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RESUMO 

 

O presente estudo pretende fazer uma análise sobre o cuidado sob a perspectiva da família 

multigeracional, tendo em vista que este tipo de família tende a aumentar por causa da 

transição demográfica brasileira, assim como, pela ausência ou minimização mais 

profunda do Estado no que se refere à criação de políticas públicas que visem melhorar 

as condições e qualidade de vida da população. Primeiramente foi realizada uma análise 

teórica acerca da temática geração, assim como do cuidado e, logo em seguida, a análise 

das entrevistas realizadas com duas famílias multigeracionais. O resultado da pesquisa 

empírica, como ratifica a literatura, é que o papel do cuidado continua associado à mulher, 

porém, de uma geração para outra isso tem mudado, ainda que lentamente. 

Palavras-chaves: Gênero, Geração, Cuidado e Família multigeracional. 
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APRESENTAÇÃO 

 Com os avanços tecnológicos, medicamentosos e medicinais o perfil da população 

mundial vem se alterando nas últimas décadas, por causa do aumento da expectativa de vida, 

pela diminuição da taxa de natalidade, pelas menores taxas de mortalidade infantil e por tantos 

outros (desenvolvimento de vacinas, antibióticos, saneamento básico, a erradicação e o controle 

de epidemias e de doenças infectocontagiosas, etc.) fatores socioeconômicos, no Brasil isso não 

é diferente. Neste cenário, mesmo com a diminuição da taxa de natalidade, o número de famílias 

multigeracionais vem crescendo, a expansão do envelhecimento tem possibilitado que várias 

gerações convivam por mais tempo, se relacionem e interajam. 

 Por ser um novo fenômeno social, não a convivência em famílias numerosas, mas, a 

convivência de famílias com gerações diversas este estudo mostra-se pertinente, de modo a 

saber se esse processo ocorre com qualidade de vida ou com vicissitudes, marcado por 

mudanças favoráveis ou não. Os estudos geracionais, geralmente, se debruçam sobre a 

juventude e, mais recentemente – a partir da década de 1960 – sobre o envelhecimento (LINS 

DE BARROS, 2004; MOTTA, 1998). A perspectiva social, quer dizer, das relações sociais que 

envolvem a temática do cuidado, família e geração ainda é pouco estudada, apesar de uma série 

de medidas de proteção social, com recorte geracional, tomadas pelo Estado, como o Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA (1990), o Estatuto do Idoso (2003), o Estatuto da Juventude 

(2013), etc. 

 Esses Estatutos pressupõem que a família que possa servir como rede de apoio e amparo 

para os sujeitos, ou seja, quando há a necessidade de cuidado, essa obrigação incide sobre as 

famílias; ainda assim, estudos sobre as relações familiares não são prevalentes nas Ciências 

Humanas, inclusive no Serviço Social. Sabemos que a família tem centralidade em diversas 

políticas públicas nas quais as Assistentes Sociais trabalham em suas diversas áreas de atuação 

profissional, sobretudo, como operadoras dos serviços dessas políticas. Sendo assim, 

compreender as mudanças na constituição e na dinâmica das famílias além da forma que os 

cuidados ocorrem nas mesmas, é importante para compreender como esses sujeitos se 

relacionam entre si. 

 Este estudo se propôs a ser uma pesquisa qualitativa e a sua relevância está em situar 

algumas tendências no interior do universo familiar e do cuidado no que se refere às famílias 

multigeracionais, que têm sido uma realidade cada vez mais frequente na contemporaneidade. 

Aqui, consideramos relevante tratar de questões mais subjetivas com os sujeitos da pesquisa, 

pois a temática do cuidado envolve outros elementos que dizem respeito não só à objetividade 
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da vida, mas à afetividade das pessoas envolvidas, sejam valores, expectativas morais, 

sentimentos, enfim, envolve toda a complexidade das relações humanas.  

 A pesquisa foi composta por famílias multigeracionais que possuíam membros de três 

gerações. O trabalho de campo foi composto pelas seguintes etapas: 1) identificação/busca pelas 

famílias; 2) contato com as famílias; 3) aplicação de entrevistas semiestruturadas; 4) Análise 

das entrevistas. 

A coleta das informações se deu da seguinte forma: foram realizadas visitas às famílias 

que se dispuseram a participar da pesquisa, aplicada uma entrevista semiestruturada, cujo 

roteiro foi composto por perguntas objetivas a fim de traçar o perfil socioeconômico familiar e 

questões abertas para conhecer a dinâmica das relações familiares. 

 Para encontrar famílias dispostas a participar da pesquisa foi realizada uma busca 

através da rede social Whatsapp, divulgando um post com o objetivo da pesquisa e solicitando 

o contato de quem conhecesse famílias com o perfil descrito e, dessa forma, algumas pessoas 

entraram em contato comigo, dizendo conhecer famílias com esse perfil e me deram seus 

contatos. 

 Inicialmente apareceram muitos contatos de famílias com esse perfil – com pessoas de 

2 ou 3 gerações diferentes, que moravam juntas no mesmo domicílio ou residiam próximas – 

as pessoas inicialmente se mostraram dispostas a participar, mas depois que a pesquisa era 

explicada com mais detalhes e ficavam cientes de que haveria a necessidade de participação 

das 3 gerações, elas ficavam um pouco mais reticentes – supõe-se que ainda há uma dificuldade 

de socializar as vivências, de permitir que as pessoas saibam do que acontece no espaço privado 

e/ou quando percebiam que a geração mais velha da família não poderiam participar por 

dificuldades de compreensão. Por fim, duas famílias se dispuseram a colaborar, após a 

realização das entrevistas elas foram transcritas e sistematizadas. A análise interpretativa do 

material foi realizada de acordo com a literatura referente à temática.  

 Para tratar dessas temáticas o trabalho está dividido em três capítulos: Relações 

geracionais no capitalismo brasileiro contemporâneo, O cuidado e Cuidado, gênero e geração: 

uma análise sobre duas famílias de mulheres. O primeiro está subdividido em duas partes, onde 

se explica o que é geração a partir das Ciências Humanas e Sociais, bem como se evidencia as 

mudanças societárias numa perspectiva geracional, transversalizando-a com o trabalho – uma 

dimensão fundamental da vida humana. No segundo capítulo são feitas considerações a sobre 

o cuidado do ponto de vista histórico e sob as lentes de gênero, assim como é feita uma breve 

crítica acerca do papel do Estado no que se refere ao cuidado. Por fim, o terceiro capítulo traz 
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a análise das entrevistas como resultado da pesquisa de campo. Dito isto, desejo-lhes uma boa 

leitura! 
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1. RELAÇÕES GERACIONAIS NO CAPITALISMO BRASILEIRO 

CONTEMPORÂNEO 

 Neste capítulo, será realizada uma discussão acerca da Geração enquanto uma categoria 

de análise e, também, sobre as transformações societárias ocorridas nas últimas décadas, com 

especial atenção sobre seus reflexos e implicações na vida das pessoas.  

1.1 Geração: o que é? 

As dimensões básicas que servem para analisar a vida social são: gênero, classe social, 

raça e geração (MOTTA, 1996; 2010; 2016). Dentro de cada uma dessas dimensões há 

categorias sociais que “servem para manter cada um em seu lugar” (MOTTA, 1996). O gênero 

diz respeito às diferenciações de sexo (masculino e/ou feminino); a classe, à posição social de 

acordo com a renda, relacionado à riqueza e pobreza; a raça, à cor e/ou etnia e a geração, 

imediatamente, às idades. 

A geração pode ser abordada em diversos sentidos, é uma categoria abrangente, 

podendo ser usada de formas diferentes; não está apenas relacionada às idades, mas também a 

experiências socioculturais, políticas, familiares e demográficas. Ela se refere a aspectos 

naturais (biológicos) e sociais, assim como se articula a outras categorias, como gênero e classe. 

Logo, a geração tem grande importância para a organização social e é mais que um “sistema de 

idades” (BOURDIEU, 1983). 

Vejamos. Quando tratamos de geração num contexto familiar nos referimos a sucessão: 

pais, filhos, netos, bisnetos, a uma sucessão genealógica. Mas pertencer a uma família também 

está relacionado a experiências socioculturais e políticas de cada indivíduo (também a 

experiências familiares coletivas). É o que Motta (1996) chamou de o tempo dos indivíduos, o 

tempo biográfico; ou seja, quando nos referimos a família e geração falamos de um tempo 

marcado pela idade e/ou grupos etários (criança, jovem, adulto, velho). 

Em se tratando de geração e experiências socioculturais e políticas, a referência são os 

acontecimentos históricos vividos por pessoas que não têm, necessariamente, a mesma idade, 

mas que foram afetadas/marcadas pelo(s) mesmo(s) fato(s) histórico(s) de modos variados; por 

exemplo, o nazismo ou no contexto brasileiro, a ditadura militar. E quando associada à 
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demografia, a geração toma um viés mais cronológico e etário, sendo utilizada para pesquisas 

quantitativas, como o Censo do IBGE1, PNAD2, etc. 

Para Sirinelli (2006) não dá para fazer uso da geração como um padrão, ela é essencial, 

mas a sua “importância pode variar conforme os setores estudados e os períodos abordados” 

justamente por ter um sentido biológico e cultural, é preciso estar bem atenta(o) ao seu uso. 

Contudo, o que propicia a mudança de uma geração para outra são os acontecimentos que 

alteram a dinâmica social e essas mudanças vão depender da intensidade em que os eventos 

históricos concretos ocorrem. 

Para Feixa e Leccardi (2008), o conceito de geração no pensamento sociológico tem 

quatro análises fundamentais: da visão positivista de Comte que identificou a geração com um 

tempo mensurável, que seria sucessiva e progressivamente substituída de 30 em 30 anos. Já 

Dilthey tinha uma abordagem historicista e não abordava geração como uma categoria natural 

(biológica) e cronológica, mas de acontecimentos históricos compartilhados, “em outras 

palavras: consiste no fato de pessoas que partilham o mesmo conjunto de experiências” (p.188). 

Mannheim, foge aos anteriores e diz que uma geração não é formada por faixa etária nem por 

continuidade histórica, mas por mudanças que marcam “o “antes” e o “depois” na vida coletiva” 

(p. 189). Ainda de acordo com Feixa e Leccardi (2008), para Abrams, a noção de geração além 

de ser histórico-social é também identitária ou acrescida da identidade, pois “a individualidade 

e a sociedade são construções históricas” (p.190). 

Como as identidades não são construções permanentes, não há um padrão para se 

estabelecer uma geração, ela pode ter 8 ou 80 anos. A geração é o lugar onde o tempo biográfico 

e o tempo histórico são sincronizados. 

A geração, em um sentido amplo, representa a posição e atuação do indivíduo em seu 

grupo de idade e/ou de socialização no tempo. Daí o sentido dinâmico ou instável e 

plural que essa condição, de saída, representa. (MOTTA, 2010, p. 226, grifos originais) 

 Há ainda, de acordo com Rocha-Coutinho (2006), um conceito de geração no sentido 

psicológico, expresso a partir de “valores e padrões de comportamento relativos a um grupo em 

determinado período de tempo” (ROCHA-COUTINHO, 2006, p. 98) eles fazem “parte das 

identidades sociais e pessoais desses sujeitos” (id.) isso que a autora traz diz respeito às 

subjetividades que se formam/são formadas socialmente. E é um conceito de geração atrelado 

aos indivíduos, aos sujeitos particulares que através da sociabilidade se agrupam, como 

acontece nas escolas com crianças e adolescentes, que se juntam por características próximas 

 
1  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
2  Programa Nacional por Amostra de Domicílios 
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ou afinidades construídas. Essas identidades se alteram com o passar do tempo, através de 

mudanças pessoais e coletivas. A autora refere-se a uma identidade geracional móvel, não-fixa 

que vai se modificando de acordo com a mudança de idade, refere-se a grupos etários. 

 Isto porque a idade desde muito tempo foi e ainda é referência cronológica para 

demarcar a importância e como se inserem os indivíduos na sociedade, isso significa que os 

papéis sociais também são marcados pelo fator idade. Para uma menina de 12 anos, uma mulher 

de 25 e outra de 63 são esperados comportamentos/posturas diferentes, assim como para os 

homens; e entre estes – homens e mulheres – as expectativas são outras, o que se espera, se 

exige é diferente, isto é, mesmo vivendo momentos e experiências semelhantes “a condição 

geracional enseja também, situações e representações distintas” (MOTTA, 1998, s/p.) para 

homens e mulheres. 

 A idade também era e ainda é, fundamental para regulamentar os direitos e deveres dos 

cidadãos e cidadãs, como temos os exemplos do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990), o Estatuto do Idoso (2003), o Estatuto da Juventude (2013); estar idoso, criança, 

adolescente, jovem, etc. são condições passageiras demarcadas pela idade que se tem. 

 Pertencer a uma mesma geração não diz respeito a ter mesma idade, as gerações também 

não são classificadas apenas pela pertença a um mesmo grupo etário, já que as idades mudam 

a cada ano. As identidades geracionais são muito complexas para serem definidas assim, 

somente pela idade; as identidades dos sujeitos se constroem ao longo da vida e em torno de 

condições existenciais constantes como a sexuada e a racial (MOTTA, 1996) e, ainda, uma mais 

flexível (que pode ser alterada), a classe social, que, apesar disso, é determinante pois é 

necessário estar em posições específicas “para viver determinados acontecimentos” (LINS DE 

BARROS, 2006, p. 19). Um fator que vale ser ratificado: a classe é de extrema importância, 

pois a posição social na qual estamos inseridos e inseridas é que nos dará a oportunidades de 

ter ou não experiências e vivências numa sociedade capitalista neoliberal. 

 Isto é, geração que também diz respeito a ter nascido em períodos próximos, para além 

da idade, envolve a experimentação de acontecimentos históricos, políticos e culturais 

semelhantes (QUEIROZ, 2008), tem a ver com classe, raça/cor, gênero, nacionalidade. Essa 

demarcação tem sofrido alterações, cada vez mais as fronteiras entre as idades são derrubadas, 

não no sentido de pessoas de grupos etários diversos fazerem “atividades” juntos, mas com a 

possibilidade para idosos/velhos brincarem no parque, o que é tido como coisa de crianças por 

exemplo, sem serem tachados de ridículos ou senis. Ou seja, a segmentação (ainda) continua, 

as experiências é que se expandiram para “todos”, desde que se esteja com seu grupo de 

pertença. 
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 Segundo Motta (2010), a dificuldade de estudar geração se dá por dois motivos: é um 

termo polissêmico e os estudos sobre gerações ficaram esquecidos pelo menos até a década de 

1990, sendo retomado com a tradução do livro de Mannheim, “O problema das gerações”, neste 

mesmo ano. Desde então, a categoria geração tem sentidos diferentes, múltiplos, que se referem 

a aspectos sociais diferentes na análise acadêmico-científica. 

 No sentido antropológico, a geração refere-se a grupos etários, classificando a posição 

na família e a “organização social mais ampla” (MOTTA, 2010, p. 228). Essa última abre um 

leque maior de possibilidades, pois se refere à cultura e modos de vida de determinada 

população. Logo, juntamente às categorias de sexo/gênero e cor/raça os lugares sociais de 

indivíduos e/ou grupos são definidos. É daí que se origina a separação entre velhice, adultez, 

juventude e infância. Essa ideia de geração ainda se mantém, como afirma Motta (2010): 

Essa classificação primeira e fundante que as idades historicamente alcançam, 

em interseção com o sexo/gênero (Balandier, 1977), permanece na sociedade 
contemporânea e se mantém como gerações na família e (ou) etapas no curso 

da vida, idades biossociais para assunção de direitos e deveres que são 

cobrados, permitidos ou admitidos, mas também passíveis de contestação, 

tanto nas relações cotidianas como nas normas jurídicas e prescrições oriundas 
do Estado. (MOTTA, 2010, p. 229) 

 E no sentido sociológico, refere-se a um grupo, uma coletividade de sujeitos/indivíduos 

que possuem mesma faixa de idade e compartilham de mesmas experiências/vivências.  

 As transformações que ocorrem na sociedade no plano macrossocial estão relacionadas 

com a questão geracional do plano microssocial. Visto que a família é nosso primeiro espaço 

de socialização e a nossa primeira instituição socializadora, ou seja, é nela que aprendemos os 

modos de ser e estar no mundo, é ela quem nos adequa e molda, ensina papéis sociais de gênero, 

hábitos alimentares, nos mostra limites e possibilidades. No entanto, a discussão da temática 

geracional também deve levar em consideração as experiências e vivências individuais, isto é, 

não só as experiências coletivas. Pois, é a partir da interpretação individual, particular e 

subjetiva da realidade que mantemos um hábito ou o transformamos; mas a manutenção ou não 

de um hábito já muda a realidade em que estamos inseridos, conforme veremos no próximo 

tópico. 

 

1.2 Mudanças societárias e gerações: alterações no/do trabalho e na/da vida 

 Compreendendo o trabalho com fundante do ser social e base para a construção das 

relações sociais (NETTO; BRAZ, 2012), podemos afirmar que as mudanças que ocorrem no 
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mundo do trabalho alteram a estrutura organizacional e a dinâmica social, por isso, para analisar 

o movimento da sociedade é preciso fazer um esforço teórico, resgatar historicamente os 

acontecimentos e assim compreender as mudanças no mundo do trabalho. 

 No início do século XX, os países de capitalismo avançado começaram a viver o que 

seria uma nova era no mundo da produção e do trabalho. Em 1914, Henry Ford instituiu, para 

os trabalhadores da linha de montagem das fábricas que era proprietário, jornada de trabalho de 

oito horas por cinco dólares (8h/$5) (BERING; BOSCHETTI, 2009; HARVEY, 2007), dessa 

forma que o fordismo se iniciou. As características principais do fordismo eram: produção em 

massa, consumo, padrão de tempo rigoroso para cada tarefa, organização fragmentada do 

trabalho, relações hierárquicas dentro das indústrias e fábricas e trabalho repetitivo. 

 A intencionalidade de Ford com a introdução das 8h/$5 era possibilitar que o 

trabalhador/operário tivesse tempo livre e dinheiro para se tornar consumidor das mercadorias 

produzidas em massa. Ford vislumbrou na classe operária munida de “recursos financeiros” 

(dinheiro) consumidores em potencial. 

O que havia de especial em Ford (…) era sua visão, seu reconhecimento explícito de 
que produção de massa significava consumo de massa, um novo sistema de 

reprodução de força de trabalho, uma nova política de controle e gerência do trabalho, 

uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade (…). 

(HARVEY, 2007, p. 121) 

 Esse modo de produção só foi adotado de fato após a 2ª Guerra Mundial, de acordo com 

Harvey (2007), por dois motivos: primeiro, houve uma dificuldade dos trabalhadores em aceitar 

esse novo tipo de organização do trabalho sem controle do processo produtivo, do projeto e do 

ritmo, além de ser um trabalho altamente mecânico, repetitivo; e esta dificuldade estava dada, 

pois os trabalhadores anteriormente tinham domínio e conhecimento sobre todo o processo de 

produção. Era preciso que os trabalhadores se familiarizassem com essas novas características 

do trabalho; tanto não foi logo aceito, que inicialmente eram os imigrantes e os negros (grupos 

marginalizados) que trabalhavam nas fábricas fordistas. 

 E segundo, era necessário que o Estado interviesse de modo diferente para atender às 

necessidades da produção fordista e isso só foi possível após a Crise de 29, era preciso que 

novos “arranjos políticos, institucionais e sociais” (HARVEY, 2007, p. 124) fossem feitos para 

dar condições ao capitalismo de se reproduzir e amadurecer, a chamada regulamentação, e é 

isso que acontece. 

Os papéis das outras partes do contrato social geral, embora com frequência tácito, 
que reinava no período de expansão pós-guerra eram bem definidos. Utilizava-se o 

grande poder corporativo para assegurar o crescimento sustentado de investimentos 

que aumentassem a produtividade, garantissem o crescimento e elevassem o padrão 
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de vida enquanto mantinham uma base estável para a realização de lucros. (Harvey, 

2007, p. 129) 

 Durante o período fordista emergiu um novo tipo de trabalhador, um modelo novo de 

pessoa (HARVEY, 2007) e 

Houve, naquele momento, uma melhoria efetiva das condições de vida dos 
trabalhadores ora da fábrica, com acessos ao consumo e ao lazer que não existiam no 

período anterior, bem como uma sensação de estabilidade no emprego, em contexto 

de pleno emprego keynesiano, diluindo a radicalidade das lutas e levando a crer na 

possibilidade de combinar acumulação e certos níveis de desigualdade. (BERING; 

BOSCHETTI, 2009, p. 89) 

 Houve transformações nas condições econômicas, políticas e culturais, ou seja, nos 

modos de produção, nas leis e normas do Estado e da Sociedade, assim como, nos 

comportamentos dos sujeitos, participes ou não daquele novo modo de trabalho, daquela nova 

forma de produzir. Isto é, o desenvolvimento do capitalismo tem rebatimentos objetivos (nas 

condições materiais de vida, dinheiro/renda, habitação/moradia, preços de todos tipos de 

mercadorias) e subjetivos (modos de pensar e desejos), altera totalmente os modos de vida das 

pessoas. Trazendo para um exemplo mais atual para facilitar a compreensão do que está sendo 

exposto, o acesso à internet, em pleno séc. XXI, já está se tornando uma das necessidades 

básicas de vida, como o é saneamento básico, por exemplo.  

 O fordismo progrediu internacionalmente para o Japão e alguns países da Europa, vale 

ressaltar que as intervenções estatais não eram as mesmas, elas variavam de país para país, logo, 

o fordismo se disseminou de forma desigual. Mesmo assim, uma nova cultura internacional foi 

criada e graças a expansão do fordismo a dinâmica global permitiu novas atividades lucrativas 

como seguros, hotéis, aeroportos, turismo, etc. 

 Mas como é que o fordismo alterou/transformou significativamente a vida das pessoas 

diretamente/objetivamente? Se pensarmos em relações familiares e trabalho doméstico e em 

políticas sociais temos o desenvolvimento de eletrodomésticos que aliviaram o trabalho 

feminino  (máquina de lavar louça, roupas) produtos de limpeza, etc.; temos ainda o Estado 

assumindo novos papéis institucionais e estabelecendo “políticas abrangentes e mais 

universalizadas, baseadas na cidadania, de compromisso governamental com aumento de 

recursos para a expansão de benefícios sociais (…)” (BERING; BOSCHETTI, 2009, p. 92) e 

“os governos também buscavam fornecer um forte complemento ao salário social com gastos 

de seguridade social, assistência médica, educação, habitação, etc.” (HARVEY, 2007, p. 129) 

por isso os padrões de vida se elevaram e esse período ficou conhecido como os “anos de ouro 

do capital” e esse Estado provedor de EBES – Estado de Bem-Estar Social – ou Welfare State, 

na língua original. 
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 O regime fordista só conseguiu se manter intacto até início da década de 1970 e com 

muitos esforços do Estado para tentar levar as regalias do fordismo a todos, como habitação, 

escola e assistência médica. No entanto, benefícios fordistas não se estendiam a toda população 

eram para certos setores da economia e para algumas nações-Estado. Haviam setores de alto 

risco que eram dependentes de salários baixos e empregos instáveis, “sem acesso ao trabalho 

privilegiado da produção de massa, amplos segmentos da força de trabalho também não tinham 

acesso às tão louvadas alegrias do consumo de massa” (HARVEY, 2007, p. 132). 

O Estado aguentava a carga de um crescente descontentamento, que às vezes 

culminava em desordens civis por parte dos excluídos. […] A condição do 

fornecimento de bens coletivos dependia da contínua aceleração da produtividade do 

trabalho no setor corporativo. (HARVEY, 2007, p. 133) 

 O Estado não conseguiria evitar mais uma nova crise do capitalismo, o fordismo não 

tinha como continuar se sustentando, as contradições inerentes ao capitalismo não podiam ser 

contidas eternamente. Soma-se a isso, a insatisfação dos países de “Terceiro Mundo” que não 

conseguiam se integrar ao fordismo plenamente e ainda tinham sua cultura local destruída por 

esse regime; apenas algumas elites nacionais se beneficiavam – muito parcamente – no que diz 

respeito aos padrões de vida. Esses problemas foram sentidos já em meados dos anos 1960. 

 Com o “sucesso” do regime fordista muitos trabalhadores da manufatura se deslocaram 

para tentar conseguir o seu espaço nesse novo modelo de emprego/trabalho, mas não deu certo 

para muitos deles pois “à medida que esse processo foi avançando, numa dura luta entre capital 

e trabalho, houve um intenso ressurgimento do exército industrial de reserva, configurando não 

um desemprego eventual, mas um desemprego estrutural e sem retorno” (BERING; 

BOSCHETTI, 2009, p. 90). O fordismo chegava ao fim e para que não fossem a falência ou 

tivessem grandes prejuízos as empresas e fábricas entraram num período de racionalização, 

reestruturação e intensificação do controle de trabalho” (HARVEY, 2007, p. 137), nelas já 

tinham excedentes inutilizados e equipamentos ociosos. 

 Os anos de 1970 a 1980 foram o período de transição do fordismo para a Acumulação 

Flexível, foi uma fase de reestruturação econômica e reajuste social e político; o capitalismo 

estava se reorganizando, se reinventado, criando um modo de acumulação inteiramente novo. 

Enquanto o fordismo era um regime altamente rígido e hierárquico até mesmo para os 

investimentos e mercados, o novo regime de acumulação flexível é o contrário, “se apóia na 

flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho dos produtos e padrões de 

consumo” (HARVEY, 2007, p. 140). Por conta das novas tecnologias, do barateamento dos 

custos de transporte e da dispersão geográfica, da comunicação via satélite ela – acumulação 

flexível – comprime o espaço-tempo. 



17 

 

 O mercado de trabalho se modificou, como o pleno emprego já não era mais possível, 

até mesmo na fase de transição, houve crescimento “do trabalho em tempo parcial, temporário 

ou subcontratado” (HARVEY, 2007, p. 143) o que mostra indícios da precarização e 

terceirização do emprego que estava por vir, isso também causa um aumento do mercado 

informal. De acordo com Harvey (2007), essas formas empregatícias não geram a insatisfação 

dos trabalhadores, mas seus efeitos a longo prazo não são positivos para a população que 

trabalha, isso porque a instabilidade no emprego acaba com a possibilidade de uma boa 

aposentadoria, sobrecarrega os trabalhadores e trabalhadoras em empregos com baixa 

remuneração e poucos benefícios, etc. Por causa dessa modificação no mercado de trabalho há 

a abertura para que sistemas mais antigos de trabalhos sejam retomados, como o trabalho 

doméstico e artesanal, mas eles não ressurgem como “apêndices do sistema produtivo, agora 

são peças centrais3” (HARVEY, 2007, p. 145). 

 Essa mudança no mercado de trabalho transforma a informação e o saber em 

mercadorias e ainda movimenta o emprego no chamado “setor de serviços”. Isso acontece até 

mesmo, para usar o mesmo termo de Harvey (2007), nos chamados países de Terceiro Mundo, 

a exemplo, do Brasil onde as áreas de ocupação em serviços, comércio e outras atividades 

cresceram, enquanto a ocupação nas indústrias de transformação diminuiu em todas as regiões 

metropolitanas pesquisadas pelo IBGE nos anos de 1991 a 20014, como podemos ver na tabela 

logo abaixo. 

 
3  A ordem da frase foi alterada para que a sentença tivesses sentido mais adequado. 
4  O salto entre as décadas de 1970-80 para a década de 90 é porque o avanço do capitalismo periférico 

acontece em períodos diferentes, também com características particulares, mas no caso exemplificado, é um 

exemplo útil. Na tabela original consta todos os meses de cada ano, mas como a finalidade dela é apenas mostrar 

o crescimento do setor de serviços, ocultamos os meses de fevereiro a dezembro de todos os anos. 
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 Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal de Emprego jan/1991 a dez/20025 

 Houve ainda a inserção feminina no mercado de trabalho formal; o que por um lado foi 

bom, visto que, as mulheres e o movimento feminista estavam com essa bandeira de luta 

levantada, mas, por outro lado, essas novas estruturas do trabalho facilitaram a exploração do 

trabalho das mulheres, pois além das baixas remunerações e do trabalho em tempo parcial o 

que onerava as mulheres, que continuavam encarregadas do trabalho na esfera doméstica. 

Isso nos leva, por fim, ao problema ainda mais difícil das maneiras pelas quais as 

normas, os hábitos e as atitudes atitudes culturais e políticas se modificaram a partir 

de 1970 e o grau até o qual essas mudanças se integram à transição do fordismo para 

a acumulação flexível. (HARVEY, 2007, p. 161) 

 Já vimos as diversas modificações no mercado de trabalho, mas essas transformações 

não são restritas a ele. Como afirma Netto: 

Tais mudanças, no quadro da estratificação da sociedade burguesa contemporânea 

acompanham-se de alterações no perfil demográfico das populações no processo de 

urbanização no crescimento das atividades de serviço, na difusão da educação formal 

e nos circuitos da comunicação social (...). Rebatendo na estrutura da família tudo isso 
convulsiona os padrões da sociabilidade (…). (NETTO, 2012a, p. 419) 

 As mudanças ocorridas durante o fordismo, de acordo com Debert (1999), causou “uma 

cronologização da vida” (DEBERT, 1999, p. 73); as formas de proteção social que foram 

 
5  A tabela foi suprimida, deixando apenas os meses de janeiro de cada ano. 
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possibilitadas pelo pleno emprego e as políticas sociais do EBES deixaram as etapas da vida 

tão bem delimitadas quanto a produção mecanizada/padronizada. Os adultos estavam 

empregados, os idosos aposentados e recebendo aposentadoria, as crianças sob a tutela de seus 

pais e quem precisava tinha uma garantia de assistência fruto das políticas sociais do Estado. 

 Ou seja, crianças e/ou jovens, adultos e velhos familiarmente (e socialmente) tinham 

seus lugares bem definidos de acordo com a idade; as pessoas em idade adulta eram 

independentes. Todavia, os jovens dos anos após 1965 “já não conseguiam vislumbrar as 

mesmas condições de vida e de trabalho que seus pais tiveram” (BERING; BOSCHETTI, 2009, 

p. 90), por exemplo. Isso significa que: a forma como um sistema produtivo se organiza, 

organiza a vida das pessoas. Com a transição para a acumulação flexível e a desestruturação do 

sistema de produção fordista essa organização também é abalada, se desestrutura. Há a 

introdução de políticas neoliberais, no entanto, segundo Bering e Boschetti (2009), 

as medidas implementadas, contudo, tiveram efeitos destrutivos para as condições de 

vida da classe trabalhadora, pois provocaram aumento do desemprego, destruição dos 

postos de trabalho não-qualificados, redução dos salários devido ao aumento da oferta 

de mão-de-obra e redução de gastos com as políticas sociais (BERING; BOSCHETTI, 

2009, p. 127). 

 Ainda de acordo com as autoras, a redução dos investimentos com as políticas de 

proteção social, ocasionadas pelo neoliberalismo, “provocaram uma interrupção nessa 

tendência de crescimento” (p. 131) dos países de capitalismo avançado da Europa ocidental. 

Crise econômica, desemprego e baixos salários atingem todos os setores profissionais 
e todas as idades, particularmente as gerações mais jovens, e repercutem diretamente 

na organização familiar, sobretudo, nas relações entre pais e filhos adultos.  

(PEIXOTO; LUZ, 2007, p. 173) 

Outras autoras ainda refirmam isso: 

As transformações históricas do mundo do trabalho no sentido da reestruturação 

produtiva modificaram profundamente o conjunto da sociedade, gerando uma 
complexificação das relações societárias de sua estrutura de classes e dos contratos de 

gênero e geração. (DELGADO; VILLA FLOR, 2012, p. 75) 

 As pessoas que entraram na fase adulta – fase em que seus pais possuíam independência 

financeira, e que àquela época representava um momento de maturidade e total autonomia para 

exercer seus direitos e deveres – se viram sem as mesmas oportunidades que seus pais porque 

a dinâmica do mercado se alterou. Isso implica numa convivência prolongada na casa dos pais 

e altera a lógica da dinâmica familiar. 

  Discutidas as mudanças no mundo do trabalho e da proteção social, inicio, agora, o 

debate sobre as mudanças no contexto das relações entre as gerações a partir dessa análise mais 

geral sobre as transformações societárias do capitalismo. 



20 

 

 Mike Featherstone (1994), afirma que a vida humana é “um processo, um inevitável 

movimento de mão única pelo qual transitamos do nascimento até a morte” (p. 55). As 

mudanças nas relações sociais mudam a vida humana e alteram as fases desse processo (infância, 

juventude, fase adulta, velhice, todas associadas à idade cronológica) que o autor denomina 

como “curso da vida”. 

 O curso de vida, envolve aspectos sociais e culturais aos quais estamos submetidas/os, 

logo, o trabalho está implicado direta (para adultas/os) ou indiretamente (para crianças e 

velhas/os) no mesmo. Pois, por causa da lógica fordista, “três segmentos foram claramente 

demarcados: a juventude e a vida escolar; o mundo adulto e o trabalho; e a velhice e a 

aposentadoria” (DEBERT, 1999, p. 75). Ele – o curso da vida – é abordado por Debert (1999) 

como uma 

(…) institucionalização crescente [que] teria envolvido praticamente todas as 

dimensões do mundo familiar e do trabalho e está presente na organização do sistema 
produtivo, nas instituições educativas, no mercado de consumo e nas políticas 

públicas que, cada vez mais, têm como alvo grupos etários específicos.  (DEBERT, 

1999, p. 73) 

 Ainda para a mesma autora, essa padronização da vida pode ser pensada como resposta 

às mudanças econômicas, pois houve uma transição da base doméstica para o mercado de 

trabalho, da esfera privada para a pública. 

 Dessa forma, as mudanças no emprego/trabalho mudam o curso da vida das pessoas. 

Isso pode ser facilmente observado na acumulação flexível. Anteriormente, no fordismo, as 

fases eram bem delimitadas, determinadas (a grosso modo, as crianças estavam na escola, 

adultos trabalhando e os velhos aposentados), assim como os papéis sociais de gênero 

(geralmente, mulher na esfera doméstica e homem na pública, apesar de algumas mulheres 

trabalharem). Na acumulação flexível isso se alterou; inclusive dentro das famílias, até mesmo 

porque essa é a instituição onde esses papéis e fases da vida podiam ser notadas melhor. 

Vejamos quais foram as principais mudanças ocorridas nesta instituição. 

Ao mesmo tempo, a fragilização da condição do trabalho, no interior do processo de 
reestruturação produtiva, deixa claro o real papel do idoso nas famílias, como 

provedor e transmissor de bens materiais para as gerações mais jovens. (DELGADO; 

VILLA FLOR, 2012, p.74) 

 Como os sistemas de proteção social em sua maioria são pensados a partir da lógica do 

emprego formal 6  mudanças no mundo do emprego e o crescimento do desemprego tem 

impactos diretos sobre a vida dos trabalhadores e de suas famílias.  

 
6  Isto é, seguem a lógica de proteção bismarckiana, na qual os gastos com a proteção social são divididos 

entre os trabalhadores, empregadores e o Estado. 
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As mudanças ocorridas na produção – principalmente aquelas relacionadas com a 
informatização, a velocidade na implementação de novas tecnologias e a rapidez na 

obsolescência das técnicas produtivas e administrativas – fazem com que a relação 

entre as grades de idade e a carreira sejam obliteradas, à medida que conhecimentos 

anteriormente adquiridos freqüentemente tornam-se obstáculos para a abertura e 

adaptação às inovações. (DEBERT, 1999, p. 74) 

 Soma-se a isso a mudança demográfica da população, isto é, estamos – a humanidade – 

envelhecendo mais, ficando cada vez mais velhos, ao mesmo tempo em que a taxa de natalidade 

e fecundidade tem diminuído; ou seja, “a família vem passando por intensas mudanças sociais” 

(CRUZ, 2014, p. 556). 

 Falando da velhice no contexto pós-moderno, Debert (1999) afirma que as 

características mais marcantes nesse período foram “as mudanças ocorridas no processo 

produtivo, no domínio da família e na configuração das unidades domésticas” (p. 74). As 

mudanças do processo de produção das riquezas sociais já foram bastante abordadas e no que 

se refere ao domínio familiar e configurações domésticas, são três os elementos principais: a 

saída da mulher para o mercado de trabalho, a permanência dos filhos e filhas por mais tempo 

na casa dos pais e a convivência de mais de duas gerações. Todos eles estão (mais ou menos) 

ligados ao mercado de trabalho, visto que a saída da mulher ao mercado de trabalho formal 

interferiu no domínio familiar, pois agora há a possibilidade delas chefiarem às famílias e é isso 

que acontece, assim como há o aumento “de “novos” arranjos familiares (famílias 

monoparentais femininas e masculinas, união fora do casamento, famílias homo afetivas etc.)” 

(CRUZ, 2014, p. 562). A permanência dos filhos e filhas nas casas dos pais se dá por dois 

motivos: a oportunidade de estudar por mais tempo é ampliada para a classe trabalhadora, que 

vê no estudo uma oportunidade de vida melhor para a sua descendência. E ao mesmo tempo, 

devido à dificuldade em encontrar emprego os filhos e filhas prolongam a estadia na casa dos 

pais, já que este é um lugar que lhes fornece segurança e estabilidade, assim como comodidade. 

Como afirmam Camarano; Kanso; Mello; Pasinato: 

(…) os jovens estão adiando a idade em que saem da casa dos pais. O período em que 
os filhos passam como economicamente dependentes de seus pais tem crescido devido 

à instabilidade do mercado de trabalho, ao maior tempo despendido na escola e à 

maior instabilidade das relações afetivas. (CAMARANO; KANSO; MELLO; 

PASINATO, 2004, p. 138) 

 Um ponto de reflexão importante para se compreender que nenhum dos três elementos 

está distante um do outro: é como a ampliação das oportunidades de estudo – dada pelas 

melhores condições de vida e trabalho dos pais – e qualificação incha o mercado de trabalho 

capitalista, fazendo crescer o chamado “exército industrial de reserva”, o que traz como 

consequência a instabilidade no emprego e a permanência (ou retorno) na casa dos pais. É a 
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partir dessa conexão que se pensará, neste trabalho, as dificuldades encontradas nas famílias 

multigeracionais no âmbito do cuidado. 
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2. O CUIDADO 

 Aqui será feita uma apresentação sobre o conceito de Cuidado, a profissionalização do 

mesmo, uma análise sobre quem exerce esse papel na sociedade e uma crítica inicial e breve 

sobre o papel do Estado no que se refere ao Cuidado. 

2.1 Considerações iniciais sobre o cuidado ou o que é cuidado 

 No cenário mundial as discussões sobre cuidado foram iniciadas nos países nórdicos e 

são conhecidos como teorias sobre o care. De acordo com Hirata (2010), os debates acerca do 

cuidado ocorrem desde 1980. Inicialmente esses estudos versavam sobre o cuidado infantil, 

mas em se tratando das pessoas velhas é algo novo, pois só passa a ser demandado com o 

crescente envelhecimento e a velhice prolongada da população. 

 Mesmo assim, o tema só era tratado pelas disciplinas relacionadas à saúde como a 

“geriatria, gerontologia, enfermagem, saúde pública” (HIRATA, 2010, p. 42) no que se refere 

às Ciências Sociais e Humanas o interesse sobre o care só surgiu com o aumento do 

envelhecimento populacional. De acordo com Tartuce (2013), o care tem aspectos 

sociopolíticos como a globalização, migração interna e externa, além dos que dizem respeito a 

questões mais locais (de cada país/região) como as políticas públicas que voltadas para aspectos 

demográficos. 

 O care, termo em inglês, é polissêmico, pode ser traduzido de várias formas: “(…) 

cuidado com o outro”, “a atenção para com outrem” (...)” (TARDUCE, 2013, p. 336), como 

“cuidado, solicitude, preocupação com o outro, estar atento a suas necessidades (...)” (HIRATA, 

2010, p. 43) e ainda como “atividade de cuidado com/do outro” (Guimarães, 2016, p. 60), mas 

o que converge em qualquer tradução é que o care se refere ao cuidado que temos em relação 

a outra pessoa, para a manutenção de sua vida, bem-estar e reprodução. 

Se quiséssemos definir de maneira muito rigorosa o que é o care, seria: é o tipo de 

relação social que se dá tendo como objeto outra pessoa. Descascar batatas é care, 

mas de uma forma muito indireta: é care porque preserva a saúde, o outro ser. Fazer 

com que outro ser continue com saúde implica cozinhar, alimentá-lo, pois precisa 

desse cuidado material, físico.  (HIRATA, 2010, p. 48) 

 O care, que passarei a chamar de trabalho de cuidado em concordância com diversas 

autoras (GUIMARÃES, 2016; SORJ, 2016; HIRATA, 2010), sempre foi realizado por 

mulheres dentro da família, é um trabalho não-pago e só contemporaneamente é que o trabalho 

de cuidado passa a ser profissionalizado – quando a população envelhece, as mulheres saem 
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para o mercado de trabalho e não realizam mais essa atividade em tempo integral, além da 

redução da taxa de fecundidade. 

O care work ou trabalho do care, embora diga respeito a toda a sociedade, é realizado 

principalmente pelas mulheres e a análise da divisão sexual do trabalho do care no 

interior da família (…) (HIRATA, 2010, p. 44) 

 De acordo com Hirata (2010), o trabalho de cuidado pode ser abordado tanto do ponto 

de vista de gênero, da diferença inscrita entre homens e mulheres como do aspecto político, 

tratados respectivamente, por Carol Gilligan e Joan Tronto. Segundo Hirata (2010), Carol 

Gilligan voltou-se para o aspecto ético do care, enquanto Joan Tronto se deteve mais nas 

questões políticas. O care diz respeito a toda a sociedade, visto que todo mundo em alguma(s) 

fase(s) da vida necessita do cuidado – seja ele pago ou não – de outra pessoa, a temática do 

cuidado se transformou em uma categoria social e foi tomado como categoria analítica por 

diversas áreas do saber/conhecimento. 

 A natureza do trabalho de cuidado dependerá se ele é remunerado ou não, se ocorre em 

esfera familiar/privada ou institucional/pública, mas envolve as dimensões afetivas/emocionais 

– tanto de quem cuida quanto de quem recebe o cuidado –, materiais e/ou econômicas – as 

condições que são dadas para que o trabalho seja realizado–, morais – se acontece por obrigação 

ou não. 

En este sentido, el concepto de economía del cuidado se desarrolla en referencia a un 

espacio de bienes, servicios, actividades, relaciones y valores relativos a las 

necesidades más básicas y relevantes para la existencia y reproducción de las 

personas. Así, el cuidado refere a los bienes y servicios, actividades que permiten a 

las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio. 

(VIRREIRA, 2010, p. 27) 

 O cuidado é um conceito “multidimensional e transversal (tal como os conceitos de 

trabalho e de gênero)” (HIRATA, 2010, p. 46). Por isso, o cuidado é uma relação complexa – 

sendo trabalho pago ou não-pago –, pois inclui os sentimentos, a subjetividade de cada 

indivíduo que participa dessa relação. Quando pago é uma relação de serviço, constitui-se “num 

domínio em que a lógica econômica penetra uma esfera “sensível”, parafraseando Steiner e 

Trespeuch (2015), que é a da intimidade” (GUIMARÃES, 2016, p. 75). Para Guimarães (2016), 

há um investimento emocional “que marca as relações sociais de trabalho tecidas na intimidade” 

(p. 73). Já Hirata (2010) alega que: 

O amor, o afeto e as emoções não parecem ser do domínio exclusivo das famílias, 

assim como o cuidado, o fazer e a técnica não parecem ser do domínio exclusivo das 

‘cuidadoras’, das ‘acompanhantes’, das ‘auxiliares’ remuneradas. (HIRATA, 2010, p. 

44) 
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 Outra autora, Tartuce (2013), reafirma que o cuidado envolve – além de competências 

físicas e cognitivas – um forte componente emocional, porque presume a relação entre pessoas, 

sempre complexa, conforme discutirei no próximo tópico. 

 

2.2 A questão do cuidado 

 De acordo com Guimarães (2016), é só a partir dos anos 2000 que os termos cuidadora, 

cuidador e cuidadores se difundem no cenário brasileiro com o sentido que atribuímos a essa 

palavra nos dias atuais, ou seja, referindo-se ao cuidado de outrem. Surge da necessidade de 

nomear uma nova profissão que se desenvolvia, ou melhor, um novo trabalho especializado que 

estava surgindo. O trabalho de cuidado envolve várias dimensões, há uma diversidade de 

direcionamentos que o trabalho profissionalizado do cuidado pode tomar: das crianças, idosos, 

deficientes, da casa entre outros. 

O trabalho da casa é conhecido como trabalho doméstico (remunerado ou não-

remunerado) que, muitas vezes contempla os outros, isto é, muitas empregadas domésticas 

realizam atividades de cuidado com crianças, idosos ou deficientes ao mesmo tempo em que 

cuidam de afazeres domésticos (lavar, cozinhar, limpar, arrumar), embora, segundo Sorj e 

Fontes, há um aumento na contratação de diarista e uma queda na quantidade de trabalhadoras 

domésticas que residem no domicílio onde trabalham, mas esse vínculo ainda é “demandado 

por famílias com crianças pequenas e idosos e com necessidades especiais (…)” (2012, p. 108). 

 Na esfera familiar, quando realizado por parentes “o care faz parte do trabalho 

doméstico, enquanto trabalho doméstico realizado sem remuneração.” (HIRATA, 2010, p. 47). 

Quando institucionalizado, tem hierarquias, ou seja, cada tipo de profissional tem remuneração 

e status específicos, há babás, acompanhantes, cuidadoras(es), técnicas(os) de enfermagem, 

enfermeiros etc. Segundo a autora, 

(...) são esses, no Brasil, os diferentes níveis de profissionalização do care, sendo que 

o mais alto deles é o das enfermeiras e enfermeiros, que ocupam o topo da 

profissionalização do cuidado devido à formação e diploma de nível superior. 

(HIRATA, 2010, p. 50) 

 Trabalhadoras(es) domésticas(os) são atuantes na esfera familiar e trabalhadoras(es) de 

cuidado, na maior parte das vezes, na esfera institucional. As(os) domésticas(os) e as(os) 

cuidadoras(es) estão numa posição – trabalhista – mais vulnerável, como demonstra Guimarães: 

(…) as formas de nomeá-las demarcam as diferenças de estatuto e de reconhecimento, 

claramente favoráveis às ‘cuidadoras’, paradoxalmente, nesse momento, a luta por 

acesso a direitos parece estar prestes a um desenlace mais favorável para as que são 
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socialmente menos reconhecidas, ou seja, às ‘domésticas’, que tiveram regulamentado 

seu trabalho e ampliados seus direitos, enquanto que as ‘cuidadoras’ seguem 

formalmente vulneráveis, disputando com as profissões superiores do cuidado 

(enfermeiros, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais) um lugar ao sol no mundo da 

formalização dos direitos (GUIMARÃES, 2016, p. 69). 

 Na contemporaneidade, a mercantilização e a profissionalização do trabalho de cuidado 

são uma tendência que vem sendo estudada pela sociologia do trabalho. O que podemos 

observar é que o trabalho de cuidado sai da esfera doméstica para a institucional e/ou do Estado 

(através de programas e políticas públicas como instituições de longa permanência, creches, 

por exemplo), ou seja, desloca-se da esfera privada para a pública, o que pode ser constatado, 

nas últimas décadas, pela expressiva transferência do trabalho não pago de cuidados da família 

para as instituições de mercado e públicas. (SORJ; FONTES, 2012). 

 Uma questão importante sobre o trabalho do cuidado: não é apenas a qualificação ou 

não-qualificação que o torna desvalorizado, pois “não é a natureza de uma atividade que a torna 

“profissional”, mas sua organização, remuneração, reconhecimento social, enfim, sua 

construção social” (TARTUCE, 2013, p. 372). Isto é, os trabalhos de cuidado, principalmente 

aqueles não-remunerados, mas não apenas eles, têm essa condição por serem “um trabalho 

feminino”. A saída da esfera privada para a pública fornece ao trabalho do cuidado um caráter 

mercadológico, todavia, mantém uma característica emocional/afetiva, tida como própria da 

natureza feminina, o que complexifica mais ainda esse tipo de relação social. Além disso, 

observamos também que há uma “relação de poder, que envolve múltiplas dimensões: de 

gênero, classe e cor que se constituem mutuamente” (SORJ; FONTES, 2012, p. 110). 

 

2.3 O gênero do cuidado 

 Retomaremos a discussão do cuidado, mas dessa vez para abordá-lo a partir de uma 

perspectiva de gênero, já que nos debruçamos acerca da dimensão profissional do care. Esse 

trabalho de cuidado deve ser abordado, conforme enfatiza Hirata (2010), do ponto de vista de 

gênero, isto é, da diferença construída entre homens e mulheres. 

 As literaturas estudadas trazem um ponto em comum: o cuidado é uma tarefa realizada 

por mulheres (BATTHYÁNY, 2004; COSTA, 1998; GUIMARÃES, 2016; HIRATA, 2010; 

SORJ, 2016; TRONTO, 1997; SILVA; TAVARES, 2015; NAVARRO; ENRÍQUEZ, 2010). 

Para não perder o ponto de vista do trabalho é preciso ratificar que a divisão sexual do trabalho 

deixa sob a responsabilidade das mulheres o cuidado, pois este acontece em grande parte na 
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esfera privada, historicamente destinada às mulheres. Por exemplo, “o cuidado com as crianças 

é sempre uma atividade feminina” (COSTA, 1998, p. 47). 

Assim, por definição, o roteiro tradicional do cuidar torna a decretar a divisão do 

mundo masculino e feminino como sendo respectivamente público e privado. 

(TRONTO, 1997, p. 199). 

De acordo com Costa (1998), alguns estudiosos da divisão sexual do trabalho atribuem 

a mesma à condição natural/biológica da mulher: Marx e Engels por causa do ato sexual e da 

procriação e Maurice Godelier face às “dificuldades de locomoção que a gravidez e a 

amamentação implicam para as mulheres”, pois fizeram com que elas ficassem com “(...) (nas 

sociedades de caçadores) as atividades de recolher os alimentos, a cozinha, a agricultura” 

(COSTA, 1998, p. 47). Isto é, com tarefas de manutenção e reprodução da vida, com a tarefa 

do cuidado; com a instituição da propriedade privada, essa divisão sexual não se perde e as 

mulheres continuam com essa atividade – que era coletiva – individualmente, mas agora 

confinadas à esfera doméstica (COSTA, 1988). 

 Mesmo quando o care é profissionalizado, o trabalho de cuidado não deixou de ser 

feminino, por exemplo: há cursos que são majoritariamente femininos, a exemplo da 

Enfermagem, enquanto outros são predominantemente masculinos, como Medicina. O médico7 

examina, receita, opera e quando necessário faz acompanhamentos semanais e/ou mensais, mas 

quando o cuidado é prolongado, no caso de acompanhar de perto e diariamente, como fazem as 

enfermeiras ou técnicas de enfermagem, é uma tarefa feminina.  

Cuidar é uma atividade regida pelo género tanto no âmbito do mercado como na vida 

privada. As ocupações das mulheres são geralmente aquelas que envolvem cuidados 

e elas realizam um montante desproporcional de atividades de cuidado no ambiente 

doméstico privado.  (TRONTO, 1997, p. 189) 

Os trabalhos tidos como masculinos, são mais valorizados “(…) em todas as sociedades, 

as atividades masculinas são invariavelmente reconhecidas como mais importantes que as 

atividades realizadas pelas mulheres” (COSTA, 1998, p. 47). Tronto (1997, p. 186) também 

afirma o mesmo: “os homens se preocupam com coisas mais importantes enquanto as mulheres 

se preocupam com aquelas de menor importância.” 

 Outro ponto em comum entre diversas autoras é a participação desigual no mercado de 

trabalho, as mulheres dividem seu tempo entre o trabalho remunerado e doméstico/familiar, já 

os homens, em sua maioria, não o fazem ou fazem muito pouco. Quando as mulheres se 

inseriram no mercado de trabalho o mesmo não aconteceu com os homens no que se refere ao 

cuidado, ou seja, não houve “la inserción de los hombres en las tareas de cuidado.” (NAVARRO; 

 
7  Evidentemente há mulheres que são médicas e cirurgiãs competentes e reconhecidas, mas esse 

status/reconhecimento/ essas ainda são atribuições conferidas ao masculino. 
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ENRÍQUEZ, 2010). Trazendo em números, no que se refere às atividades domésticas “as 

mulheres dedicam, em média, 4,5 vezes mais horas em afazeres domésticos que os homens” 

(SORJ; FONTES, 2012, p. 12); ainda de acordo com as mesmas autoras, a participação delas 

nas atividades domésticas em 2009 foi de 90% e dos homens 40%. 

As várias transformações ocorridas nas últimas décadas, com maior 

profissionalização e a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho não 

foram de fato acompanhadas pela redivisão das tarefas domésticas. Miguel e Biroli 

(2014, p. 59), com base em dados apresentados pelo IPEA (2011), afirmam que o 

tempo dedicado pelas mulheres às atividades domésticas chega a ser 150% maior que 

o tempo dedicado pelos homens. (SILVA; TAVARES, 2015, p. 80) 

Mesmo – tendo que se dividir – a permanência das mulheres no mercado de trabalho 

aumentou, Sorj e Fontes (2012) apontam que, de acordo com a PNAD/IBGE, “a participação 

no mercado de trabalho das mulheres com filhos dependentes passou de 52,4%, em 1993, para 

58,8%, em 2009.” (SORJ; FONTES, 2012, p. 106). 

 Todavia, um recorte de renda e raça/etnia se faz necessário para esta análise, o que 

possibilita a permanência das mulheres de classe média no mercado de trabalho é o trabalho de 

mulheres pobres como empregadas domésticas. A transferência do papel do cuidado para as 

domésticas possibilita que as mulheres de classe média e alta consigam manter uma carreira 

ascendente e estabilizada; é a manutenção da subalternidade de umas, para a ascensão de outras. 

Se uma mulher com família estabelecida consegue se manter e ser bem-sucedida no mercado 

de trabalho, é porque possivelmente há outra mulher dando um suporte a ela no que se refere 

aos cuidados diários de manutenção da vida. De acordo com Sonia Montaño Virreira (2010), 

na América Latina: 

En la mayoría de los países de la región  la solución al cuidado consiste en la 

externalización del trabajo doméstico traspasándolo a otras mujeres — 13% del 

empleo femenino en la región se dedica al servicio doméstico — o bien 

proporcionando escasos servicios públicos y privados donde la mayoría de las 

trabajadoras son mujeres: entre ellas, parvularias, educadoras, asistentes, profesoras. 

Esta cadena del cuidado que se mantiene en manos de las mujeres (…) manteniéndose 

de esta manera un statu quo en que las mujeres siguen a cargo de los temas de cuidado 

y los hombres de las labores ‘productivas’. (VIREEIRA, 2010, p. 39) 

 Independente da renda e raça, “en todos los casos, las mujeres trabajan más tiempo” 

(VIRREIRA, 2010, p. 16), mas as mulheres que possuem renda maior dedicam menos tempo 

às atividades de cuidado, como aponta Sorj: 

(...) as mulheres dedicam, na média, seis vezes mais horas aos afazeres domésticos do 

que os homens. Essa diferença decresce conforme aumenta o estrato de renda. No 

primeiro quintil (20% mais pobres), o tempo gasto pelas mulheres é quase sete vezes 

o dos homens, enquanto no quinto quintil (20% mais ricos), cai para 4,3 vezes. Na 

comparação entre as mulheres, verifica-se que as mais ricas trabalham cerca de 3 a 4 

horas a menos que as mais pobres. (SORJ, 2013, p. 484) 
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 Noutro ponto vimos que care pode ser traduzido de formas diversas, mas, no fim das 

contas, nas traduções o care é apresentado unanimemente como uma relação social que envolve 

necessariamente outra pessoa. Tronto (1997) diz que a tradução original do termo significava 

carga, logo, “cuidar é assumir uma carga” (TRONTO, 1997, p. 188); ainda que interpretemos 

isso como um fardo, uma responsabilidade, um compromisso que se assume com outrem, 

continua sendo uma situação relacional. 

Quando uma pessoa ou um grupo cuida de alguma coisa ou de alguém, presumimos 

que estão dispostos a trabalhar, a se sacrificar, a gastar dinheiro, a mostrar 

envolvimento emocional e a despender energia em relação ao objeto de cuidados.  

(TRONTO, 1997, p. 188) 

 Uma importante diferenciação entre os tipos de cuidados que a autora nos apresenta é a 

de “cuidado com” e “cuidar de”. Para Tronto (1997) essa distinção diz respeito ao cuidado 

masculino e ao cuidado feminino, respectivamente. O primeiro termo refere-se a “preocupar-se 

com” e possui um caráter moral, logo, é uma atividade moral. Já “cuidar de”, apesar de ter um 

caráter moral, não se encerra aí, é mais complexo, pois demanda conhecimento do objeto 

cuidado e do contexto em que esse cuidado ocorre; um exemplo dado pela autora é de uma 

criança suja, que não é uma questão moral, mas julga-se moralmente a mãe que deixou a criança 

suja, ou seja, o julgamento que se faz dessa mãe tem por base uma moral fundada numa série 

de pressupostos culturais e morais a respeito das obrigações das mães para com as filhas/os. 

  Tronto (1997) afirma que o tipo de cuidado associado às mulheres é o cuidado dos outros 

e esse cuidar de tem duas dimensões morais: a da mulher para si e a da sociedade; quer dizer, o 

que esperam dela e o que elas se cobram por causa do cuidado. Esse tipo de expectativa supõe 

uma abnegação, é esquecer-se de si em função do outro (DELGADO; TAVARES, 2012; 

TRONTO, 1997) que necessita e muitas vezes antever as suas necessidades (TRONTO, 1997). 

 Outro ponto que devemos esclarecer: não é o trabalho que se executa, mas quem executa 

esse trabalho, a análise do trabalho de cuidado deve ser feita sob a perspectiva de gênero porque 

é o marcador gênero que confere ao trabalho de cuidado uma marca de “trabalho de menos 

valor/com menor valor”. Não é o fato de ser trabalho remunerado ou não-remunerado que 

desvaloriza o trabalho de cuidado, é o fato de eles serem realizados por mulheres, como aponta 

Virreira (2010), tomando como referências outras autoras: 

Sostienen que el cuidado puede ser parte del trabajo asalariado, pero que, a pesar de 

ello, muchas actividades no pierden su calidad de trabajo cuando se realizan sin 

remuneración. Ellas destacan la discriminación sobre la base de la división sexual del 

trabajo, pues en las sociedades patriarcales el trabajo de cuidado, remunerado o no, 

tiene menor valor social y económico por estar principalmente ligado a las mujeres y 

viceversa (VIRREIRA, 2010, p. 27) 
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Para desmistificar essa ideia de que o cuidado tem um gênero específico, o feminino, é 

preciso haver clareza quanto à necessidade do cuidado na vida, de “que todo ciudadano, en 

algún momento de su vida, será un proveedor y un receptor de cuidados” (BATTHYÁNY, 2004, 

p. 55). O trabalho de cuidado, mesmo em sua atividade mais básica, quando é diário, como são 

as atividades domésticas, possui uma função essencial para a manutenção da vida humana, ele 

é necessário apesar de não ter esse reconhecimento, esse status social.  

 É preciso uma abordagem feminista do cuidar, isto é, uma abordagem política, logo, 

torna-se necessário “começar por ampliar a compreensão do que significa cuidar de outros, 

tanto em termos de questões morais, como em termos da necessidade de reestruturar instituições 

políticas e sociais mais amplas, se o cuidar de outros [se] constituir [em] uma parte mais central 

das vidas de todos os dias de todo mundo na sociedade” (TRONTO, 1997, p. 200) se tornará 

mais fácil desassociar o cuidado às mulheres. Como reitera (BATTHYÁNY, 2004, p. 54): 

De acuerdo a las definiciones presentadas, se visualiza la necesidad de desarrollar una 

nueva perspectiva de la necesidad de cuidados y responsabilidades domésticas, del 

valor social de estas actividades y de su carácter constitutivo de la ciudadanía social. 

En definitiva, se trata de ‘desprivatizar’ este tema, es decir, sacarlo de la esfera privada 

y convertirlo en un tema de interés público. El elemento central es, entonces, dejar de 

tratar el tema de los cuidados como un problema individual y por tanto que debe ser 

resuelto individualmente, para comenzar a tratarlo como un problema colectivo, social 

y que por ello requiere de respuestas colectiva. 

Quebrar esse elo é preciso, pois, seja como trabalhadoras, mães, donas de casa, 

cuidadoras não remuneradas, esposas, etc., esse ato de “cuidar enfatiza ligações concretas com 

outras pessoas, evoca muito da essência diária das vidas das mulheres” (TRONTO, 1997, p. 

201) e, muitas vezes, faz com que elas se esqueçam de si; o cuidado com os outros demanda 

muito da vida das mulheres e acaba por ser realmente uma carga, um peso na vida delas, 

principalmente, na vida de mulheres que têm jornada dupla ou até mesmo tripla. 

La multiplicidad de roles que han asumido las mujeres como perceptoras de ingreso 

en un empleo, como principales responsables de las tareas del hogar y del cuidado de 

los menores y las personas mayores, y como agentes activos en sus próprias 

comunidades, la han llevado a buscar la manera de ajustarse a esta presión sobre su 

propio tiempo. En la mayoría de los casos, este ajuste se realiza limitando las horas 

de descanso y el tiempo de ocio personal (Floro, 1999). En síntesis, la doble (o triple) 

jornada se traduce en un deterioro de la calidad de vida de las mujeres.  (NAVARRO; 

ENRÍQUEZ, 2010, p. 97) 

2.4. O Estado e o Cuidado 

 O trabalho do cuidado deve ser analisado “desde diversas disciplinas, dado que la 

división sexual del trabajo no puede explicarse solo sobre la base de la teoría económica o de 

la sociología” (VIRREIRA, 2010, p. 32), pois o cuidado é um fato social que abarca todas as 
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dimensões de nossas vidas, individual e coletivamente, e ainda as dimensões mais subjetivas 

como a afetividade; o cuidado é muito complexo, conforme enfatiza Virreira (2010, p.27), ao 

citar Fisher y Tronto (1990 apud Tronto, 2006, p. 5), envolve “incluye todo lo que hacemos 

para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de manera que podamos vivir en él tan bien 

como sea posible”. 

 A temática do cuidado quando tratada pelas teóricas feministas latinoamericanas tem 

um viés político que a coloca como uma questão pública, ou seja, um problema social, um 

assunto que cabe ao Estado. Porém, muitas das políticas sociais têm a mulher como centro do 

cuidado, quando o Estado toma essa responsabilidade sobre si o faz de maneira indevida, pois 

ele toma a categoria gênero como sinônimo de mulher (SILVA; TAVARES, 2015) e, assim, 

onera as mulheres, já que põe a responsabilidade do cuidado sobre a família, o que implica em 

colocá-la, como tem sido historicamente e como já discutido, sob a incumbência feminina.  

El cuidado, remunerado y no remunerado, y la sostenibilidad de la vida humana han 

sido tratados como una externalidad del sistema económico (Carrasco, 2003; Pichio, 

1999) que pertenece a la competencia de las familias o, en el mejor de los casos, de 

políticas sociales focalizadas, en un Estado mínimo (...) (NAVARRO; ENRÍQUEZ, 

2010, p. 99) 

No Brasil não é diferente do que se nota na América Latina, visto que “a proteção social 

no Brasil configurou-se ao longo da história por um caráter familista, que “tende a reforçar os 

papéis tradicionais de homens e mulheres” (SILVA; TAVARES, 2015, p. 80); podemos 

perceber isso em diversas políticas públicas, como o Bolsa Família, discutido pelas autoras, 

cujo “viés neofamilista e maternalista” atribui a responsabilidade à família e sobretudo à figura 

mulher e/ou mãe, ou seja, “incorre em uma armadilha de gênero para as mulheres e continua a 

potencializar desigualdades de gênero e sociais” (id., p. 88). 

 Isso significa que as ações do Estado (políticas ou programas) que têm a centralidade 

na família sobrecarregam as mulheres de tal maneira ao reafirmarem os papéis de gênero e a 

dicotomia público-privado, o que “compromete suas chances de alcançar protagonismo e 

autonomia, pois, ao reforçar a imanência dos papéis de mãe-cuidadora, o Estado naturaliza as 

desigualdades de gênero e engendra uma nova modalidade de opressão-exploração das 

mulheres” (SILVA; TAVARES, 2015, p. 79). No Brasil temos alguns exemplos de políticas 

e/ou programas como o já citado Bolsa Família, o Estatuto do Idoso – onde a família aparece 

como primeira responsável pelo/a idoso/a no Art. 3º, a PNAS8 – que tem a matricialidade 

sociofamiliar por princípio e a centralidade na família como diretriz entre outros. 

 
8  Política Nacional de Assistência Social (2004) 
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 Trarei uma análise de Bila Sorj (2016) sobre um programa governamental realizado no 

estado do Rio de Janeiro entre 2008 e 2013 para exemplificar melhor a maneira como Estado 

age, contribuindo para reiterar a imagem da mulher como responsável pelo cuidado. Mas, antes 

disso é importante relembrar que a partir dos anos 1990 o Brasil assume uma postura econômica 

neoliberal9 e as políticas públicas passam, evidentemente, a ter essa característica. Como aponta 

Sorj (2016), no paradigma de políticas sociais estabelecido pela ordem neoliberal a 

responsabilidades pelo bem-estar dos cidadãos é dividida entre Estado, mercado, comunidades 

e os próprios cidadãos individualmente. Para melhor ilustrar seu argumento, a autora toma 

como exemplo o Programa Mulheres da Paz: 

O Programa Mulheres da Paz foi criado pelo Ministério da Justiça e implementado 

em 21 comunidades/favelas, em 2008 abrangendo 2.200 mulheres (Sorj e Gomes, 

2011). Visava à capacitação de mulheres da comunidade/favela para atuarem na 

prevenção e no enfrentamento da violência local, especialmente a que atinge jovens e 

mulheres. O fulcro da atividade das mulheres no programa era identificar jovens entre 

15 e 25 anos em “situação de risco” e encaminhá-los ao programa Protejo (Proteção 

dos Jovens em Território Vulnerável), que prevê capacitação profissional de jovens. 

As mulheres tinham que cumprir 12 horas de trabalho por semana e recebiam uma 

bolsa-auxílio mensal de R$190,00. Os jovens selecionados para os cursos recebiam 

uma bolsa mensal de R$100,00.” (SORJ, 2016, p. 109). 

Programas assim reforçam no imaginário social o papel da mulher-mãe-cuidadora, a 

necessidade de as mulheres estarem atentas às necessidades alheias, a abnegação feminina e 

ainda “se colocam na contramão de profissionalização, mercantilização e formalização do 

trabalho de cuidado” (id., p. 125). No que diz respeito a esse programa específico, por exemplo, 

a “paciência, calma, controle são mencionados como qualidades que as MP deveriam ter para 

interagir com os jovens, além de um fino trabalho de observação e interpretação de situações, 

atitudes e sentimentos” (id., p. 119). 

 Em outras palavras, para a autora, o Estado mantém e reforça a desprofissionalização 

do trabalho (SORJ, 2016) de cuidado, se eximindo de suas responsabilidades constitucionais e 

atribuindo à família, à figura feminina familiar, majoritariamente, o trabalho do cuidado; e essas 

por sua vez, recorrem a ONG’s e instituições privadas quando não conseguem realizar tal tarefa. 

O Estado além de se eximir de suas responsabilidades, onera as mulheres. 

 Em sua análise, Sorj (2016), traz um outro tipo de trabalho de cuidado: o trabalho 

comunitário de cuidado, este “é uma construção política engendrada pela nova arquitetura das 

políticas sociais, que atribui às comunidades e aos indivíduos o papel de co-responsáveis pelo 

desenvolvimento e bem-estar social.” (idem, p. 125) e mesmo essa nova modalidade do trabalho 

de cuidado recai sobre as mulheres, alicerçado em uma “ótica que naturaliza e engrandece a 

 
9  Rever o Capítulo I. 
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autoridade moral das mulheres/mães” (idem, p. 118). Em outras palavras, podemos inferir que, 

mesmo fugindo à lógica do trabalho profissionalizado ou não, o cuidado ainda é feminino. 

 Na América Latina os Estados reconhecem a (des)igualdade de gênero no que diz 

respeito ao trabalho, em se tratando de cuidado deveria ser a mesma coisa, o cuidado o que se 

deve ter em vista é a equidade de gênero10 e: ou seja, é necessário que o Estado tenha “la 

comprensión del cuidado implica es el desarrollo de políticas y servicios sensibles a la 

diferencia sexual en que se tomen en cuenta, desde su diseño hasta su implementación, los 

tiempos vividos de mujeres y hombres” (VIRREIRA, 2010, p.29) e desassociar a imagem da 

mulher às tarefas de cuidado; esse seria um caminho para a desconstrução das diferenças de 

sexo/gênero no que diz respeito ao cuidado, contribuindo dessa forma para a emancipação 

feminina. 

Cabe, entretanto, ressaltar uma questão preocupante, qual seja, se as mulheres saem para 

trabalhar como domésticas, cuidadoras, em funções que representem a atividade de cuidado, ou 

seja, em funções que lhes são historicamente atribuídas isso pode e ratifica a imagem da mulher-

cuidadora. A saída da mulher para o trabalho formal é de extrema importância para sua 

emancipação, representa o exercício pleno de sua cidadania e liberdade, principalmente numa 

sociedade capitalista, na qual ter dinheiro é primordial para que isso aconteça, mas também é 

preciso ter clareza que existem há contradições. 

Se parte del supuesto de una asimilación entre ciudadanía social y empleo pagado, es 

decir, que la manera de alcanzar la autonomía (para convertirse en un ciudadano pleno) 

está estrechamente ligada a la capacidad de generar el ingreso propio, de convertirse 

en financieramente independiente. Este concepto de ciudadanía está completamente 

internalizado por los hombres, pero para las mujeres se convierte en un dilema 

diabólico, pues los trabajos que realizan vinculados al cuidado y las responsabilidades 

familiares son generalmente de carácter no remunerado o mal remunerado, por lo que 

la capacidad de convertirse en ciudadanas plenas se vuelve una fantasía. 

(BATTHYÁNY, 2004, p.52) 

 O trabalho do cuidado seja ele privado ou público requer competências – que as 

mulheres aprimoram durante toda a vida o que aprendem desde a infância, inclusive em 

brincadeiras (aqui não me refiro a cuidados mais técnicos e sim aos diários), entretanto não é a 

qualificação ou não-qualificação que o torna desvalorizado, “que não é a natureza de uma 

atividade que a torna “profissional”, mas sua organização, remuneração, reconhecimento social, 

enfim, sua construção social” (TARTUCE, 2013, p. 372). Isto é, os trabalhos de cuidado, 

 
10  Tratar homens e mulheres de acordo com suas necessidades e particularidades para 

garantir participação social equivalente. 
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principalmente aqueles não-remunerados, mas não apenas eles, têm essa condição por serem 

“um trabalho feminino”. 
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3. CUIDADO, GÊNERO E GERAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE DUAS FAMÍLIAS DE 

MULHERES 

 

 Neste capítulo será feita a análise das entrevistas realizadas com duas famílias 

multigeracionais fazendo-se uma correlação com o referencial teórico estudado e a literatura 

utilizada para discussão ao longo do texto. Tendo em vista que as famílias sofrem mudanças 

endógenas e exógenas fruto do contexto sociocultural no qual estão inseridas, pretende-se com 

isso observar o que consoa e o que destoa das bibliografias; a discussão terá por base os 

processos de coabitação do ponto de vista do cuidado e sua intersecção com os marcadores de 

gênero e geração com a coabitação. 

 Segundo Camarano e Ghaouri (2002), esperava-se que o envelhecimento trouxesse o 

crescimento de “ninhos vazios”, isto é, famílias compostas apenas por pessoas idosas, pois os 

fenômenos sociais aliados às transformações societárias, a exemplo da diminuição da taxa de 

fecundidade, o crescente processo de urbanização e industrialização, bem como do trabalho 

feminino formal, separações e divórcios entre outras, trariam uma redução das famílias 

estendidas, mantendo-se a família nuclear e também o crescimento de famílias unipessoais. No 

entanto, de acordo com as mesmas autoras, os “ninhos-vazios” não têm aumentado, em países 

da América Latina e Ásia (com exceção do Japão e Coreia), acontece o contrário, há um 

crescimento nas casas com três gerações residindo. Tanto porque os idosos estão vivendo por 

mais tempo quanto porque os jovens estão adiando a saída de casa – por vezes, nunca saem. A 

coabitação pode ser e geralmente é “uma estratégia familiar utilizada para beneficiar tanto as 

gerações mais novas como as mais velhas” (CAMARANO; GHAOURI, 2002, p. 3). 

 Algumas autoras, como Camarano; Ghaouri (2002) e Camarano et. al (2004), trazem a 

distinção entre famílias de idosos e com idosos, a diferença é que no “domicílio de idosos, onde 

o idoso é chefe ou cônjuge e domicílios com idosos, onde os idosos moram na condição de 

parentes do chefe” (CAMARANO; GHAOURI, 2002, p. 11). As famílias entrevistadas são 

famílias de idosos, pois a chefia familiar é do cônjuge no caso da família 1 e, no caso da família 

2, a chefia família parece ser compartilhada entre as duas gerações, nela o processo de 

coabitação se deu por conta do divórcio da filha, há mais de 20 anos. 

 Apresentando as famílias. No domicílio da Família 1 residem 4 pessoas, as entrevistadas: 

avó, mãe e filha e o companheiro da neta; a realização da entrevista transcorreu de forma 

tranquila, eu fui à casa da família e entrevistei todas as pessoas no mesmo dia. As entrevistas 

duraram em torno de 20 min cada, estavam presentes no momento, além das entrevistadas, o 
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namorado da filha, o companheiro da neta e o bisneto da matriarca – de 4 anos, que mora no 

andar de cima com o pai e a mãe. 

 No domicílio da Família 2, também residem 4 pessoas, as entrevistadas: avó, mãe e filha 

e o esposo da idosa, há uma enteada que vai lá esporadicamente. Eu fui à casa das entrevistadas, 

as entrevistas duraram em torno de 40 min. Durante a entrevista da matriarca ficamos sozinhas 

na sala, mas fomos interrompidas quatro vezes por pessoas, mas não creio que isso tenha 

desfavorecido a entrevista; já durante a entrevista da neta, a matriarca (avó) estava presente e 

houve várias interrupções e interferências por parte dela e, em dois momentos, por parte da filha 

(a mãe da entrevistada). Por diversos momentos eu fui expectadora das discussões entre avó e 

neta. A filha no dia da visita disse não estar muito bem para responder a entrevista, mas depois 

de várias tentativas para marcar nossa entrevista, recusou-se a participar da pesquisa. 

FAMÍLIA 1 FAMÍLIA 2 

 Composição familiar 

Matriarca: 83 anos, aposentada, viúva, 8 filhos, 

preta, ensino fundamental incompleto. 

Filha: 43 anos, trabalhadora formal, divorciada, 2 

filhas, preta, ensino médio completo. 

Neta: 23 anos, desempregada, preta, ensino 

superior completo. 

 

 Perfil socioeconômico familiar 

 

Renda: 2 salários-mínimos 

Situação da casa: Própria (escritura no nome da 

Matriarca) 

 

 Composição familiar 

Matriarca: 61 anos, aposentada, casada, 1 filha, 

parda, ensino superior incompleto. 

Filha: 39 anos, desempregada, 1 filha, ensino 

médio incompleto (não quis conceder entrevista) 

Neta: 19 anos, estudante, branca, cursando ensino 

superior. 

 

 Perfil socioeconômico familiar 

 

Renda: entre 6 e 7 salários-mínimos 

Situação da casa: Própria (escritura no nome da 

Matriarca) 

 

 Apesar de terem a mesma composição familiar, ou seja, uma família de mulheres, de 

três gerações diferentes, as famílias possuem diversas características que as distinguem, a 

primeira delas, a renda, que é um determinante primordial numa sociedade capitalista; as 
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demandas materiais são diferentes e as condições objetivas de vida mudam a relação dentro da 

família. Pois os arranjos familiares dependem “do contexto socioeconômico, de políticas sociais 

e não apenas de características individuais e preferenciais” (Camarano, 1999:18 apud 

PEIXOTO; LUZ, 2007, p. 179), mas, como foi identificado nos dois casos, a família aparece 

como um mecanismo de proteção social tanto para os idosos, quanto para as gerações mais 

jovens, seja por conta do desemprego ou pelo apoio na velhice. “Nos momentos de crise é a 

família que se mobiliza para a superação dos problemas de cada um de seus membros.” 

(PEIXOTO; LUZ, 2007, p. 179). 

 Diversas situações sociais levam as gerações a residir juntas, seja uma situação 

financeira por conta do desemprego ou divórcio, a necessidade de cuidado dos filhos/netos, a 

falta de moradia, etc. Para Peixoto e Luz (2007), o “desemprego, baixos salários e divórcio são, 

sem dúvida, as mais fortes razões da re-coabitação entre as gerações” (p. 174). O fato é que há 

uma tendência muito grande de famílias multigeracionais na contemporaneidade, seja pelo 

retorno à casa dos pais/progenitores ou pela habitação permanente na casa dos mesmos. O 

aumento de famílias com essa característica é notado tanto em camadas populares como 

camadas médias e, isso é uma novidade (PEIXOTO; LUZ, 2007). 

 Outro motivo para coabitação geracional é a necessidade de trabalho da geração 

intermediária. Como diz uma das entrevistadas, 

[...] como eu resolvi vir pra cidade pra trabalhar e eles ficaram no interior, eles não 

poderiam continuar lá porque as meninas, né, minhas filhas, moravam também com 

eles, e aí pela idade deles não poderia continuar sozinhos os quatro. Então pr’eu cuidar 

das minhas filhas e poder trabalhar e também dar assistência a eles, eles tiveram que 

vir morar aqui também na cidade e assim estamos até hoje (Filha família 1). 

Daí, podemos inferir que a necessidade de coabitação não aparece por necessidade 

apenas de uma das partes, há uma necessidade de ambas ou, pelo menos, há a compreensão de 

que esse tipo de arranjo será melhor para os cuidados cotidianos e para a renda familiar, mas, é 

importante frisar que nem sempre a renda familiar aumenta por causa da coabitação ou pela 

quantidade de pessoas residindo no mesmo domicílio. 

 Esse processo de coabitação e convivência entre gerações não é algo simples, a relação 

familiar é uma relação de poder, não apenas pela diferença de idade, mas também pela 

hierarquia familiar, de acordo com a posição que se ocupa, há um papel a ser cumprido que 

envolve tanto responsabilidades como afetos. A dificuldade de convivência devido as 

diferenças geracionais aparece nas falas das entrevistadas: 

[...] oh, eu me sinto bem na minha família, me sinto bem na minha família; é… eu 

aprendi a gostar da relação que a gente tem, numa perspectiva de que a gente tem 
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apoio um no outro, tanto quanto responsabilidades. Eu já não gostei desse processo 

por conta dos pesos que a gente carrega, das coisas que tem que fazer (…) eu me sinto 

bem assim, tipo, com as funções que eu cumpro e com o que a gente recebe de carinho 

e tal. (Neta família 1) 

[...] conviver com minha mãe é… eu não… é um tanto difícil (risos) e o outro é 

compreensível também né, devido à idade, a diferença de idade, a mistura de faixas 

etárias, então tem aqueles momentos que tem que ser compreendido, outros já se 

tornam mais difícil porque tem aquela dificuldade de compreensão das duas partes, 

mas a gente vai procurando se dar bem de alguma forma.  (Filha família 1) 

Então, é porque é muito complicado, é tudo muito complicado mesmo, porque você 

convive com três pessoas diferentes: cada um tem sua visão de vida, cada um se 

enxerga de uma forma, cada um age de uma forma, então, a minha visão que eu tenho 

é a mesma que minha mãe pode não ter, que meu avô pode não ter, que ela tem, é a 

visão que eu tenho da minha convivência (Neta família 2) 

[...] porque assim, a questão da geração, né, eu tenho um pensamento uma criação; é 

complicado, vou dizer a você, as vezes é complicado a gente conviver … (Matriarca 

família 2) 

 O processo de coabitação intergeracional aguça a solidariedade entre as gerações em 

momentos difíceis (PEIXOTO; LUZ, 2007), como na doença e dependência ocasionada pela 

mesma, temos esse exemplo na família 1, na qual há alguns anos ocorreu um processo de doença 

difícil do avô. Nesse período veio à tona a responsabilização e oneração das pessoas que vivem 

na mesma casa, e o descaso ou irresponsabilidade dos filhos e netos que não moram na mesma 

residência. Muitas vezes, nesse tipo de situação, a doença agravada e o descaso ou 

irresponsabilidade, trazem conflitos familiares com a família estendida, no entanto, (pode) 

estreita(r) os laços com a família nuclear, pois as pessoas tendem a se amparar: 

E meu pai ficou muito doente um bom período e foi aí, dai sim que foi tirado assim 

80, 85% do meu lazer. (…) apesar de, de eu ter a participação de minhas irmãs, 

mas é como eu era a que moro com eles, né, morei sempre com eles… É eu pude, 

eu sempre pude contar com a presença delas em alguns, em momentos que eu 

não podia assumir, mas eu acho que essa responsabilidade ficou a maior parte 

pra mim, bem a maior parte pra mim (Filha família 1). 

Tenho boa relação com todo mundo também, agora a relação com as pessoas que 

não são aqui desse núcleo da casa, tem algumas relações… tipo assim, a relação 

que eu tenho com minha tia não é só com o fato de ser minha tia, por exemplo, o 

fato de meu avô ter ficado acamado isso trouxe muito peso pra mim também, (…) 

com 18 anos eu passei a ser a responsável oficial por meu avô, tipo assim, no hospital 

a responsável dele era eu. E a gente brigou muito nesse período, tipo assim, a gente 

daqui dessa casa com o resto da família a gente brigou muito por conta do 

processo de cuidado com meu avô que as outras pessoas se abdicaram e a gente 

tinha que ficar brigando pra conseguir algumas atenções com relação ao meu 

avô (…) todo mundo dizia que minha mãe que era obrigada essas coisas porque 

minha vó ficou com ela a vida toda, mas na real minha vó veio porque minha vó já 

era idosa e não podia mais ficar sozinha no interior e também porque os filhos 

dela estavam tudo aqui. (…) e aí minhas primas mais novas ninguém queria se 

responsabilizar com nada e aí a gente brigou com todo mundo. (…) tipo, mas 

nenhuma briga ficou não resolvida eu consegui brigar com todos eles e resolver 

todos os problemas todos com eles, mas eu enfrentei todas as brigas ao lado da 
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minha mãe, assim, inclusive, de peito, de eu que começava e acabava a parada 

porque foi um processo muito difícil mesmo com minha mãe.” (Neta família 1) 

 Com os relatos anteriores percebemos que ainda cabe às mulheres exercer o cuidado 

com os idosos, principalmente as do núcleo familiar em que eles estão inseridos, isto é, na casa 

onde moram, é como se fosse seu “destino natural”, conforme já discutido no capítulo anterior: 

a tarefa do cuidado é uma atividade pretensamente feminina, quer dizer, realizada por mulheres 

(BATTHYÁNY, 2004; COSTA, 1998; GUIMARÃES, 2016; HIRATA, 2010; SORJ, 2016; 

TRONTO, 1997; SILVA; TAVARES, 2015; NAVARRO; ENRÍQUEZ, 2010). No cotidiano, 

reiterando o dito “papel social da mulher”, as atividades domésticas e de cuidado aparecem na 

fala da geração mais velha como, fundamentalmente femininas: 

(…) roupa pra lavar eu não lavo, comida eu faço assim se não tiver ninguém pra 

fazer… trabalho… enxada eu não trabalho mais nunca, não trabalhei mais nunca… 

não sei não, não me lembro o que é que eu não posso fazer não. Coisa pesado não, eu 

faço coisinha leve, trabalho grande é de mulher de dentro de casa. (Matriarca 

família 1) 

(...) quando eu acordo eu levanto, arrumo a cama, arrumo uma mesa, se tiver eu 

lavo um prato, varro uma casa, faço um café, tomo meu café e daí em diante já 

não sei mais o que faço… isso é coisa que eu não tô fazendo mais, tenho a filha e as 

netas pra fazer. (Matriarca família 1) 

(...) no caso, tenho que ter essa pessoa em casa, poderia não ter já que eu tenho 2 

meninas, né, com idade que poderia ajudar, mas eu preciso de alguém que faça (…) 

limpa a casa, faz tudo dentro de casa. (Matriarca da família 2) 

 Além da questão de gênero, na verdade, da correlação entre mulheres e atividades 

domésticas, há uma cobrança pelos afazeres domésticos como uma contrapartida do processo 

de coabitação, quer dizer, pelo apoio dado no momento de necessidade. Como também 

podemos observar em seguida, na família 2, algo que destoa da literatura e foge às regras dos 

papéis dos pais como eternos provedores abnegados e do que Peixoto e Luz (2007) chamam de 

contra-dom, ou seja, a crença dos filhos que têm o dever de retribuir as múltiplas ajudas que 

recebem dos pais”(PEIXOTO; LUZ, 2007, p. 188), já que nem sempre têm como contribuir 

com as despesas da casa, essa retribuição acontece por meio da colaboração “nas tarefas 

domésticas, resolver questões bancárias e burocráticas, acompanhar os pais (e/ou avós) ao 

médico e outros pequenos serviços e apoios” (idem). 

Assim a gente coloca, né, você tem a obrigação até porque vocês convivem com a 

gente, nós estamos dando uma parte pra vocês, então é justo que vocês façam, é 

justo que uma pessoa como meu esposo que trabalha tanto que também não tem uma 

saúde perfeita abdique de tantas coisas para manter a casa, então, elas podem ajudar, 

elas podem arrumar a casa, elas podem ajudar a lavar um banheiro, mas elas 

não dizem que não gostam, (…) ele cobra e eu não fico a vontade quando essas 

coisas acontecem porque ele dá muito então eu acho que nada mais do que o 

mínimo que elas possam fazer… não tem mais obrigação, até pela idade mesmo, tá 
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numa idade que não temos mais obrigação e porque que eu não faço? Porque eu 

não poupo minha mãe, meu pai?! (Matriarca da família 2) 

 Ainda sobre a divisão de tarefas/atividades domésticas, a Matriarca da família 2 dá um 

exemplo que circula no aplicativo de mensagem, Whatsapp: “Que as vezes a gente tá aqui (risos) 

essa semana no zap, né, tinha uma menina no celular e a mãe se acabando ali e acontece isso 

comigo as vezes (…)” (Matriarca da família 2). Cabe reforçar que, enquanto para a mãe os 

afazeres domésticos são tidos como responsabilidade e uma forma de retribuir os cuidados que 

recebem. A divisão dessas tarefas com as filhas é uma forma tanto de diminuir a sua sobrecarga 

de trabalho como estas retribuírem os cuidados paternos com o provimento do seu sustento 

econômico. 

 As idades das idosas da pesquisa têm uma diferença de 22 anos – elas poderiam ser mãe 

e filha – e, o fato de uma delas ter uma idade bastante avançada acarreta outras necessidades. 

Ao longo das duas entrevistas fica evidente a diferença no grau de independência e autonomia 

entre elas. As duas tiveram empregos formais, trabalharam sempre no mesmo lugar e/ou 

exercendo a mesma função, ambas já estão aposentadas e o emprego foi de extrema importância 

para a autonomia e independência, como podemos ver num dos depoimentos: 

[...] eu trabalhei como telefonista, e telefonista era um turno e isso me acomodou 

bastante; assim, o trabalho que eu tinha ganhava um pouco menos, então telefonista 

valia a pena porque eu ficava um turno com a minha filha, eu adequava a minha 

vida me sentia bem e aí fazia com que (a filha) estudasse, eu tava no mesmo horário 

que ela então pra mim, minha vida eu construí toda de uma maneira que me deu, 

assim, até uma tranquilidade de enfrentar os medos (…) foi a partir daí que eu 

comecei a ser uma outra pessoa, eu passei a ser ousada, eu passei a ficar até 

financeiramente mesmo, o meu emprego me dava esse respaldo porque mesmo 

eu sendo telefonista, eu ganhava direitinho, eu tinha uma bolsa de estudo (para a 

filha), tudo isso acomodava a minha vida e ele dava a parte dele, ele mantinha a 

nossa casa, mas eu começava a ter a minha liberdade financeira. (Matriarca da 

família 2) 

Ela reconhece a falta de autonomia e independência financeira que tinha anteriormente, 

mas que foi adquirida com o passar do tempo e com a ajuda de uma amiga: 

(…) assim, eu já fui uma pessoa dependente… financeiramente, dependente que 

alguém fale sempre alguma coisa pra você, como eu já fui uma pessoa que eu mesma 

me aprisionei. Hoje eu me considero uma pessoa autônoma porque assim, eu faço 

tudo do jeito que eu quero, não preciso que alguém venha me segurar, eu tenho 

livre arbítrio, então, eu tenho autonomia de resolver as minhas coisas. (Matriarca 

da família 2) 

[...] eu comecei a ter minhas mudanças, com 27 anos eu comecei a sentir que eu não 

deveria ser o que eu era e aí dentro do meu trabalho eu conheci uma amiga, 

Assistente Social, até hoje me arrepio, (…) uma pessoa assim… essa menina 

começou a me dar tanta força, minhas amigas… ela entendia isso… (…) era uma 

pessoa assim que me dava uma força, ela dizia assim: “***inha, como é que você 
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suporta isso?!” (…) Aí todos esses processos eu passei a ser melhor também, passei 

a lutar (...). (Matriarca da família 2) 

 Apesar de a atividade laboral que exerciam não ser bem remunerada – historicamente 

as mulheres saíram da esfera privada e se inseriram no mercado de trabalho com empregos 

subalternizados e baixas remunerações – o trabalho para elas aparece como uma forma de 

alcançar a liberdade e ter melhores condições de vida. Sobretudo para a Matriarca da família 2, 

que relata ter tido um relacionamento difícil e muito sofrido com o pai da filha, seu primeiro 

companheiro, ela reconhece que o emprego mesmo de telefonista lhe dava “respaldo”, pois 

“ganhava direitinho”. O trabalho apresenta sua centralidade na vida humana e tem reflexos não 

só nas áreas objetivas da vida, mas também na subjetiva. O emprego, a liberdade financeira foi 

um despertar, proporcionou-lhe algumas mudanças de ordem material, que lhe deram subsídio 

pecuniário, e até no modo de pensar, na subjetividade, que lhe deu forças para conseguir sair 

de um relacionamento que a deixava “temerosa”, “transtornada”, que fazia com que ela “fosse 

uma pessoa triste” e era “como um crime pra mim mesma”. 

 Para ambas, as limitações físicas atuais aparecem como um impeditivo para realizar 

algumas atividades; conforme a Matriarca da família 1, há barreiras que são cognitivas e de 

mobilidade que a impedem de até mesmo sair sozinha, como veremos a seguir: 

Eu já fiz as coisas sozinhas, mas hoje eu já não tô fazendo mais devido a minha 

idade e à minha memória que tá longeeeee, lá perto do céu (risos) (…) Umas coisas 

eu não aguento, coisa em peso eu não aguento e coisa na minha memória de fazer, 

vem no meu pensamento que tá ficando fraco e que eu não tenho mais muito 

pensamento de fazer as coisas. (…) Não é por eu não querer fazer, é a memória 

que já tá fraca, não é por falta de vontade, é por falta de poucos pensamentos 

naquilo que é obrigado a eu fazer (Matriarca da família 1) 

[...] o que eu não consigo fazer uma é lavar roupa, outra coisa é fazer (…) eu não 

posso fazer não, coisa pesada.  (Matriarca da família 1) 

[para ir no médico, a senhora vai sozinha?] eu não vou não fia, que eu não enxergo e 

nem aguento andar (…) minhas filhas têm que me levar, nessa ladeira… eu subo 

essa ladeira quase de quatro pé que nem o gato (risos). (Matriarca da família 1) 

(…) aí eu venho ajudar em alguma coisa, assim, sempre eu tô dando um jeitinho, eu 

não vou fazer o almoço, arrumo minha cama, vou ver o quarto, vou limpar o quarto, 

vou limpar o chão dos cachorros, sempre eu tô fazendo alguma coisinha… a minha 

rotina é essa, eu tinha uma rotina melhor quando eu não tinha os problemas 

físicos porque as dores me dificultam um pouquinho (…) no caso, tenho que ter 

essa pessoa em casa, poderia não ter já que eu tenho 2 meninas, né, com idade que 

poderia ajudar, mas eu preciso de alguém que faça (…) limpa a casa, faz tudo dentro 

de casa (Matriarca da família 2) 

 Nesse trecho da entrevista aparece uma questão na fala da Matriarca da Família 2: a 

divisão das atividades domésticas – mais tarde, quando pergunto sobre a divisão de tarefas ela 
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reitera –, o que na família 1 não se torna uma questão, quem está em casa por mais tempo realiza 

as tarefas domésticas, com exceção da idosa que não faz por falta de condições físicas: 

[...] agora eu não tô nem varrendo a casa (risos) eu to olhando aí, eu sou cega desse 

olho, com esse outro aqui eu tô enxergando aí eu olho e vejo se tiver um cisquinho 

preto eu vejo, enxergo, mas se tiver branco, um cisquinho branco… eu olho a casa tá 

limpa… ahh deixa aí menina, eu olho que vou cansar minha coluna aí vou sentar, 

vou deitar, vou assistir televisão (risos). (Matriarca da família 1) 

[...] a gente compartilha, assim… você fala [as atividades domésticas] é, a gente 

compartilha, quem tá em casa faz (risos). (Filha família 1) 

[...] oh a divisão de tarefas em casa é uma parada que não tem me, me maltratado no 

momento não porque, eu tenho ficado com a maior parte assim do trabalho 

doméstico, mas é uma parada tipo consensuada, não é uma coisa a mais porque 

minha mãe trabalha fora, minha avó não faz mais as coisas dentro de casa, meu 

companheiro também trabalha fora e aí eu faço de boas mesmo; sempre que eles 

estão eles também fazem as tarefas domésticas, não é uma parada que, tipo, se 

eu não for eu não acontece, né, eu faço a maior parte porque eu tô mais tempo 

dentro de casa no momento, mas tá de boa porque tem essas outras pessoas que me 

auxiliam nesse processo também. (Neta família 1) 

 Voltando à temática do cuidado. Para além dos momentos de adoecimento grave como 

vimos mais acima, o cuidado intergeracional aparece também na dimensão cotidiana da vida, 

existe a compreensão de que por vezes esse papel do cuidar se inverte por causa do curso 

normal/natural da vida, quem cuidava antes, agora recebe os cuidados: 

(…) minha mãe falou desde que eu sou criança que meus avós são idosos e o cuidado 

tanto da minha avó comigo quando eu era mais nova e quando eu fui crescendo eu fui 

tomando os cuidados, trocando-os de lugar, minha mãe na rua, trabalhou sempre fora, 

né?! Aí eu fui aprendendo a fazer as coisas que era tanto a cobrança de 

responsabilidade pra fazer, porque minha avó sempre cobrou assim, né, que tinha que 

aprender as coisas, pra fazer e de ter a necessidade mesmo, né, dela não poder mais 

fazer as paradas e a gente ter que fazer. (Neta família 1) 

 Já que as relações familiares adquirem outra dinâmica, ocorre como consequência a 

mudança na chefia familiar, de acordo com Peixoto e Luz (2007), sempre “alguém perderá a 

autoridade (chefia) familiar, cedendo seu lugar para outro” (PEIXOTO; LUZ, 2007, p. 175). 

Esse processo é percebido também por quem cede esse papel de autoridade e por todas as 

pessoas da casa (para entender o contexto desse momento da entrevista, eu pergunto à neta 

sobre a pessoa de referência na família, pois a avó havia me respondido que era ela): 

[...] eu acho que ela respondeu que era ela porque ele entendeu que era, tipo, o 

responsável da casa, o papel, o documento de quem tá o nome da casa porque se você 

perguntasse assim: quem é que dá conta da casa e tal ela ia falar que era a minha mãe. 

Porque ela fala assim, ela mesmo fala que tipo assim ah, quando ela tá aí de mal humor 

ela fala: 'ah que ninguém dá conta de mim’, porque ela entende que o processo dela é 

de alguém que precisa de cuidado. (Neta família 1) 

 Com a retração do papel do Estado no cenário atual, observa-se que grande parte do 

cuidado com os segmentos “dependentes” (desempregados, deficientes, velhos/as, crianças) 
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recaem sobre a família e, para que este cuidado se realize a corresidência se traduz numa solução 

(CAMARANO; GHAOURI, 2002). O cuidado aparece tanto de maneira concreta como abstrata, 

ou seja, o cuidado prático (lavar, cozinhar, limpar, etc.) e o afetivo-emocional (dar atenção, 

carinho, proteger) estão presentes nas falas de todas as gerações que foram entrevistadas: 

[...] cuidado… eu penso que é a pessoa arrumar uma cozinha, lavar um prato, 

lavar uma roupa, passar, varrer uma casa, ajeitar, coisa de limpeza, pra mim é 

coisa de limpeza. (Matriarca da família 1) 

[...] eu ajudava assim: dando conselho, ensinando como podia ser feito aquilo que 

eu pensava que era melhor de fazer, eu fazia e explicava a outras pessoas, minhas 

amigas. (Matriarca da família 1) 

[...] cuidar de outra pessoa só assim: pai, mãe, irmão, marido, mulher, filho é que 

a gente pode ter um cuidado assim, com uma amiga, uma parente, um vizinho 

que a gente gosta e que gosta da gente; aí a gente tem que dá um cuidadozinho de 

limpeza, em ajudo… essas coisas. (Matriarca da família 1) 

[...] ah cuidar de outras pessoas… eu entendo que quando a gente se preocupa né? 

Com o bem-estar do outro a gente se dispõe a oferecer um cuidado que este venha 

a melhorar. (Filha família 1) 

[...] eu entendo de cuidado: dar atenção, conversar, saber da vida da outra pessoa, 

dar assistência física mesmo ali, material necessária perceber a outra pessoa, o 

momento tal… muito amplo assim o cuidado.  (Neta família 1) 

[...] quando eu cuido de você, quando eu respeito você, quando trato com carinho, 

né, quando eu cuido das coisas que você tem, isso é um cuidado, isso é um respeito. 

Então pra mim, cuidar de alguém é fazer o outro feliz, claro que eu tenho que ser 

feliz junto, mas quando eu tenho esse respeito pelas qualidades e defeitos, etc. se você 

não souber cuidar de um animal, do que Deus colocou pra gente, porque pra mim 

Deus é tudo, então Deus tá na planta, no animal tá nos meus filhos, nos meus amigos, 

nos meus idosos que eu cuido, nas minhas crianças, tudo é um conjunto e isso tudo é 

cuidado, então, quando eu cuido de alguém eu to cuidado do planeta, das minhas 

pessoas, de mundo melhor (…) então eu acho que o cuidado começa pelo respeito, 

pela ética. (Matriarca da família 2) 

[...] é exatamente, esses cuidados todos têm a ver (…) Eu cuidei do meu esposo 

quando ele perdeu os rins dele, até hoje a gente se cuida, ele cuida de mim eu 

cuido dele quando está doente, então através de atos. (Matriarca da família 2) 

[...] cuidado interno ou cuidado externo? (…) é porque as vezes tipo, você tá mal 

internamente, tem uma forma de cuidado e você mal externamente tem outra 

forma de cuidado.  (Neta família 2) 

É porque eu faço várias formas de cuidado, eu tenho várias. É que muitas também 

ninguém percebe. (Neta família 2) 

[sobre as formas de cuidado] ah de várias formas também né?! Porque também já 

mexe numa questão de energia espiritual também, né, porque eu penso muito, 

tento melhorar a pessoa o máximo que eu posso, tento escutar, fico ali. (…) 

geralmente com os meus amigos, eu penso mais neles do que em mim, eu sempre me 

boto mais no lugar deles do que, eu me sinto melhor assim sabendo que eu tô 

cuidando deles e que eu tô protegendo. (Neta família 2) 

 Fica evidente nas falas que o cuidado é compreendido de várias formas, a polissemia do 

termo não está presente apenas na literatura, na teoria, mas também no cotidiano das famílias,  



44 

 

aparecendo para além do cuidado concreto, mas também em seu direcionamento abstrato: 

“cuidado interno ou externo”, e numa dimensão moral como “respeito” e “ética”. A forma como 

o cuidado será lido, interpretado por cada membro familiar será estabelecida a partir de sua 

compreensão sobre o cuidado. A exemplo da Neta da família 2 que diz ter várias formas de 

cuidado que ninguém percebe, se referindo à dimensão abstrata e/ou mais minuciosa do cuidado 

(como escrever um bilhete e deixar na mesa do café), mas o que fica mais vivo na memória, 

desperta a atenção é a dimensão voltada para as formas mais concretas de cuidado, como o fato 

de não realizar nenhum tipo de atividade doméstica para diminuir a sobrecarga da avó. 

 Algo que vale ser pontuado é que o cuidado associado ao gênero masculino, seja ele 

doméstico ou não, apareceu apenas em dois momentos de todas as cinco entrevistas, mais 

precisamente, na fala das netas. 

Por exemplo, hoje eu tô morando aqui com meu companheiro, a gente tá passando um 

tempo aqui, e aí quando eu chego cansada em casa, mesmo que ele esteja aí já sem 
fazer nada, ela vai e diz vá fazer a comida dele, por  exemplo (…) Eu sou bem 

resolvida com ele, não tenho problema, a gente não tem problemas com relação a isso, 

mas com ela eu tenho isso (Neta família 1) 

É isso… agora eu lembrei, as vezes eu bato de frente com meu avô na questão, quando 

ele fala assim: ‘ah mas você tem que aprender a cozinhar porque você tem que 

cozinhar pro seu marido’ (…) mas essa aqui ajuda também (…) [vó: mas você tem 

que fazer, Andressa] tem que fazer nada, que eu não vou fazer nada pra homem 

nenhum [vó: né pra marido não, é pra gente, pra nós] (…) não, pra mim tudo bem, 
mas meu avô fala do sentido pra fazer pra o meu futuro marido mesmo. Me deixe. (…) 

não, eu sou, eu posso ser com minha família e com meus amigos, mas com homem eu 

não sou, com homem eu sou gente ruim. (Neta família 2) 

 O cuidado relacionado ao masculino nem aparece propositalmente na fala delas, é mais 

um comentário sobre coisas que as incomodam, são elementos que aparecem como um 

motivador de tensão entre as gerações, quer dizer, quando essas situações ocorrem gera um 

desconforto e/ou conflito. Uma das netas reconhece que a solicitação da avó acontece 

unicamente por ela ser mulher e mesmo que na relação do casal a divisão de tarefas não seja 

um problema e seja vista sob outra perspectiva, torna-se um impasse, uma fonte de discórdia 

na relação dela com a avó. 

[…] é uma questão de gênero e no caso da gente, desnecessarião mesmo assim, porque 

ele faz, né?! As vezes ele tá comendo já e ela não viu e ela manda eu ir botar porque 

não é a situação. E aí o impasse, o meu sofrimento em relação a isso é de perceber que 

ela não percebe o quanto isso é doloroso né, nesse momento da minha vida é isso, 

relacionado ao meu companheiro, mas em outros momentos foram muitas outras 

coisas. (Neta família 1) 

 Como podemos ver o cuidado doméstico familiar aparece para a geração mais velha 

como atribuição feminina em ambas as famílias, é dessa forma que as avós (e, aparentemente, 

o avô) compreendem e verbalizam que a Neta tem que aprender a cozinhar para quando casar 
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ou que a neta vá fazer ou colocar a comida do companheiro; ideia rejeitada pelas netas, até com 

indignação, e, certa repulsa e revolta. Como vimos na literatura com Tronto (1997), o cuidado 

quando associado ao masculino possuí uma dimensão moral e fora da esfera privada. Esses são 

os únicos momentos onde o cuidado é, minimamente, relacionado com a figura masculina, mas 

não é atribuído ao homem. Essa correlação só aparece num outro momento na fala da Matriarca 

da família 2, mas de maneira muito pontual e específica, que é quando ela fala de cuidar no 

momento de doença. 

As idosas se apresentam e se reconhecem como cuidadoras desde a infância. Conforme 

seus depoimentos, 

[...] quando eu era maiorzinha eu dava banho nos outros, fazia uma comida, 

ajudava, olhava um animal, olhava.. cuidar em tudo quanto se merecia se cuidava, 

do que nós cuida hoje nós cuidava naquela época. (Matriarca da família 1) 

[...] eu acredito assim que desde a infância como sendo filha mais velha eu já 

comecei a ter o cuidado de cuidar dos meus irmãos, né?! (…) eu já tava cuidando, 

quer dizer, das coisas materiais, eram poucas, mas já tinha o cuidado assim…, até 

mesmo porque meu pai era uma pessoa que não tinha muito e tudo o que ele me dava, 

eu devolvia. Quando eu estava estudando, ele me dava uma quantidade de valor do 

transporte eu não gastava porque eu ficava com pena e devolvia, era um cuidado 

que eu tinha com ele, de pensar nele, de saber que eu não poderia abusar tanto, 

né, porque eu tinha outros irmãos e eu sempre fui muito preocupada com os outros, 

talvez é por isso que eu seja cuidadosa (…). (Matriarca da família 2) 

A percepção das entrevistadas sobre o cuidado não se limita apenas àquele que 

dedicamos a outra pessoa, mas também o cuidado como algo que se recebe de outrem – que 

nem sempre é da família, conforme evidenciam suas falas: 

[falando sobre o cuidado que recebia da família] Ajudava em roupa, em calçado, em 

limpeza, em banho, quando eu era criança me davam banho (…). (Matriarca da família 

1) 

[...] as pessoas também cuidam muito de mim, eu tenho consciência disso, que eu sou 

muito bem cuidada e muito bem protegida, meus amigos mesmo, ninguém deixa nada 

acontecer comigo, ninguém, ninguém. (Neta família 2) 

 Nas entrevistas da família 2, podemos observar que o cuidado aparece ainda como uma 

dimensão religiosa, o cuidado espiritual, também o cuidado com todas as coisas (plantas, 

animais, natureza, enfim, com o mundo) como uma espécie de missão. Ao longo das entrevistas 

os tipos de cuidado se fazem presentes em todas as esferas de relacionamento: familiar, amigos, 

animal, colegas de trabalho; todas as características que o cuidado pode assumir se fazem 

presentes: o cuidado da casa, das crianças, dos idosos, etc. e até mesmo o cuidado de si: 

[...] tem a questão também física, né, desses cuidados que a gente as vezes… eu 

sou meio preguiçosa para fazer ginástica, exercícios, como eu tenho algumas 

limitações físicas, eu até abdico de algumas coisas, certo, mas eu tenho, eu evito 

algumas coisas, a gente, nós no caso [ela e o esposo] temos cuidado em relação a 
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não beber, né, alguns remédios que agente percebe que pode prejudicar mais eu já 

fico observando, eu me observo muito com as coisas e isso é um cuidado; cuidar da 

casa (…). (Matriarca família 2) 

 Em outro momento, a matriarca da família 2 reflete sobre o cuidado excessivo, a 

superproteção e a aponta como um problema – um problema que não é apenas delas, mas é da 

geração dela – até mesmo para o desenvolvimento pessoal das descendentes, como um erro que 

foi cometido e que só foi percebido agora: 

A gente começa a sentir essas questões em relação a elas, que elas não buscam muito, 

elas não se desenvolvem muito e ele passa a ser, achando que esse cuidado é dele 

e não é mais, nós não temos que ter esse cuidado permanente né?! Que cada um 

tem o seu tempo, assim como nós já fomos filhos e saímos, nossos pais não precisaram 

mais cuidar da gente, então, há um excesso de cuidado nosso que termina 

prejudicando o crescimento de cada um.  (Matriarca família 2) 

 A tomada de decisão e resolução de conflitos entre os familiares é realizada de modo 

vertical, mas não através de uma hierarquia relacional e etária (mãe-filho-neto), acontece 

justamente o contrário, por vezes a voz ou posicionamento da geração mais velha é ignorado 

ou não é ouvido com atenção, fica em segundo plano devido à imediaticidade da decisão. Outras 

vezes os/as netas aparecem como mediadores das relações entre pais e filhos/as: 

[...] aí não é o consenso, mas as vezes eu tento parar e explicar pra ela o que tá 

acontecendo, porque que aquilo ou aquela outra opinião é melhor tá, tentar 

diminuir ali, explicar né?! A maioria das vezes que a gente não consensua com uma 

coisa minha avó é uma mulher muito perspicaz (…) Então, quando ela não concorda 

com uma parada assim que logicamente seria a certa, tipo, burocrático, né, dar um 

dinheiro pra fazer tal coisa, fazer um não sei o que lá é porque ela não conseguiu 

entender o processo, então geralmente explicando pra ela diminuidinho ela 

consegue entender o porque fazer aquilo. Mas nem sempre isso acontece, as vezes 

minha mãe tá cansada, não sei o que lá, as vezes eu não sei o que é, as vezes eu sei e 

tô com pressa e aí a gente fala e a nossa voz acaba ficando por cima da dela; e aí 

as vezes isso depois é resolvido ou as vezes o processo dela não ter compreendido 

ou não ter concordado acaba sendo ignorado porque a gente conseguiu fazer o 

que precisava. (Neta família 1) 

Mesmo sabendo da perspicácia e capacidade de compreensão da geração mais velha, as 

diferenças das gerações, expressas na imediaticidade e impaciência, aparecem como uma 

barreira para o diálogo e para a explicação de alguns assuntos na hora de tomar uma decisão; 

ainda que se respeite a figura mais velha, a matriarca, nesse momento de pressa, agonia, “se 

falta com o respeito” quando não se senta e explica sem pressa e mais detalhadamente, de modo 

que a pessoa idosa possa compreender e participar das decisões. 

Não há estratégias prontas para resolver os conflitos, mas os erros são reconhecidos e 

“reparados”: 

Mas aqui nunca teve algo do tipo assim: vamos sentar todos e resolver, como deveria 

ter, entendeu?! Tipo, briguei muito feio com você, briguei com fulano de tal o certo 

seria todos sentarem e resolver e ver o que aconteceu, isso eu acho que ajudaria a 

família se resolver mais, a ter menos brigas (…). (Neta família 2) 
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[...] oh, é difícil é bem difícil porque a gente briga geralmente, a gente resolve 

brigando (risos), mas assim, tipo, ela, a gente briga (…) Mas, geralmente, as pessoas 

discutem (risos), mas a gente acaba se entendendo, assim, a gente nunca teve nenhum 

problema de não conseguir resolver alguma coisa porque a gente discordava.  (Neta 

família 1) 

[...] no final a gente sempre conversa e tudo acaba bem, né (risos)” (Filha família 1) 

[...] as vezes quando minha mãe sabe que ela fez algo que me magoou ela vai, volta e 

fala: ‘desculpa, filha, eu te amo’; ela as vezes quando ela faz alguma coisa errada ela 

vai e tipo faz  ‘ah eu errei’, alguma coisa assim.  (Neta família 2) 

 Perante a coabitação, a família tenta “organizar a vida doméstica de forma a evitar 

tensões entre seus membros e manter a harmonia familiar”. (PEIXOTO; LUZ, 2007, p. 180). 

Mesmo assim, as diferenças geracionais são percebidas pelos membros familiares e aparecem 

nitidamente em algumas falas, isto é, as entrevistadas falam das diferenças de compreensão, 

visão de mundo e/ou objetivo de vida a partir desse ponto de vista da diferença temporal em 

que vivem que, por vezes, interfere na convivência: 

[...] conviver com minha mãe é… eu não… é um tanto difícil (risos) e o outro é 

compreensível também né, devido à idade, a diferença de idade, a mistura de 

faixas etárias, então tem aqueles momentos que tem que ser compreendido, outros já 

se tornam mais difícil porque tem aquela dificuldade de compreensão das duas 

partes, mas a gente vai procurando se dar bem de alguma forma. (…) ela depende 

mais da minha presença em casa, em momentos eu não posso estar e aí nesse 

momento que torna difícil, porque tem falta de compreensão as vezes, em 

momentos em que eu não posso estar presente (…) então vem as cobranças.  (Filha 

família 1) 

[...] além do trabalho, existe também a necessidade de resolver outros assuntos, 

né, pessoais que pra ela não vem ao caso isso aí, né. Ela entende que eu tenho que 

trabalhar e vir pra casa, trabalhar e vir pra casa. E como eu necessito de resolver 

minhas, tem o lazer, tem outras responsabilidades, outros compromissos que eu tenho 

que assumir, né?! Como a maioria das pessoas necessitam de mais tempo pra 

resolver seus assuntos além do que o trabalho e é esse tempo que ela não entende 

no dia a dia. (Filha família 1) 

[...] oh, tem relação com geração e eu acho que com região, né, com territorialidade; 

que tipo, minha avó ela estudou, tipo, ela fez um ano e meio de estudo, ela 

aprendeu a escrever o nome dela e parou. E aí é uma coisa que a gente tem 

dificuldade de compreensão aí quando conclui o ensino médio eu entrei na 

faculdade e ela não entendia porque eu continuei estudando que… ela falava: pra 

quê que tá estudando? Todo mundo estudou até aí, você acha que você tá indo 

pra onde? Ela não confiava no processo de que eu tava indo pra faculdade (…) Mas 

era difícil porque ela reclama muito da gente não tá dentro de casa, por exemplo 

e aí ela não entende por que a gente não tá, pra ela não faz sentido eu tá estudando 

(…) Aí, assim, eu acho que é a dificuldade, a maior dificuldade é em relação a 

compreender a situação, sei lá, da vida, né, da minha vida, assim, com relação a ela. 

(Neta família 1) 

(…) levar as pessoas que você gosta para a sua casa, seus amigos independente de 

quem seja, então o que faz uma pessoa levar pra fazer comentários?! Meio que na 

frente das pessoas ou por trás, entendeu, isso me incomoda, independente do que a 

pessoa seja, se a pessoa seja piriguete, seja homossexual, seja isso seja aquilo, é a vida 

daquela pessoa, a gente não tem nada a ver, a gente não tem que comentar nada, [vó: 

porque assim, a questão da geração, né, eu tenho um pensamento uma criação; é 
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complicado, vou dizer a você, as vezes é complicado a gente conviver, porque a 

gente já tem uma coisa guardada de muito tempo e esse preconceito essas coisas, 

tem horas que surge, mas você quer evitar, mas aqui, tem uma jovem, você quer 

proteger, muitos pais não deixariam certas pessoas, porque, por causa das 

influências; [vó: não é de você não, vó, todos os jovens têm isso conosco dessa 

geração passada, é isso aí, não tem como, você não vai aceitar o que eu falo nem 

eu vou o que você fala, porque é uma geração diferente.  (Matriarca família 2 

durante a entrevista da Neta) 

 É difícil aprender e saber respeitar os limites de uns e outros, principalmente, quando as 

fronteiras não são as mesmas para pais, avós e netos, elas são, inclusive bem distintas, visto que 

as visões de mundo, os valores e os comportamentos se modificam a cada geração (PEIXOTO; 

LUZ, 2007). De acordo com Peixoto e Luz (id.,p. 186), “os ressentimentos pela falta de 

privacidade de uns e de outros se transformam, frequentemente, em discussões acirradas”. O 

que nos leva a outro aspecto a ser considerado: às vezes o grau de conflito e tensão é tão grande 

que, mesmo com uma pessoa estranha dentro de casa os desentendimentos afloram e surgem 

discussões. Durante vários momentos da entrevista da Neta da Família 2 eu fiquei como 

expectadora de discussões provocadas por conflitos anteriores mal ou não resolvidos. 

 A situação de dependência dos filhos é repleta de desconfortos de ambas as partes: 

Ela diz assim: hoje minha mãe você tá melhor comigo; também ela melhorou pra mim 

em algumas coisas (…) é um processo dos dois lados. Eu tenho que ter compaixão, 

eu tenho que ter um olhar diferente, que eu já disse algumas coisas duras pra ela 

e hoje ela não esquece, toda hora, mas foi necessário as vezes falar as coisas… 

‘quando você diz, você diz assim, pra doer’ mas poxa eu não tenho como não falar 

isso não é. Mas ela sente, tá desempregada, sente que tem essa questão de tá 

dependendo da gente, ela sente isso. (Matriarca da família 2) 

No cotidiano familiar esses desconfortos são sentidos, diante da dependência financeira 

dos mais novos. Outros desconfortos são ocasionados também pela relação com os/as filhos/as 

dos cônjuges que, aparentemente, mesmo quando se tenha uma boa relação com as/os 

enteadas/os é uma relação diferente da que se tem com as/os filhas/os, a ausência de laço 

consanguíneo deslegitima e gera constrangimento diante das cobranças. 

[...] é que assim, é difícil pra quem tem filha, mas pra quem tem enteada a coisa 

é diferente que você escuta, eu sou uma pessoa que me dou bem, eu vivo bem, mas 

tem o que eu escuto: ‘ah porque isso’, o tempo todo (…) uma pressão, porque assim, 

como eu disse a você, a gente ajuda tanto então ele quer, essa cobrança, ele quer 

esse retorno, eu não estou preocupada, quando eu ajo assim é porque alguém já 

está atrás de mim, eu nunca me preocupei com certas coisas, porque não faz, não, eu 

sempre gostei de fazer, mas tem uma pessoa que é pior do que eu, tá olhando, tá 

vendo todos os detalhes, as amizades dela, não é por minha causa, porque a 

pessoa também não gosta aí faz assim: ‘a casa é minha, não vou deixar mais 

entrar’ eu fico sentada ouvindo, aí vou e descarrego nelas. (Matriarca da família 2 

durante a entrevista com a Neta) 

 A interferência dos avós na criação dos netos e nas amizades são fatores que ficam 

evidentes na família 2, e isso acirra as tensões; no que se refere às amizades, é importante 
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ressaltar que a interferência se dá por conta de valores mais conservadores das gerações mais 

velhas e dos preconceitos que essas possuem, seja por causa da orientação sexual seja pelos 

comportamentos que os avós consideram inadequados dos/as amigas. Todavia, a avó reclama 

da amiga que vem, bagunça e suja a casa, no entanto a neta age da mesma forma e ela, mesmo 

não gostando, prefere não falar. Alguns comportamentos que considerados inadequados são 

relativizados, desde que venham de pessoas da família, como bem dizem Peixoto e Luz (2007), 

as regras da casa se adaptam às necessidades dos membros, muitas vezes em detrimento das 

suas, mas fica evidente que a adaptação das regras só tem validade para o núcleo familiar.  

 Isso dá margem também para a discussão de uma máxima conhecida: o que acontece 

em família, fica em família, e isso está muito presente na geração mais velha, mas não tão 

presente na mais nova que se utiliza deste momento da entrevista como um desabafo: 

[...] ela tá vindo pra ver os problemas das gerações, né, como não vai ser divulgado… 

Cada um tem uma história e um lado, né?! (Matriarca da família 2 durante a entrevista 

da neta) 

[...] é, eu sou sincera, eu vou dizer o que eu tô sentindo, não tô nem aí (risos). (Neta 

família 2) 

[...] (falando com a mãe) você deveria vir falar as coisas, sabia?! É muito bom. (idem) 

 As relações familiares não são um espaço apenas de amor, carinho, compreensão, apoio 

e solidariedade mútuas, há conflitos e tensões ocasionados por relações de autoridade e poder 

entre os seus membros. A realidade familiar “é atravessada por sentimentos contraditórios como 

amor e ódio, generosidade e avareza, solicitude e descaso” (PEIXOTO; LUZ, 2007, p. 187). 

Num momento anterior, a neta se queixa de problemas financeiros em casa e do gasto da avó 

com os cachorros que acolhe em casa, no sentido de que ela poderia fazer mais em casa se não 

ajudasse os animais nos momentos das dificuldades financeiras em casa e a avó rebate: 

[...] e eu não ajudo? Quando eu pago minhas coisas que eu pago coisas pra você, 

compro roupa (…) não tem nada a ver, você precisa aprender quando você tiver sua 

casa a entender que isso faz parte de uma pessoa que trabalha muito pra dar a vocês e 

vocês não fazem nada, vocês não ajudam, você tá se queixando de uma coisa que não 

tem nada a ver.  (Matriarca da família 2 durante a entrevista com a Neta) 

 De acordo com Scott (2010), a relação entre gerações alternadas é diferente da relação 

com as contíguas, melhor dizendo, as relações familiares de gerações sucessivas (pai-filho/a ou 

mãe-filha/o) têm conflitos ocasionados pelo disciplinamento e ensino das regras; já as 

alternadas (avó-neta/o ou avô-neto/a) são relações mais suaves e permissivas – como pudemos 

comprovar com o exemplo da família 2 com a relativização da avó em relação à neta. A forma 

como as gerações mais novas se sentirão dentro da família dependerá muito da relação 

estabelecida no seio familiar, de como os afetos e sentimentos são e foram demonstrados desde 
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a mais tenra idade, as duas netas queixam-se de momentos da infância e uma delas crê que pode 

ter acontecido algo naquele momento da vida que a deixou com dificuldades para demonstrar 

afeto: 

[…] eu tenho um monte de defeitos e eu todo dia relembro todos os meus defeitos e 

tento lutar muito contra eles, agora é difícil a minha, eu tenho um, eu percebi que 

eu tenho dificuldade em demonstrar muita coisa pra eles do que pros outros, eu 

consigo mais facilmente ser aberta, mais carinhosa, não sei o que aconteceu na 

minha infância pra eu ter esse bloqueio agora, mas eu sei que pros outros eu 

consigo ser muito mais aberta, muito mais carinhosa, muito mais [vó: isso é natural] 

não, não é natural, porque primeiramente você abre… [vó continua falando e não dá 

pra entender] não, não é preferência, as vezes eu quero falar um eu te amo [vó: 

até porque essas coisas que você tá pensando…] aí trava aqui, fica… é difícil as 

vezes pra falar, mas é porque acho, que alguma coisa na minha infância deve ter 

feito ou coisas que eu devo ter visto, presenciado que me fez provavelmente ficar 

assim, porque não é algo que eu considere exatamente normal, a gente tem as 

diferenças com a família, tem, mas a ponto de se sentir travada, sabe […] eu não 

demostro, eu guardo tudo pra mim, é muito difícil eu expor alguma opinião, isso 

é até comigo mesma, eu não consigo falar, é tudo guardado pra mim, então tudo o 

que eu sofro é pra mim, eu engulo as coisas: não falo, não demonstro eu fico na 

minha. (Neta família 2) 

ah sim, tocar no íntimo: oh eu sou bem tratada por todo mundo aqui, é 

maravilhoso, todo mundo aqui me trata muito bem, eu não vou pro paredão, mas 

eu me sinto um pouco maltratada assim um tanto por minha avó. E, assim, foi 

um sentimento que sempre existiu em mim, tipo, os meus maiores conflitos 

psicológicos aconteceram com relação a ela tipo assim aquela parada na vida que 

você tem que superar sabe, foi com relação a ela porque, acho que é aquela 

parada do conflito geracional mesmo, desde pequena, de criança mesmo, assim, 

de que eu me entendo por gente que a gente tem posições diferentes. A gente se 

posiciona muito diferente com relação a qualquer besteira com coisa séria de 

resolver não, a gente é consciente e tal, mas, assim, ela, por exemplo, sempre quis 

que eu fizesse as coisas dentro de casa e eu me negava já de pirraça por não 

aceitar o processo de ser obrigada a fazer as coisas dentro de casa, eu não 

aceitava. Ela já me bateu porque eu não quis lavar o prato e era tipo de boa, mas 

só pelo processo de não vou fazer, tá ligado?! Ninguém vai mandar em mim e aí não 

fazia. E aí eu cresci, compreendi isso depois de um tempo, o porque de fazer, de 

não fazer, desse processo de compreender eu ainda entendo que ela ainda insiste 

nesse meu posicionamento de ter que fazer as coisas porque não é só uma questão 

de tá sujo tem que lavar, é porque ela acha que eu tenho que fazer esse tipo de 

coisa, a gente compreende isso com mais clareza, né, quando o tempo passa. (Neta 

família 1) 

Mesmo tendo clareza das emoções e sentimentos, por vezes, conflituosos e 

contraditórios que permeiam as relações familiares, observa-se que a rigidez e definição de 

limites muitas vezes é confundida pelos mais jovens com autoritarismo. As respostas das netas 

divergem quando perguntadas sobre o convívio familiar e como se sentem dentro da família: 

[…] eu sou sincera, eu vou dizer o que eu tô sentindo, não tô nem aí (risos) ah, 

angustiante também de certa forma (…) tem amor, porque ama né, não tem como não 

amar. (Neta família 2) 

[…] pra mim é péssimo, né, [e é ruim só por causa dos conflitos?] é, eu odeio briga, 

eu não gosto de briga e briga me estressa […] (Neta família 2) 
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[…] Mas no total assim, eu me sinto bem, por ter conseguido também mediar muita 

coisa, ter conseguido mediar muita relação dentro da minha casa, eu acho que eu… 

eu me sinto bem assim, tipo, com as funções que eu cumpro e com o que a gente 

recebe de carinho e tal. (Neta família 1) 

 A partir dos depoimentos observamos que enquanto a Neta da família 1 se sente bem e 

atua como mediadora de conflitos entre os adultos; a Neta da família 2 diz que é angustiante e 

que é um sentimento péssimo, pois no cotidiano familiar, na maioria das vezes, ocorrem muitas 

brigas e conflitos e, mesmo não estando “nem aí” para eles, ou seja, evitando se tomar posição 

a favor de um ou de outro, regularmente é o pivô desses conflitos, seja por causa dos estudos, 

das amizades ou das atividades domésticas. Embora apareça como a fonte desses conflitos, 

observa-se que ela afirma e reafirma o seu amor pela família, “pois não tem como não amar”. 

Em suma, o amor é visto por ela como uma obrigação incondicional no seio familiar.  

Os relatos nas entrevistas corroboram o que apontam as bibliografias estudadas e o que 

o cotidiano da vida nos revela sobre as famílias e as relações entre as gerações: 

Famílias são compostas de gênero, geração, conjugalidade, sentimentos de 

pertencimento, ideias de corresidência, cooperação solidária, autoridade, afeto e 

subjetividade, entre outras coisas. Gerações são compostas de pessoas entrelaçadas 

hierarquicamente por redes de parentesco e família, por pessoas ligadas por 

pertencerem a categorias etárias (…) (SCOTT, 2010, p. 277) 

 Dentro das famílias questões geracionais e de gênero se manifestam e entrelaçam a todo 

o momento, criando mobilidades espaciais e temporais que permitem o surgimento de relações 

diversas que se sobressaem, sobretudo, nos momentos de conflitos e quando estão relacionados 

a responsabilidades e afetos. Filhos/as, pais, netos/as todos/as têm uma função a cumprir dentro 

da família e quando esses papéis sofrem alguma alteração ou não estão de acordo com o 

preestabelecido11, apesar das dificuldades de convivência, financeiras e desentendimentos, a 

família, melhor dizendo, os familiares conseguem administrar esse período (que pode não ser 

só uma fase, por vezes a morada é permanente, como vimos nas duas famílias) difícil e preservar 

em algum grau a harmonia familiar e o bem-estar dos seus membros. 

 

 

 

 

 

 

 
11  Como é na maioria das vezes, pois essa família idealizada (com pai, mãe, filho pequeno) e esse 

curso/trajeto de vida idealizado (estuda, trabalha, sai da casa dos pais, casa) se já existiu, não tem sido mais a regra. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A família é um espaço de negociação onde as relações humanas se intensificam e se 

complexificam, por ser também um espaço de amor, solidariedade, carinho, apoio, acolhimento, 

compreensão, proteção, etc. Ela é permeada por ações, emoções e sentimentos ambivalentes, 

uma vez que a família também se configura como espaço de conflito, incompreensão, 

diferenças entre as gerações que nem sempre se conciliam.  

 Quando falamos de família multigeracional temos que ter em mente que nelas há uma 

variedade de subjetividades devido às suas inserções em tempos e espaços, por vezes deveras 

distintos, as ideias e compreensões em relação a formas de pensar, agir e sentir são diversas por 

isso. E onde há muita diversidade de pensamentos, surgem conflitos e mediá-los não é uma 

tarefa fácil, as famílias, por suas diversidades, não encontram estratégias prontas, elas vão sendo 

forjadas conforme o conflito surge, ou simplesmente espera-se “a poeira abaixar”, os ânimos 

se acalmarem ou não, as brigas, discussões, conflitos e desentendimentos também podem ser 

constantes nesse espaço. 

 Como podemos observar as dificuldades econômicas causadas pela falta de emprego 

também criam conflitos entre as gerações que coabitam. Isso porque estamos habituados à 

cronologização da vida a partir de uma lógica fordista, onde os períodos da vida estão bem 

demarcados, jovens estudam, adultos trabalham e velhos estão aposentados. Nas famílias 

entrevistadas essa demarcação é variada, se compararmos as gerações a partir dessa 

cronologização, apenas as idosas estão aposentadas. Apesar de necessária essa convivência 

prolongada, muitas vezes não é boa para nenhuma das gerações, embora beneficie mais a parte 

dependente que, quando não é caso de doença ou dependência do/a idoso/a, geralmente 

corresponde à geração mais jovem – que se encontra desempregada e desassistida pelo Estado. 

 O trabalho permitiu compreender como as relações familiares são importantes para o 

funcionamento da sociedade, a família é sempre o maior suporte com o qual podemos contar, 

por isso o número de famílias multigeracionais tem aumentado no Brasil. Todavia, temos 

consciência que quando falamos de família ou de qualquer relação humana, pensamos em 

tendências e não em fatos dados. 

 As entrevistas realizadas foram confrontadas com o referencial teórico, permitindo 

analisar a relação intrafamiliar, assim como, as subjetividades que a compõem, ao mesmo 

tempo em possibilitaram compreender a interface entre a teoria e prática. Apesar de serem 

apenas duas famílias, elas representaram o que diversas bibliografias feministas e das ciências 
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sociais apontam: as mulheres como chefes de família, o desemprego estrutural, a ausência do 

Estado, o cuidado como tarefa feminina. Apesar de não ser um número expressivo de famílias 

entrevistadas isso não comprometeu o andamento do estudo, pois a pesquisa, desde o início, já 

se pretendia qualitativa, mas considero que se tivesse havido uma terceira família as realidades 

poderiam ser ainda melhor representadas, houve dificuldade de encontrar famílias que se 

dispusessem a participar. 

 Mais alguns pontos importantes que ficaram evidenciados com a pesquisa de campo: (1) 

o processo de coabitação, de modo geral tem vantagens para todas as gerações envolvidas, mas 

quem se beneficia mais, geralmente é a geração intermediária – os filhos – e os netos. Vale 

ressaltar que com o exemplo da família 1 podemos notar que esse benefício maior para a 

geração intermediária pode se inverter ao longo do tempo, pois com o passar da idade, por causa 

de doenças crônicas não transmissíveis (como a diabetes, pressão alta, perda da visão por causa 

de doenças que aparecem com o avançar da idade, como a catarata) a geração mais velha passa 

a demandar mais atenção e se beneficiar mais do processo de coabitação. (2) Com a coabitação 

os conflitos geracionais são maiores, conforme as gerações vão se alargando, nas duas famílias 

os conflitos entre avós e netas são maiores do que entre as mães e as filhas. Algo muito 

recorrente que escutamos quando falamos de família é que a avó e o avô são mais permissivos 

e condescendentes, “passam a mão na cabeça dos netos e netas”. Como vimos nas entrevistas, 

na relação avó e neta, apesar de haver carinho e afeto há também muitos conflitos que envolvem 

a autoridade, hierarquia familiar e faixa etária – as épocas diferentes são recorrentemente usadas 

como explicação para as diferenças entre elas. (3) O cuidado doméstico e, sobretudo, com os 

doentes/dependentes é uma tarefa exclusivamente feminina. 

 A partir do referencial teórico estudado e dos depoimentos coletados podemos perceber 

a complexidade das relações familiares, sobretudo as multigeracionais com diferenças de 

geração e de gênero, que envolvem também o parentesco e co-parentesco (enteados e enteadas), 

tornam as relações ainda mais complexas. São conflitos relacionados tanto às relações entre 

seus membros que estão em distintos níveis hierárquicos de poder (pai, mãe, filho, filha, neto, 

neta, irmão, irmã) tanto pelo grau de parentesco quanto também pelo grau de dependência e 

autonomia de cada um. Os depoimentos nos permitiram observar, sobretudo na Família 1, pois 

temos o panorama das três gerações, como as mudanças societárias interferem na vida familiar; 

principalmente com mais intensidade na vida de mulheres pobres que se desdobram entre o 

cuidado doméstico-familiar, o trabalho formal e, algumas vezes, o estudo, como foi o caso da 

Neta da família 1, que, diante da necessidade de cuidado do avô, largou o emprego. A ideia de 

que o cuidado é uma obrigação feminina é tão forte que muitas mulheres largam emprego e/ou 
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estudo diante da necessidade de cuidado de outrem. O cuidado sob a tutela feminina também 

não tem idade, se com 6 anos a menina já consegue trocar uma fralda, varrer uma casa, lavar 

um prato, isso já se torna uma obrigação dela. E para desanuviar qualquer neblina: o problema 

não é a menina fazer, a questão é que essa tarefa ainda é considerada como específica da 

menina/mulher, o que isenta o menino/homem. Para as famílias entrevistadas as tarefas 

domésticas não são uma atribuição para quem mora no domicílio, mas sim, uma tarefa feminina. 

Em suma, para as famílias investigadas, cuidar ainda é um verbo que se conjuga apenas no 

feminino. 
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