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Resumo
Santos, Aline Tosta dos, Macêdo, Myrtes de Aguiar (Orientadora).
“Apertando aqui e ali”: mulheres chefes de família nas tramas do
cuidado e da provisão. Rio de Janeiro, 2010. 161 p. Dissertação de
Mestrado − Departamento de Serviço Social, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

Este estudo tem como objeto as mulheres pobres chefes de família na
qualidade de articuladoras das dimensões do cuidado e da provisão em suas
famílias. Para tanto, toma-se como referência empírica dez (10) chefes de família
monoparentais atendidas pelo Centro de Referência da Assistência Social – CRAS
Vila São José na cidade de São João de Meriti. A análise foi articulada em torno
das experiências dessas mulheres procurando conhecer o significado da chefia
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familiar e as estratégias desenvolvidas na articulação cuidado/provisão no
cotidiano. Este estudo de caso desenvolve-se a partir das categorias família,
gênero e trabalho que fundamentaram a pesquisa qualitativa. Os resultados
alcançados indicam que o tripé - trabalho precário, programas sociais e redes de
ajuda - fornece a sustentabilidade para o desempenho do cuidado e da provisão.
Neste sentido, a chefia familiar é legitimada por uma autoridade referenciada na
condição de mulher-mãe que se expressa em ganhos de independência feminina e
de novas responsabilidades.

Palavras-chave
Mulheres chefes de família; Famílias populares; Redes de ajuda;
Maternidade; Trabalho.

Abstract
Santos, Aline Tosta dos, Macêdo, Myrtes de Aguiar (Advisor).
"Tightening up here and there”: women as the head of the family in the
plot of care and provision. Rio de Janeiro, 2010. 161 p. MSc. Dissertation
− Departamento de Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.

This study aims the poor women that are the head of the household in the
quality of care and provision articulators. For that, we take as reference ten
women leaders of single-parent families reached by the Centro de Referência da
Assistência Social - CRAS (Social Assistance Refence Center), at Vila São José
neighborhood, in São João de Meriti city. The analysis was articulated around the
experiences of these women looking for knowing the meaning of the family
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leadership and the strategies developed through the articulation of care/provision
in their daily lives. This case study develops from the categories family, gender
and work, that underlies the qualitative research. The results indicate that the
tripod - precarious work, social programs and aid networks - provides
sustainability for the provision and care performance. Thus, the family leadership
is legitimated by an authority referenced in the condition of woman-mother that
expresses itself through the gain of feminine independence and

new

responsabilities.

Keywords
Female head of household; Popular families; Aid networks; Maternity;
Work.
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O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e
esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem.
(Guimarães Rosa, 1980)

