamos ver se no mês 
que vem o seu cartão vem”, nada de vir. Aí eu fui nesse lugar, conversei com a 
menina, levei os meus papéis do medico, expliquei a minha situação e ela fez 
uma ficha pra mim, ela falou “eu vou mandar, quem sabe Deus ajuda e 
consegue”. Aí a irmã Tereza falou assim “as pessoas que pegaram, só vão pegar 
se a assistente social vir em casa, conversar e ver se realmente precisa”. Tudo 
bem, pode vir em casa. Foi até um rapaz que veio, muito simpático. Aí ela 
trouxe o rapaz aqui, conversou, conversou, conversou, ele não falou nada se eu 
ia ou não conseguir a cesta. Ele ainda falou assim “a gente ser pobre..”, ele quis 
dizer um negócio assim, que a gente é pobre, mas ser limpo é bonito, alguma 
coisa assim. Aí eu fiquei sem saber se ia conseguir. Eu: e aí, irmã “agora não 
depende mais de mim, o que eu tinha que fazer, era fazer a sua ficha e mandar. 
A assistente social veio conversar com você, agora isso vai depender deles”. Pra 
quem está precisando comer agora, ficar esperando é duro “agora não depende 
mais de mim”. Aí o rapaz lá de onde eu fiz a ficha ligou na minha mãe falando 
que era para eu ir lá, porque o meu cartão tinha saído. Aí eu fui. 

O orgulho com que Clara reproduziu a frase “a gente ser pobre, mas ser limpo é bonito” 
mostra a importância que tem para ela “garantir uma dignidade para suas vidas (sua e de suas 
filhas) através da família unida, da casa limpa e bem cuidada (...) símbolos de uma vida digna e 
`bem-sucedida´, símbolos que constroem a figura do `pobre porém honesto´” (TELLES, op. cit., 
2001, p. 83).  Essa importância relaciona-se, em grande medida, com a internalização de uma 
mentalidade carregada de preconceitos (que coloca em pólos opostos casa limpa-família unida 
versus pobre-sujo) através da qual se estabelece quem merece ou não receber um “auxílio”. Esse 
é um critério cruel, mas que foi  naturalizado e vem sendo reproduzido por profissionais da “área 
social”.  

O trabalho socioeducativo realizado pela prefeitura não é considerado por Clara (que 
freqüenta todas as reuniões socioeducativas) um serviço de assistência social. É interessante 
refletirmos sobre essa não identificação da entrevistada com o programa de assistência social. 
Tratamos por não identificação o fato de, em nenhum momento, a entrevistada citar o trabalho 
socioeducativo como fazendo parte da rede de serviços públicos acessados por ela. Uma 
explicação que, talvez, aproxime-se da realidade seja o fato do ineditismo de um serviço social 



 13

nesses moldes, ou seja, desvinculado da concessão de auxílio econômico. Normalmente os 
serviços públicos estão associados à promoção de algum “benefício”, seja ele qual for. Ao que 
parece, a incorporação dessa mentalidade dificulta à entrevistada perceber um programa 
desvinculado de renda como sendo um serviço público.  
 
 
Violência Doméstica 

 

Clara vê na violência sofrida por parte dos companheiros como uma continuidade do 
sofrimento do qual era vítima quando pequena, porque passava fome. A única diferença é que 
agora, além de passar fome, era agredida fisicamente.  

Aí eu conheci o pai dos meus filhos, fiquei namorando com ele um ano e fui 
morar com ele. De lá pra cá a minha vida se transformou para pior.(...) O bom 
dessa vida foi meus filhos, mas no mais foi para pior, porque o sofrimento que 
eu tinha de pequeno, o sofrimento voltou tudo novamente.  

A minha vida era mais sofrida do que de pequena porque eu passava fome, 
apanhava e não sabia porque estava apanhando. 

Ele me batia tanto e eu não sabia porque estava apanhando. Ele saia e eu ficava 
dentro de casa, quando ele entrava, ele já entrava me batendo e eu ficava sem 
saber porque estava apanhando. Eu apanhava, ele me tirava sangue, as vezes, 
sentava a minha cabeça na parede, estourava o meu nariz e eu ficava ali 
apanhando sem saber porque estava apanhando. E passando fome. 

a minha comadre me trouxe para a minha mãe e falou “se a senhora não acolher 
ela aqui, ela vai morrer na mão daquele homem, porque aquele homem bate 
muito nela”. 

Novamente entra em cena a rede familiar para cumprir o papel de substituta num 
momento de rupturas. A rede de parentesco é e continua sendo “decisiva na dinâmica das 
relações familiares, sobretudo num contexto em que os vínculos conjugais são tênues” (SARTI, 
op. cit., 1996, p. 2). 

Além da violência que Clara sofria por parte dos companheiros, um outro fator que pesou, 
relativo ao segundo relacionamento, foram os desentendimentos resultantes da falta de afinidade 
com os filhos do seu primeiro casamento. É comum a não aceitação e a pouca tolerância em 
relação aos membros da família que não estão diretamente ligados pelo sangue, podendo eles 
também sofrer violência.  

Ele não gostava dos meus filhos, mesmo assim, engolia eles. 

Ele começou a judiar da Sofia. 

Espera aí, judiando da minha filha, você não é o pai dela, pode parar. Ele “eu 
estou educando”, você não está educando, você está judiando, educar não é 
assim. Eu nunca bati nela e acho que nunca vou bater, isso não é educar. 

Em muitos casos, normalmente, a saída encontrada para este tipo de conflito é o 
deslocamento dos filhos para a rede familiar mais ampla. No caso de Clara foi diferente. Ela 



 14

optou em ficar com os filhos a dar continuidade ao relacionamento (em relação aos dois 
casamentos). 

Quer saber, pega as suas coisas e vai embora, me deixa sozinha com a minha 
filha, porque é minha, não é sua. 

As coisas não iam bem no primeiro casamento, no qual a entrevistada apanhava do 
companheiro sem saber por quê. Cansada desse sofrimento, e tendo na rede familiar um apoio 
para sair do relacionamento, Clara mudou-se com os filhos pequenos para a casa da mãe. 

Aí a Sofia nasceu e eu falei “chega, estou nova, vou dar um jeito na minha vida 
porque não quero morrer dentro dessa casa com esse homem e sofrendo desse 
jeito”. Aí peguei a Sofia e vim morar com a minha mãe. 

Nesse momento, em especial, a rede familiar entrou em cena para ajudar Clara, inclusive, 
preservando a sua vida.  

Embora quem case queira casa, os vínculos com a rede familiar mais ampla não 
se desfazem com o casamento, pelas obrigações que continuam existindo em 
relação aos familiares e que não se rompem necessariamente, mas são refeitas 
em outros termos, sobretudo diante da instabilidade dos casamentos entre 
pobres, dificultando a realização do padrão conjugal (Idem, ibidem, p. 44).  

 
Violência no Bairro 

 

Um episódio marcante na trajetória de vida de Clara foi a morte do filho mais velho, 
assassinado devido (é o que ela suspeita) ao envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a 
entrevistada, as versões sobre a morte do filho são muitas e divergentes. Ela não sabe bem ao 
certo o que ocorreu. O fato é que antes de se envolver com a criminalidade o filho trabalhava. 
Clara acredita que as más companhias levaram-no a esse caminho. 

É, vai fazer um ano. Quando eu vim morar aqui com a minha mãe, ele era 
pequeno. Ele já estava trabalhando na pizzaria, ele trabalhava de noite e de dia 
dormia até as 13h00, 13h30. Depois levantava, ficava um pouco na rua e já ia 
trabalhar. Aí arrumou uns amigos aí, que não eram nada dessas coisas e foi 
levando ele para o mau caminho. A primeira vez que ele foi preso, ele tinha 
acabado de acordar e estava indo para a pizzaria. E aqui na frente da creche era 
um muro bem grandão da creche, ali ficava aquele monte de rapaziada sentado 
encostado ali. Aí ele levantou e foi lá para onde eles estavam, porque dali ele já 
iria trabalhar. Aí a policia chegou, é como diz aquele ditado, está no lugar errado 
na hora errada. Aí catou todo mundo e ele também foi, porque o pessoal estava 
tudo fumando droga e ele não estava. Aí foi também, só que aí soltaram. 

Aí saiu do serviço e não ligou mais para trabalhar. Aí depois foi para as 
namoradinhas e começou a se envolver com coisa errada, só que ele não me 
ouvia, não me escutava. Eu falava com ele e ele não estava nem aí. Eu não sabia 
que ele fumava drogas, porque eu nunca tinha visto, nunca tinha chegado perto. 
Eu não sabia. Aí quando ele morava aqui comigo, ele saia de noite e no outro dia 
queria dormir o dia inteiro. Aí o pai da Elisa olhava ele lá no quarto dormindo, 
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ele falava assim “você vai olhar o seu filho, porque o seu filho está fumando 
droga”. 

Aí ele foi embora daqui, teve uma briga comigo, uma discussão muito feia, 
queria quebrar a minha porta, mas eu não sabia que ele estava drogado.  Ele 
pegou as coisas dele e foi embora morar com o pai dele. 

Aí eu já perdi o controle, não sabia mais o que ele fazia, só que ele estava lá 
embaixo fazendo coisa errada e eu não sabia. 

E ele fazia as coisas lá embaixo e eu não ficava nem sabendo. Diz que ele... Lá 
embaixo tem uma avenida que dá lá no Quarto Centenário, me contaram que ele 
estava parando o trânsito porque os carros estavam passando e quase atropelou 
uma criança. Então, diz que ele estava obrigando os carros a voltar. Agora outro 
me contou que ele estava parando os carros para roubar, só que eu não posso 
afirmar porque é bem distante daqui. Um dos carros que ele parou, fez o retorno 
e voltou. No que voltou, encontrou uma viatura, pegou a viatura e veio atrás 
dele, só que quando veio atrás dele, ele já tinha saído de lá. Ele já tinha ido 
embora e entrado dentro de casa para dormir. Aí chegaram perguntando onde 
estava, aí os dedos duro “ele mora ali”. Disse que a policia entrou dentro da casa 
dele e pegou ele dentro de casa, ele estava deitado. Aí levou ele preso. Aí depois 
dele preso, quando vim chegando do serviço me avisaram que ele tinha sido 
preso. Aí eu fui na 48 para saber o que tinha acontecido. Aí quando eu cheguei 
lá, que vergonha. Meu Deus, que vergonha, o delegado falando horrores. Eu 
fiquei “meu Deus, é mentira, meu filho não fez nada disso, esse homem está 
falando demais”. Mas falou tanta coisa, tanta coisa, ainda falou assim pra mim... 
Ele fez dezenove anos em abril “se ele tivesse feito isso até ontem, ele ia pra 
casa com a senhora agora, mas como ele fez hoje, hoje ele vai ficar. Hoje ele já é 
homem, ele vai assumir”. Eu burra, sem entender de lei, não entendi. Mas ele 
quis dizer que até ontem ele era de menor, eu ia assinar tudo que ele tinha feito e 
trazia ele pra casa, mas ele já era de maior, ele iria assumir os atos. Aí ficou na 
48, da 48 passou para 43 na cidade Ademar, da cidade Ademar foi para 
Itapetininga, de Itapetininga foi para Taubaté. Aí pegou seis anos, três meses e 
não sei quantos dias. 

Aí toda vez ele vinha [para casa visitar a mãe] e voltava [para o presídio]... Dava 
uma tristeza quando ele pegava o ônibus aqui no Tietê, sabia que ele ia voltar, 
não sabia quando ele ia voltar. Eu não procurei advogado, porque eu não tinha 
dinheiro. Eu ia fazer o que? Vender o que eu tinha das minhas filhas para pagar 
advogado. Eu ia pagar advogado e o advogado não ia tirar ele de lá, porque pelo 
o que disseram que ele tinha feito, o advogado ia querer muito dinheiro. Eu não 
tinha. Isso daqui não posso vender, porque não é meu de tudo. Eu não arrumei 
advogado. Aí ele cumpriu lá. Como ele era bonzinho lá dentro, ele trabalhava lá 
dentro, ele aprendeu profissão lá. Esse quadro aqui, ele que fez pra mim. Como 
ele trabalhava lá dentro e estudava, ele amenizou a pena dele. Então, ele não 
cumpriu tudo, saiu com quase quatro anos. 

Estava sendo acusado de porte de arma ilegal, dirigir sem habilitação, de roubo. 
Sabe o que era o roubo? Roubo de passe, passe de ônibus. 

 Aí ele sai e todo mundo vira as costas pra ele, meu próprio irmão que é 
encarregado de uma firma de limpeza dentro do autódromo, que trabalha lá até 
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hoje, como ele implorava no pé do meu irmão para arrumar uma vaga pra ele. 
Eu ficava no pé “Osmar, pelo amor de Deus, arruma uma vaga pra ele lá. Ele 
estando trabalhando, ele vai estar ocupado, não vai ter tempo para mexer com 
nada. Se ninguém arrumar, ninguém vai dar emprego pra ele. Meu Deus, ele tem 
as crianças para cuidar”. Imploramos, tanto eu implorei, quanto ele implorou 
para o meu irmão arrumar essa vaga para ele lá, mas meu irmão não arrumou. 
Talvez se ele estivesse trabalhando, ele estaria aí, porque ele não vai ter tempo 
para estar... Outras pessoas falam que disse que foi porque ele deu um tapa no 
menino lá embaixo e o menino foi chamar o irmão.  

Ele não conseguia emprego. Fazia uns bicos para os outros, ajudava um e outro 
para ganhar algum troquinho.  E estava ele lá embaixo de novo metido em 
confusão 

Ele estava lá embaixo acho que mexendo com drogas de novo, não sei. Não 
posso falar, porque eu não sei. Eu sei que no sábado eu estava lá na minha mãe e 
ele chegou nervoso. Eu falei: o que foi, meu filho, que você está nervoso “nada, 
nada”. Só falei assim e desceu. Quando foi de noite veio irmão e meu filho me 
avisar que tinham matado ele. Eu vou para a missa todo domingo, Deus está 
tirando um pouco da dor que eu tenho aqui dentro. Eu não converso nada assim 
com os outros, dizem que ele teve uma fratura no crânio. Eu fico assim “meu 
Deus, disse que deram tanto tiro nele, será que ele me gritou, será que quando 
deram o primeiro tiro ele gritou de dor”. Aí eu vou para missa todo domingo, 
peço para Deus todo domingo “Deus, me tira essa dor do meu peito”. Eu não vi 
ele no caixão, eles não me levaram lá embaixo para ver. Eles vieram aqui e não 
tinha falado o que tinha acontecido, só falaram que ele tinha brigado. Eu queria 
ir ver e eles não me deixavam, o meu filho e o meu irmão. Eu queria ir lá 
embaixo ver, eles me pegaram e levaram para o hospital, para eles lá me darem 
um calmante e depois me contar. Aí chegaram lá, conversaram com os médicos, 
os médicos me levaram lá para dentro e me deram um calmante. Aí eles me 
contaram que tinha matado ele. Disse que chegaram na casa dele e falaram pra 
ele que a vida dele dependia dele correr. Aí disse que ele saiu correndo pra rua, 
mas disse que tinha  quinze caras e todos armados. Como uma pessoa 
desarmada vai correr de quinze? Aí eu fico pensando “quanto tiros será que 
deram nele? Quando deram tiro nele, será que ele e gritou?”. Lá no cemitério 
não consegui ver ele dentro do caixão, o caixão foi lacrado. Eu perguntei para o 
meu irmão o porque e o meu irmão disse que morte de tiro tem que lacrar. Eu 
não acho que tem. No vidrinho não dava para eu ver o rosto dele. Deus está 
tirando a dor que eu sinto por dentro. 

     É tão sofrida a minha vida porque quando ele era pequeno, ele já sofria tanto na 
mão do pai dele porque passava fome. O pai dele era tão ruim, que na época que 
ele começou a trabalhar em pizzaria, o pai dele batia a toa nele, como batia em 
mim. O pai dele tinha um modo de... Ele dava na gente assim, ele pegava com os 
ossos do dedo assim, que onde pegava ficavam as marcas. Tinha dia dele ir 
trabalhar com uns caroços na testa, teve uma vez que a patroa dele falou “nossa, 
por que o seu pai judia de você desse jeito?”, ele “meu pai judia de mim e da 
minha mãe, mas não sei o porque”. A patroa dele falou assim “por que vocês 
não chamam a policia?”, ele “não vai adiantar nada, aí na hora que ele vir de lá, 
ele judia mais da minha mãe. Ele vem me bater e a minha mãe entra na frente 
para ele não me bater e a minha mãe acaba apanhando”. Eu achava que o soco 
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que ele ia dar nele, ele não iria agüentar. Então, eu entrava na frente e levava o 
soco no lugar dele. Então, a vida dele desde pequeno foi sofrida. Aí quando 
chega, ainda arruma umas más companhias... E o menino pequeno dele disse que 
viu tudo, sabe? 

    Muito doída. Era o meu primeiro filho, ele não era um filho ruim, um filho mal, 
foi as más companhias. Mas ele estava se regenerando dentro da prisão, tanto se 
modificou que saiu de lá sem ser fugido e não cumpriu o tempo... 

 Esse foi um momento de total desamparo para a entrevistada. Desamparo no momento de 
conseguir algum trabalho para o filho, de não ter acesso a um advogado para acompanhar o caso: 
“Eu não procurei advogado porque eu não tinha dinheiro. Eu ia fazer o quê? Vender o que eu 
tinha das minhas filhas para pagar advogado? Eu ia pagar advogado e o advogado não ia tirar ele 
de lá, porque pelo que disseram que ele tinha feito, o advogado ia querer muito dinheiro. Eu não 
tinha. Isso daqui não posso vender, porque não é meu de tudo. Eu não arrumei advogado. Aí ele 
cumpriu lá”.  

Assim como em toda a sua história de vida, mais uma vez Clara experimenta a sensação 
da impotência e abandono diante de situações que não dependem só dela, mas de toda uma 
estrutura social, na qual quem não tem status ou poder, por menores que sejam, ficam à mercê da 
sorte, dependendo da ajuda de outros.  
 
 
Religião como Apoio 

 
Como não ter Deus?! Com Deus existindo tudo dá esperança: sempre um milagre é possível, o mundo se 

resolve. Mas, se não tem Deus, há-de a gente perdidos no vai-vem, e a vida é burra. É o aberto perigo das 
grandes e pequenas horas, não se podendo facilitar – é todos contra os acasos. Tendo Deus, é menos 
grave se descuidar um pouquinho, pois no fim dá certo. Mas, se não tem Deus, então, a gente não tem 

licença de coisa nenhuma! Porque existe dor. (Guimarães Rosa – Grande sertão: veredas) 
********* 

 
Uma postura bem notória entre aqueles que procuram determinada religião ou religiões é 

a busca por resoluções rápidas para problemas também repentinos, como por exemplo, doenças 
normalmente incuráveis, as quais somente um milagre pode curar, a perda de um ente querido.  
Mesmo em situações em que a adesão a uma determinada religião acontece desvinculada de 
problemas pessoais, a regra ainda não é esta: “apesar da disposição para ouvir, as conversões se 
dão quando há outros elementos que desencadeiam o processo: doença, penúria econômica, 
desilusões e problemas familiares” (NOVAES, 1985, p. 91). Salvo algumas exceções, na maior 
parte dos casos o que vemos ser colocado em prática é aquela postura de tempos em tempos atrás 
em que se busca uma religião para atenuar os sofrimentos e prolongar os anos de permanência 
neste mundo. 

E isso ocorre com a plena consciência daqueles que o fazem. Eles têm noção de que o 
sofrimento e a aflição são o que os impulsiona na busca por determinadas religiões. Esta 
consciência já está tão arraigada que “já circula o chavão inicialmente difundido entre espíritas e 
umbandistas, ‘ir pela dor ou pelo amor’” (NEGRÃO, 2001, p. 44).  

Clara tem na religião uma fonte de apoio psicológico. É através da religião que ela 
procura superar a dor da perda do filho, o qual fora brutalmente assassinado. Não fosse o amparo 
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espiritual e afetivo dado pela igreja, a entrevistada afirma que teria sucumbido, se entregado à 
tristeza e à depressão. 

O domingo que eu não vou a igreja, a semana inteira está me faltando alguma 
coisa, fica aquela angústia no meu peito. É porque não fui para a missa. (...) Me 
acalma, me tira a dor do peito. Eu vou para a missa e quando volto, volto leve, 
tranqüila, esqueço todas coisas ruins que tem na minha cabeça. Eu venho alegre, 
cantando. (...) Me tira muita angústia trancada no meu peito, é dentro da igreja 
que consigo me libertar, consigo me livrar de toda dor que eu sinto. Eu acho que 
se não fosse a igreja, se não fosse eu ir para a missa todo domingo... Quando o 
meu filho faleceu, eu fiquei uns dois meses sem ir na missa. Eu já pedi tanto 
perdão por ter blasfemado contra Deus. Eu falei “meu Deus, porque o senhor 
deixou acontecer isso, porque o senhor fez isso comigo”, porque ele tinha 
deixado os caras terem atirado neles. Ele não deixou os caras atirarem nele, se 
chegou a hora dele, tanto fazia ele ir de tiro, como ele ter caído, porque chegou a 
hora dele. Então, dentro da igreja tirei essa dor, porque ficava nesse porque, 
porque. Mas não, um dia eu deitei, acordei cedo no domingo e falei “vou para a 
missa”. E lá dentro da igreja eu fui rezar o terço e vi o que eu tinha falado de 
errado, o porque, porque Deus deixou isso, porque Deus fez isso. A gente não 
tem que perguntar para Deus o porque, porque Deus sabe o que ele fez. Eu não 
posso me afastar da igreja, foi dentro da igreja que me tirou toda a dor. Eu só 
estou de pé e eu só agradeço a Deus e a igreja, porque se eu não tivesse voltado 
para a igreja, eu acho que não tinha agüentando. Eu estava entrando em 
depressão, a minha mãe entrou em depressão e não tinha ninguém para levar a 
minha mãe no médico, porque a minha mãe caiu, com a pressão super alta, 24. 
Eu que tive que levar a minha mãe ao médico para fazer os exames e o médico 
descobriu que ela tinha entrado em depressão e eu estava entrando em 
depressão. Aí mandou marcar psicóloga para nós duas, só que a psicóloga não 
atendia dois da mesma família. Aí a assistente social veio conversar comigo 
“Clara, o que eu faço? Vocês duas precisam da psicóloga, mas nós não 
aceitamos duas da família, é uma ou outra, depois a outra pode entrar, você quer 
vir?”. O médico sabia de tudo que tinha acontecido. Eu falei “não, eu não. A 
minha mãe é mais de idade, a minha mãe precisa mais do que eu. A minha 
depressão vou curar de outro jeito”, ela falou “você acha melhor a sua mãe do 
que você?”, a minha mãe. Aí marquei o nome da minha mãe e eu levava toda 
terça-feira ela para a psicóloga. 

Por outro lado, a religião fornece também um apoio financeiro quando os serviços 
públicos não estão acessíveis. As igrejas atuam nesse momento, desempenhando um papel que 
seria do Estado.  

Eu estava vivendo de ajuda das igrejas. A igreja de Moema me ajudava, a igreja 
da Santa Rita e agora graças ao meu bom Deus, eu estou pegando a cesta desse 
Alimenta São Paulo. A gente quando é desonesto, é. Mas quando a gente é 
honesto... Quando eu fiz cadastro aqui na irmã... 

Nos momentos em que o Estado deixa de exercer a sua função de defensor dos direitos, da 
cidadania, abre-se um espaço para a atuação da religião e das práticas mágicas. A religião é 
tomada como um recurso quando tudo parece perdido, quando não se tem garantia mínima de 
sobrevivência econômica e moral. Nessas circunstâncias, a religião entra em cena e ocupa as 
lacunas, assumindo o papel que deveria ser desempenhado por outros atores sociais. 
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Onde não existe a penetração do Estado, a religião faz milagres, aonde “[...] o pensamento 
racional e o conhecimento científico consegue explicar somente uma parte dos problemas do 
sofrimento, da dor e da doença e da saúde, permanecendo as questões que envolvem a natureza 
do problema” (SCHWEICKARDT, 2002, p. 231). É aí que a religião entra em cena.   

Nesse sentido, é preciso perceber a importância da religião, pois se trata de uma 
linguagem que, se existe, é porque está desempenhando um papel, isto é, “seu poder de 
representar a realidade ou fornecer padrões orientadores do comportamento coletivo continua 
atuando, seja para entender o mundo tal como ele ‘é’ ou como ‘deveria ser’, para expiar a dor ou 
para aludir às dimensões ontológicas da vida humana” (SILVA, 1995, p. 31).    

E, muito além de uma “exploração da credulidade popular”, que acreditamos ser praticada 
ao se optar pela religião como instrumento para curar enfermidades e aliviar o sofrimento está 
implícito “o desespero quanto à cura humana: inacessibilidade dos agentes de saúde, o alto custo 
dos serviços médicos e dos medicamentos, as barreiras burocráticas que se interpõem entre o 
doente e a cura” (ALVES, 1984, p. 115).  

 A religião também pode ser a forma encontrada para se mostrar em público, um espaço 
de lazer aos desprovidos de qualquer tipo de meios para isso: “em outros tempos a Igreja Católica 
foi – e ainda é, em muitos lugares, sobretudo nas cidades menores – um lugar público por 
excelência, aonde se vai para ser visto e para ver os demais, onde cada um se apresenta, se faz 
público, aonde se vai com a ‘roupa de domingo’” (PIERUCCI & PRANDHI, 1996, p. 267). 

Por outro lado, “no mundo dos pobres, a ‘lei justa’` vem antes de Deus que dos homens. É 
a justiça divina que os iguala enquanto filhos de Deus (...) entre ricos e pobres existe, no entanto, 
uma igualdade mais fundamental, no outro mundo, no reino de Deus, já que somos todos filhos 
de Deus, fazendo com que a ordem sobrenatural seja, para o pobres, parte constituinte de sua 
ordenação no mundo ” (SARTI, op. cit., 1996, p. 71 e 83, grifos da autora). 

 
 

Considerações Finais 
 

A partir de todos os aspectos refletidos nesse estudo de caso, fica a seguinte questão: 
como estabelecer uma relação mais próxima entre os serviços públicos e aqueles que procuram 
por eles? O caso aqui apresentado mostra que a relação com a rede social é ainda tímida, na qual 
ocorre, de um lado, o desconhecimento (por parte da entrevistada) do que é oferecido e, de outro, 
o desconhecimento (por parte dos que oferecem os serviços) do que se deve oferecer ou (se está 
sendo oferecido, de fato) o motivo pelo qual esses serviços não estão chegando ao conhecimento 
das pessoas.  

Como mulher chefe de família com problemas de saúde que, de um lado, precisa se valer 
do empreendimento familiar para sobreviver e, de outro, tem de contar com a religião enquanto 
sustentação afetiva e econômica seria de se esperar uma atenção maior para a realidade vivida 
pela entrevistada.  Entretanto, a sua difícil e tímida inserção na rede de serviços evidencia o vazio 
existente entre ela e essa rede que, parece, enfrenta dificuldades para penetrar, de fato, na 
realidade daqueles que dela necessitam. A pergunta oportuna para se fazer nesse momento é: 
Qual é o formato adequado que deve ser colocado em prática para promover um melhor 
entrosamento de todos aqueles que precisam da rede de serviços?    

Essa indagação mostra o quanto ainda é preciso caminhar para construir um modelo de 
assistência social mais atento aos diferentes graus de vulnerabilidade social e a forma mais eficaz 
de chegar até eles.        
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