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RESUMO 
A presente pesquisa buscará verificar como as experiências de autocuidado e bem-estar subjetivo são vividas 
pelas mulheres de famílias monoparentais. Tal tema foi escolhido em razão da necessidade de 
aprofundamento dessas questões, assim como, por sua grande importância para a psicologia no atendimento 
a estes sujeitos e suas famílias. O trabalho será uma pesquisa qualitativa exploratória na qual os dados serão 
coletados por meio de entrevistas semiestruturadas (com mulheres chefes de família que tenham pelo menos 
um filho menor de 12 anos) e serão analisados através do método de Análise de Conteúdo. Espera-se com 
este trabalho a compreensão da dinâmica utilizada pelas mulheres a fim de conciliar seus diversos papéis 
sociais e manter o autocuidado e o bem-estar subjetivo, afinal, dado seu contexto social, presume-se que 
estas experiências não sejam frequentes e, quando aconteçam, demandem mobilizações de redes de apoio 
e carreguem consigo conflitos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde da mulher; Gênero; Mãe solteira. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 Com o advento da lei do divórcio e a inserção da mulher no mercado de trabalho 
houveram mudanças nas configurações familiares, sendo uma das principais o crescimento 
do número de famílias monoparentais femininas. Estas se caracterizam por serem 
constituídas de uma mulher e seus filhos, sendo elas as principais responsáveis pelo 
provimento material e emocional de sua família. Com isso, essas mulheres assumem as 
funções que são tradicionalmente atribuídas ao casal parental. Assim, faz necessário lançar 
luz sob sua perspectiva desta realidade (BARRETO et al, 2016). 

Apesar dos aparentes avanços no que tange as relações de gênero muitas 
perspectivas tradicionais se perpetuam. Solari (2017), em seu estudo constatou que as 
mulheres de classe mais altas, mesmo quando possuem uma rede de apoio, esta 
dependeria de elas exercerem seu papel de mãe como foco principal de suas vidas, 
renunciando aos demais aspectos de suas existências.  

Já Favaro (2016) constatou que as mulheres de classes baixas de seu estudo 
apresentavam redes de apoio, porém sentiam-se culpadas ou envergonhadas de utiliza-
las, principalmente quando estas não faziam parte de sua rede familiar, por medo de 
transparecerem não estar correspondendo ao esperado socialmente delas enquanto 
mulher/mãe.  

As famílias monoparentais são atingidas pelo estereótipo de que a família nuclear 
(compreendida como formada por pai, mãe e filhos) é a ideal, logo, a família monoparental 
se configura como faltante ou deficitária. Isso ocorre de modo a causar nas mães destas 
famílias sentimento de frustração, culpa e baixa autoestima, além de medo do preconceito 
e de que este se confirme com seus filhos – tornando-os “problemáticos” (VERZA et al. 
2015; SANTOS et al. 2017). 

Pelo acúmulo dos papéis as mulheres ficam sobrecarregadas ao terem que cumprir 
sozinhas todas as demandas da casa, da família e da vida profissional (BARRETO et al, 
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2016). Por conseguinte, as mulheres precisam lançar mão de recursos para conciliar todas 
as funções, recorrem a redes de apoio familiar e social, muitas vezes outras mulheres 
(FAVARO, 2016; MANTOVANI et al. 2017).  

Diante do exposto, levanta-se a seguinte questão: como as experiências de 
autocuidado e bem-estar subjetivo são vívidas pelas mulheres de famílias monoparentais? 
A literatura científica atual mostra-se escassa sobre esse tema. São lançadas 
compreensões sobre redes de apoio, mídia, o manejo de papéis sociais e as dinâmicas 
familiares, mas é necessário analise e aprofundamento em questões de autocuidado e 
bem-estar subjetivo (SOLARI, 2017; LEÃO, 2017; SANTOS, 2017; FAVARO, 2016). 

Com isso, faz-se necessário conceituar autocuidado que, com base em Andrade 
(2017), seria um agir intencional, espontâneo e concreto no mundo em prol da manutenção 
da saúde e bem-estar, envolvendo uma tomada de decisão e uma contribuição voltada ao 
desenvolvimento do sujeito. 

Ademais, o conceito de Bem-Estar Subjetivo (BES) é complexo, e é uma corrente 
que o investiga como prazer e felicidade, assim, pretende-se entender e analisar a 
autoavaliação do indivíduo com sua vida e suas experiências emocionais positivas e 
negativas (SIQUEIRA e PADOVAM, 2008; FELDMAN, 2015).  

O presente trabalho buscará lançar maior compreensão sobre tais questões 
subjetivas, de forma a ampliar o conhecimento sobre o papel da mulher (e suas 
consequências) na sociedade. Ao investigar o bem-estar subjetivo e o autocuidado, têm-se 
um melhor entendimento sobre os efeitos à psique da mulher chefe da família 
monoparental, possibilitando melhoria na qualidade do atendimento à essas pessoas e, 
consequentemente, suas famílias 
 
2 MATERIAS E MÉTODOS 
 

O presente trabalho caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa exploratória, a qual 
propõe maior aproximação com o tema e um aprofundamento dos conhecimentos. Dessa 
forma, se fará necessário a realização de levantamentos bibliográficos, entrevistas e 
análises de exemplos que ampliem o entendimento do tema (GIL, 2002).  

Os sujeitos desta serão dez mulheres, mãe de pelo menos um filho menor de 12 
anos, de famílias monoparentais que chefiem suas casas e não coabitem com o pai de seus 
filhos. Dentre os critérios de exclusão, destaca-se: mulheres que participem de uma família 
biparental; que coabitem com o outro genitor de seus filhos; e mulheres com filhos maiores 
de 12 anos, uma vez que filhos ainda em idade infantil demandam maiores cuidados 
maternos. As entrevistadas serão encaminhadas por profissionais da saúde de uma 
instituição filantrópica que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Enquanto instrumento será utilizada uma entrevista semiestruturada, com a 
finalidade de obter uma compreensão integral dos fenômenos (MANZINI, 2004). A partir 
dessa perspectiva, foram definidos enquanto principais temas: o cotidiano das 
participantes, a quantidade e qualidade das experiências de bem-estar emocional dessas 
mães e a auto avaliação delas sobre seus estados psíquicos. 

A pesquisa será submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da Unicesumar e será 
solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Além disso, serão 
explicadas as questões referentes ao sigilo e à confidencialidade dos dados, outrossim, do 
caráter voluntário da participação na pesquisa. As entrevistas serão gravadas, sob o 
consentimento das participantes e acontecerão no local de preferência das mesmas. 

Em termos de análise de dados, será utilizada a Análise de Conteúdo, em específico, 
a Análise por Categorias Temáticas, a qual pretende agrupar os dados obtidos de forma a 
elucidar os fenômenos ali contidos (CAREGNATO,2016). 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Espera-se com os resultados obtidos por meio deste trabalho verificar a dinâmica 

depreendida pelas mulheres a fim de conciliar os diversos papéis e manter o autocuidado 
e o bem-estar subjetivo, e ainda, como essas experiências acontecem e quais os 
sentimentos despertados por elas. 

Como hipóteses, o presente estudo pretende constatar que as mulheres tiveram 
experiências de autocuidado e bem-estar subjetivo. Entretanto, tais experiências não são 
frequentes e necessitam de redes de apoio, como, por exemplo, a família estendida. 
Segundo Favaro (2017), as mulheres de famílias monoparentais precisam de redes de 
apoio, a fim de, suprirem todas as demandas referentes ao seu lugar social  

Ademais, espera-se constatar que as vivências de autocuidado realizadas pelas 
mães podem despertar conflitos psíquicos e sociais. Uma vez que, a mulher deve realizar-
se como mãe exclusivamente e suprir as demandas oriundas deste papel. Assim, ao 
envolver-se em outras atividades, estas vivenciam a culpa e a necessidade de retribuir o 
auxílio, para que suas relações sociais não se fragilizem, sendo que este é, 

frequentemente, um receio delas.  (BARRETO et al, 2016; FAVARO, 2016; SOLARI, 2017) 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pretende-se com a realização desta pesquisa constatar que as mães de família 
monoparental apresentam déficits quanto às experiências de autocuidado que vivenciam, 
principalmente referente a qualidade e quantidade destas. Ou seja, estas além de pouco 
frequentes, são fracamente aproveitadas devido às dificuldades que carregam consigo. 
Dessa forma, o bem-estar subjetivo fica também prejudicado. 

E ainda, almeja-se ampliar os conhecimentos a respeito da realidade social destas 
mulheres. Uma vez que, esta realidade é permeada pelas consequências da sociedade 
patriarcal e machista, que as coloca em situação de desigualdade, fato que deve ser 
considerado pelos profissionais da saúde no cuidado a ela. Além disso, espera-se com este 
estudo o fortalecimento das linhas de pesquisa relacionado ao tema, uma vez que, é suma 
importância para a saúde mental da mulher. 

Com este resultado, por conseguinte, espera-se colaborar com o desenvolvimento 
de estratégias de conscientização sobre a necessidade de apoio a estas mulheres no que 
tange à rede familiar, social, e a conciliação dos papeis de sua vida de modo a preservar 
seu autocuidado, consequentemente, sua saúde. 
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