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Resumo:

Nesta tese busco entender a realidade ainda pouco conhecida das mulheres chefes de família
de  classes  médias  em  Salvador,  visto  que  a  grande  maioria  dos  estudos  sobre  chefia
feminina  vem  insistindo  na  homogeneidade  desse  grupo  social  e  tem  associado  sua
expansão à ampliação dos processos de pauperização, contemporaneamente sintetizado na
idéia de uma feminização da pobreza. Assim, através de estudo qualitativo, me proponho a
discutir as trajetórias e experiências de 32 mulheres soteropolitanas de classe média, face à
condição de chefia dos seus núcleos doméstico-familiares, tentando entender a pluralidade
de caminhos que levou essas mulheres – na condição de separada, viúva, solteira e mesmo
de casada – a assumir a responsabilidade pela provisão econômica e exercício da autoridade
junto às suas respectivas famílias. Assim, busco ainda refletir, nesse contexto, como esta
experiência  de  chefia  vem  sendo  conformada  face  à  articulação  interseccional  dos
pertencimentos sociais de classe, gênero, raça/etnia e idade/geração, dando ênfase, portanto,
às possíveis interconexões entre sistemas de opressão. Nessa perspectiva, me proponho ao
duplo  desafio  de  discutir  os  significados  dessa  experiência  intra-classe,  a  partir  do
entendimento  da  combinação  dos  múltiplos  pertencimentos  sociais  e,  ainda,
comparativamente,  buscarei  entender,  mesmo que em menor profundidade,  na  dimensão
inter-classe, como essas experiências se afastam e se aproximam quando confrontadas com
a realidade vivida pelas mulheres chefes de família de classes populares, a partir de pesquisa
realizada anteriormente como dissertação de mestrado.

Palavras-chave: chefia familiar feminina; hierarquias sociais; interseccionalidades; relações
de gênero, classe, raça/etnia e idade/geração.

Banca  examinadora:  Cecília  Maria  Bacelar  Sardenberg  Elisabete  Dória  Bilac  Inaiá  Mª
Moreira de Carvalho Guaraci Adeodato Alves de Souza Alda Britto da Motta


	“Na Trama das Interseccionalidades: Mulheres Chefes de Família em Salvador”.

