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Resumo: 
 
Este estudo todo como objetivo analisar a saúde financeira de famílias monoparentais 
femininas, na percepção de mulheres na condição de chefes de família, residentes em um 
município de pequeno porte localizado na região Centro-Oeste do país. Sendo um tema de 
relevância social e acadêmica, com estudos ainda incipientes no contexto do objeto de estudo 
escolhido, este artigo está comprometido em oferecer contribuições teóricas a academia e a 
sociedade, por meio de um debate que merece espaço no contexto dos estudos e pesquisas 
desenvolvidas na área de finanças comportamentais. Em termos metodológicos, trata-se de um 
estudo descritivo-qualitativo, que entrevistou nove mulheres chefes de famílias, inseridas em 
famílias monoparentais, acerca do conhecimento sobre finanças e como lidam com o orçamento 
familiar sozinhas. Os achados desse artigo relataram uma realidade construída a partir dos 
depoimentos e percepções das mulheres participantes do estudo e não diferem da realidade de 
outras mulheres que se encontram em situação similar, de outras regiões do país, que 
diariamente são desafiadas a fazerem sozinhas, a gestão do orçamento familiar para sustentarem 
suas famílias. 
 
Palavras-chave: Educação Financeira. Finanças Comportamentais. Famílias Monoparentais. 
Finanças Familiares.   

 
 

1. Introdução 
 
Ao longo dos anos a presença e liderança feminina têm alcançado setores e espaços de 

predominância masculina, inclusive modificado o perfil e a estrutura familiar com aumento 
progressivo da participação das mulheres como chefes de família (MENDES, 2016). Essa 
mudança é decorrente não apenas da expansão da sua presença no mercado de trabalho, maior 
educação e empoderamento (MENDES, 2016), mas se deve a outros fatores que corroboram 
nesse sentido, tais como falências matrimoniais, transformações culturais e prolongamento da 
expectativa de vida (PINHEIRO; FONTOURA, 2007). No Brasil, a partir da década de 1970, 
as “mulheres chefes de família passam a ter visibilidade e conquistam um lugar entre as 
pesquisas sociológicas; além disso, é somente no Censo Demográfico de 1980 que a categoria 
“chefe de família” passou a designar a pessoa (homem ou mulher) responsável pelo domicílio 
ou pela família” (BARROSO E BRUSCHINI, 1981, p. 40). 
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 Neste cenário, a presença de famílias monoparentais chefiadas por mulheres vem 
aumentando, de acordo com dados do Censo do IBGE (2010), assim como a qualidade da saúde 
financeira com a presença de endividamento e inadimplência, tanto do ponto de vista 
macroeconômico, no que diz respeito às operações financeiras, como do ponto de vista do 
indivíduo, com interferências em suas relações sociais, seu estado psicológico e sua vida 
familiar (TRINDADE, 2012). A dificuldade em conseguir conciliar a limitação financeira, em 
função de uma única fonte de renda para prover o orçamento e a vida familiar, agravada pelo 
excesso de jornada de trabalho faz com que essas mulheres se sintam culpadas, além da 
exposição a fatores de risco, como a exclusão e a desigualdade social (SANTOS, 2011).  
Segundo Barroso e Bruschini (1981), essa dupla jornada de trabalho e seus reflexos encontram 
suas raízes nas condições geradas pela sociedade, que por conta de tais fatores culpabilizam a 
vítima.  

Diante do exposto, evidenciam-se variações na percepção desse endividamento que não 
são influenciados somente por contextos econômicos (KEESE, 2012), trazendo além de 
consequências de origem social, como a negativação do nome em caso de inadimplência, perda 
de crédito, consequências de origem psicológicas como insônia, depressão, crises de ansiedade, 
transtornos alimentares, podendo nos casos extremos levar ao suicídio (ARTIFON; PIVA, 
2013). A falta de controle, organização e saúde financeira são questões que influenciam 
significativamente nos problemas financeiros, necessitando de medidas como o acesso à 
Educação Financeira para mudança de pensamento e atitude, a fim de amenizar os impactos do 
endividamento e melhorar a qualidade de vida financeira familiar (VIEIRA, et. al., 2011). 

Ao observar o atual momento em que se encontra o país, com evidentes problemas 
socioeconômicos, tais como desemprego, instabilidade financeira, recessão, é relevante 
conduzir pesquisas que contemplem essa temática, principalmente no contexto da família 
monoparental feminina, que se apresenta em uma condição de vulnerabilidade maior. Dessa 
forma, a Educação Financeira possui elementos que auxiliam a desenvolver competências de 
gestão evidentes na organização e condução do orçamento financeiro familiar, oferecendo 
conhecimento e ferramentas que contribuem para um melhor enfrentamento dessa conjuntura. 

Consciente da importância deste tema, este estudo tem como objetivo analisar a saúde 
financeira de famílias monoparentais femininas, na percepção de mulheres na condição 
de chefes de família, residentes em um município de pequeno porte localizado na região 
Centro-Oeste do país. Sendo um tema de relevância social e acadêmica, com estudos ainda 
incipientes no contexto do objeto de estudo escolhido, este artigo está comprometido em 
oferecer contribuições teóricas a academia e a sociedade, por meio de um debate que merece 
espaço no contexto dos estudos e pesquisas desenvolvidas na área de finanças comportamentais. 
Dessa forma, este artigo está estruturado com as seguintes partes: Introdução, referencial 
teórico, percurso metodológico, análise dos dados e considerações finais. 

 
2. Referencial Teórico 
 
2.1 Educação financeira 

  
A questão do endividamento vem se tornando um assunto de grande relevância e elevada 

recorrência, pois gradativamente se insere no cotidiano de boa parte da população. O acesso 
facilitado ao crédito através das políticas e incentivos do governo, bem como a falta de controle 
e organização financeira, são questões que contribuem significativamente para o aumento do 



 

endividamento e, em consequência da inadimplência, logo medidas que impulsionem e 
valorizem a Educação Financeira são extremamente necessárias para amenizar os impactos do 
endividamento e melhorar a qualidade de vida financeira pessoal e familiar (ALVES 2013; 
ANDERLONI et.al, 2012; VIEIRA, et.al, 2011).  

A educação financeira se caracteriza por um processo que visa aprimorar a compreensão 
de conceitos relacionados a riscos financeiros, por meio de informação, instrução e 
aconselhamento, desenvolvendo assim habilidades para que as escolhas realizadas sejam 
conscientes e adequadas proporcionando um bem-estar financeiro (OECD, 2005). 

Diante de tal conceito, pode se considerar que a educação financeira, também abordada 
por alguns autores de “alfabetização financeira”, é um importante instrumento de auxílio na 
implementação de um planejamento financeiro pessoal ou familiar, principalmente às famílias 
em estado de maior vulnerabilidade, cujo intuito é influenciar o comportamento financeiro dos 
indivíduos, com vista à melhoria econômica e social destas famílias. Nesse Contexto, ainda se 
observa a necessidade da educação financeira nas tomadas de decisões em todas etapas da vida 
de um indivíduo, desde questões financeiras básicas até questões mais complexas, ou seja, o 
indivíduo deve se tornar capaz de gerir de forma eficaz todos os seus recursos disponíveis 
(DUARTE, 2012). 

Oferecer esta prática aos indivíduos proporciona benefícios em larga escala a todos os 
envolvidos no processo e inclusive à economia. Ao buscar conhecimento crítico acerca da sua 
realidade os reflexos são percebidos nas escolhas realizadas e na definição de novas prioridades 
(GARCIA et. al., 2013). Segundo Barros e Lima (2012) o investimento em programas sociais 
parte do pressuposto de que os mesmos terão um impacto positivo sobre um conjunto de 
interesses, quer sejam coletivos ou individuais, ocasionando benefícios para ao menos uma 
parcela da sociedade. 

  
Esse aspecto “cívico” da alfabetização financeira, visto como um componente 
importante do capital humano, é enfatizado pelos formuladores de políticas em 
economias emergentes, como as da América Latina a ideia de que consumidores mais 
instruídos e informados tomarão melhores decisões financeiras ao longo de sua vida, 
que, como um todo, favorecerá a estabilidade e o desenvolvimento do sistema 
financeiro. (GARCIA, et al., 2013, p. 20). 
 
 

Outros fatores podem influenciar a educação financeira, como os ligados a questões 
demográficas e econômicas, mas o comportamento do indivíduo ainda é o que possui maior 
relevância (POTRICK, VIEIRA e KIRCH, 2016). Segundo aponta o Caderno de Educação 
Financeira (2013) elaborado pelo BACEN (Banco Central do Brasil) as origens do 
endividamento também são diversas e amplamente ligadas à educação Financeira. Com a 
globalização da tecnologia e um forte apelo publicitário ao consumo, é preciso estar atento aos 
encantos das estratégias de marketing, principalmente quanto ao cumprimento do planejamento 
financeiro pessoal ou familiar, uma vez que o alto nível de endividamento pode comprometer 
sua saúde financeira e a qualidade de vida e consequentemente uma desestruturação familiar. 

O comprometimento do futuro acerca das escolhas realizadas pode ser observado por 
diversos aspectos, psicológicos, físicos e por valores sociais que estão baseados em sentimentos 
e emoções que impactam na decisão de consumo (FIORI, 2017).  

De acordo com Brauntein e Welch (2002), consumidores se tornam mais vulneráveis 
por não gerir o dinheiro adequadamente em crise graves. Segundo levantamento da 



 

Confederação Nacional dos Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) estima-
se que (38,8%) dos brasileiros adultos estavam negativados em fevereiro, ou seja, o equivalente 
a 60,8 milhões de pessoas o equivalente a 4 em cada 10 brasileiros. (SPC, CNDL, 2020). O 
endividamento nesta proporção traz consequências negativas para a economia, acentuando 
ainda mais as desigualdades sociais. 

 
Não é incomum encontrar servidores com alto grau de insatisfação e estresses gerados 
por problemas familiares, não raro com origem nas dificuldades econômicas. Em 
geral, nos problemas financeiros reside boa parte das preocupações, que só tendem a 
piorar a situação de desmotivação e de falta de concentração no desenvolvimento de 
atividades profissionais (HALLES, 2008, p. 1).  
  

Observando o atual momento em que se encontra o país, com evidentes problemas 
socioeconômicos, tais como desemprego, instabilidade financeira, recessão, a inserção do tema 
nas discussões nos mais diversos ambientes, não apenas no meio acadêmico demanda certa 
urgência em todos os setores, essencialmente pela escassez de recursos e irregular distribuição 
de renda (SAVOIA, SAITO e SANTANA, 2007).  

Dessa forma, a educação financeira possui elementos que auxiliam a desenvolver 
competências de gestão na organização e condução financeira familiar, contribuindo para um 
enfrentamento efetivo dessa conjuntura, pois o descontrole no planejamento financeiro 
influencia diretamente à saúde financeira (WISNIEWSKI, 2011). 
  
 2.2 Famílias monoparentais femininas 
  

“As mulheres conquistaram espaço no mundo do trabalho, mas ainda carregam as 
responsabilidades históricas dos cuidados e dos afazeres domésticos numa tensão e cobrança 
muito maior do que quando essas atividades se colocam aos homens” (DOS SANTOS, 2018, 
p.6). Comparando às famílias brasileiras e dado seu contexto histórico, pode-se observar, que 
o pai (patriarca da família) sempre teve a maior responsabilidade, onde devia colocar comida 
na mesa e liderar a família, já a mãe se ocupava das funções domésticas de cuidar dos filhos e 
da casa, sendo estas as premissas da realização feminina e padrão da sociedade.  

 
Bassanezi (2001, p. 609) entende que: 
 

Ser mãe, esposa, dona de casa era considerado o destino natural das mulheres. Na 
ideologia dos Anos Dourados, maternidade, casamento e dedicação ao lar faziam parte 
da essência feminina; sem história, sem possibilidades de contestação. A vocação 
prioritária para a maternidade e a vida doméstica seriam marcas femininas, enquanto 
a iniciativa, a participação do mercado de trabalho, a força e o espírito de aventura 
definiriam a masculinidade. A mulher que não seguisse esses caminhos, estaria indo 
contra a natureza, não poderia ser realmente feliz ou fazer com que outras pessoas 
fossem felizes. Assim, desde criança, a menina deveria ser educada para ser boa mãe 
e dona de casa exemplar. As prendas domésticas eram consideradas imprescindíveis 
no currículo de qualquer moça que desejasse se casar, e o casamento, porta de entrada 
para a realização feminina, era tido como o objetivo de vida de todas jovens solteira. 
 
 

Várias mudanças aconteceram com o passar dos anos, entre elas uma maior participação 
das mulheres no mercado de trabalho e nas universidades. Segundo estudos, a chefia familiar 



 

feminina pode ser explicada em várias situações. A principal delas é quando não há presença 
de uma figura paterna em casa. Realidades onde se pode encontrar mulheres, que moram com 
seus filhos e são consideradas em relação ao estado civil: mães solteiras, separadas, divorciadas 
e viúvas. (ALVARES, 2003). A definição de família monoparental se dá pela presença de um 
indivíduo que reside com seus filhos sem a presença de um companheiro. O indivíduo ou 
companheiro acaba tendo a responsabilidade de assumir e cuidar da família sem os laços 
conjugais de seu companheiro, tendo por fim a separação do casal (MINAMIGUCHI, 2017). 
Ainda de acordo com Minamiguchi (2017), entende-se que é possível uma análise destas 
configurações familiares, com base no padrão etário e na probabilidade de eventos para 
encontrar alternativas e suas características. 

Dados coletados pelo Censo do IBGE (2010) abordam as alterações e as novas 
formações familiares presentes na sociedade brasileira, com uma evidente redução do formato 
familiar que anteriormente era constituído por famílias heteronormativas com filhos, que 
representavam cerca de dois terços dos lares brasileiros na década de 1980, e apresentou uma 
redução para 50%. “Ou seja, o tipo de arranjo familiar que sempre foi hegemônico na sociedade 
brasileira está prestes a perder a maioria absoluta e a tendência é continuar perdendo 
participação relativa no conjunto dos arranjos familiares” (ALVES; CAVENAGHI, 2012, 
p.26).  

Atualmente os índices de qualidade de vida aumentaram, seguidos de uma nova 
expectativa de vida e da queda na taxa de fecundidade, promovidas pelas intensas mudanças 
sociais tais como a entrada quase massiva da mulher no mercado de trabalho, divórcios, 
alterando suas prioridades, trazendo como desdobramento o aumento de famílias 
monoparentais femininas, passando de 11,5% em 1980 para 15,5% em 2010. (BHERING, 
FONTES, 2015, p.3). O maior índice de famílias monoparentais femininas reside nas classes 
baixas, onde de acordo, com Bering e Fontes (2015), a diferença de renda média dos domicílios 
chefiados por mulheres é em média de R$ 1.479,44. Já os domicílios monoparentais masculinos 
têm a renda média de R$2.070,44. Essa diferença aponta a desigualdade de gênero em relação 
ao rendimento, que se dá muitas vezes pela falta de qualificação tanto profissional como 
educacional. 

 
As mulheres vêm se tornando, ao longo do tempo, mais pobres do que os homens, de 
acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano 1995 do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), “A pobreza tem o rosto de uma mulher – 
de 1.3 bilhão de pessoas na pobreza, 70% são mulheres” (NOVELLINO, 2004, p.4). 
 
 

Neste formato familiar, onde a mulher é a única responsável pela sua família, a estrutura 
e o funcionamento familiar é baseado na não-biparentalidade e traçado por questões de gênero. 
O papel da mulher chefe de família é posto à prova no âmbito público e privado, uma vez que 
ela precisa dar conta das responsabilidades que lhe são impostas e provar à sociedade, que na 
maioria das vezes não a favorece, que é capaz de arcar com tudo sozinha. Além disso, essas 
configurações são opostas ao modelo tradicional de família patriarcal chefiada por homens e 
com papéis parentais divididos conforme os princípios do poder masculino. Em função dessa 
complexa combinação de fatores, as famílias monoparentais femininas acabam tornando-se 
mais vulneráveis por uma série de motivos que envolvem a necessidade de apoio psicológico, 
social e econômico (VERZA, SATTLER, STREY, 2015).  

 



 

3. Metodologia 
 

O presente estudo se caracteriza por uma pesquisa do tipo exploratória, pois visa 
“proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 
construir hipótese” (GIL, 2007), pois tem por propósito explorar uma problemática a partir de 
uma análise subjetiva, individual e organizada dos participantes da pesquisa, a partir de sua 
experiência de vida, respeitando seu ponto de vista. Em termos de abordagem, esse estudo se 
enquadra em uma pesquisa qualitativa, pois escolheu dá ênfase aos detalhes situacionais, sem 
instrumentos formais e medíveis, permitindo uma descrição do processo e uma narrativa da 
visão da realidade dos indivíduos (GEPHART, 2004). 

A pesquisa foi dividida em duas etapas, sendo a primeira caracterizada por uma pesquisa 
bibliográfica em acervos digitais, sites reconhecidos que são referência quanto ao tema 
estudado, bem como outras produções acadêmicas relevantes e a segunda etapa pela realização 
de entrevistas com mulheres chefes de família do contexto de pesquisa escolhido, guiado por 
um roteiro de perguntas direcionadas, abertas e flexíveis a intervenções das partes. O roteiro 
das entrevistas foi elaborado considerando o objetivo principal do estudo. A segunda etapa 
constituiu em uma coleta de dados feita por meio de entrevistas com nove mulheres na condição 
de chefes de família, com o propósito de ouvir seus relatos e depoimentos de suas próprias 
realidades, sob as perspectivas de dificuldades e expectativas através de suas experiências 
pessoais e financeiras. 

As entrevistas foram gravadas em áudio via aplicativo WhatsApp em razão do atual 
cenário da pandemia causada pelo Covid-19, e posteriormente transcritas. Elas aconteceram 
num período de quinze dias com duração média de quarenta e cinco minutos. Vale ressaltar, 
todavia, que, embora tenha seguido um roteiro prévio, de acordo com os depoimentos das 
participantes, algumas perguntas foram reformuladas e outras incluídas. Os dados foram 
analisados seguindo os passos determinados pela Análise de Conteúdo (Bardin, 2011), e foram 
avaliadas em conjunto, perpassando pelos seguintes temas: conhecimento sobre educação 
financeira, sonhos e desejos vs saúde financeira, endividamento vs sustentar a família. A 
diversidade de perfil das entrevistadas permitiu que cada entrevista fosse diferente 
proporcionando riqueza de dados ao nosso estudo. 

 
4. Análise de Dados   
 

No processo de organização e análise dos dados transcritos das entrevistas, em tal 
processo ficou perceptível a forma como essas mulheres, chefes de família monoparental se 
relacionam com as dificuldades encontradas na vida financeira, bem como seus desejos e 
aspirações pessoais e familiares, indicando a necessidade de programas educativos que visam 
a melhoria da saúde financeira de famílias com tais características, mesmo que este não seja o 
fator de maior interferência para sua atual condição. Realizar entrevistas, sobretudo quando são 
guiadas por roteiros semiestruturados, que permitem uma abertura para ouvir as narrativas dos 
participantes, cujo conteúdo contempla relatos acerca da trajetória de vida do entrevistado não 
é uma tarefa simples, pois, ao mesclar formalidade e informalidade, para alcançar um discurso 
mais livre e espontâneo, e ao mesmo tempo que atenda à finalidade da pesquisa e seja 
academicamente relevante, temos um elemento que introduz profundidade aos resultados. 
Como diz Romanelli (1998, p. 128): 

 



 

A subjetividade, elemento constitutivo da alteridade presente na relação entre sujeitos, 
não pode ser expulsa, nem evitada, mas deve ser admitida e explicitada e, assim, 
controlada pelos recursos teóricos e metodológicos do pesquisador, vale dizer, da 
experiência que ele, lentamente, vai adquirindo no trabalho de campo.  
 

Identificou-se a recorrência de certas categorias temáticas, não obstante as diferenças de 
classe social, escolaridade e faixa etária das entrevistadas, o perfil destas mulheres foi delineado 
a partir dos seguintes critérios: idade, estado civil, número de filhos, grau de escolaridade e 
faixa salarial, conforme apresentados no quadro 1.  

 
Quadro 1 - Perfil dos Entrevistados 

Entrevistado Gênero Idade (Anos) Estado Civil Nº Filhos Escolaridade 
E1 Feminino 42 Solteira 04 Fundamental Incompleto 
E2 Feminino 25 Solteira 03 Fundamental Incompleto 
E3 Feminino 36 Divorciada 01 Ensino Médio Completo 
E4 Feminino 28 Solteira 01 Ensino Médio Completo 
E5 Feminino 49 Solteira 02 Superior Completo 
E6 Feminino 50 Divorciada 02 Fundamental Incompleto 
E7 Feminino 58 Divorciada 01 Superior Completo 
E8 Feminino 36 Solteira 04 Fundamental Incompleto 
E9 Feminino 36 Solteira 01 Fundamental Completo 

 Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
 
 
 
4.1 Conhecimento sobre educação financeira 

 
Segundo estudos, a chefia familiar feminina pode ser explicada em várias situações. A 

principal delas é quando não há presença de uma figura paterna em casa, onde pode se encontrar 
mulheres que moram com seus filhos e são consideradas em relação ao estado civil: mães 
solteiras, separadas, divorciadas e viúvas. (ALVARES, 2003). No grupo que participou deste 
estudo, observa-se que 66% são solteiras e 34% divorciadas e destas, 89% moram com os filhos. 
A faixa etária expressa um grupo heterogêneo, denotando a presença de monoparentalidade 
feminina em todas as idades, com uma incidência maior na faixa etária acima dos 35 anos. 

O maior índice de famílias monoparentais femininas está presente nas classes baixas, 
onde de acordo, com Bering e Fontes (2015) a diferença de renda média dos domicílios 
chefiados por mulheres é em média de R$ 1.479,44. Entre o grupo entrevistado, mais da metade, 
56% possuem rendimentos entre um e dois salários mínimos (SM), 11% recebe entre dois e 2,5 
SM e 33% ganham acima de 2 SM. Mesmo a maioria das entrevistadas possuindo uma renda 
mínima fixa, percebe-se que essa renda passa por algumas alterações, uma vez que essas 
mulheres estão sempre em busca de outras fontes de renda para melhorar o orçamento familiar. 
Buscam ainda por capacitação e novas oportunidades no mercado de trabalho.  

O papel da mulher chefe de família é posto à prova no âmbito público e privado, uma 
vez que ela precisa dar conta das responsabilidades que lhe são impostas e provar à sociedade, 
que na maioria das vezes não a favorece, que é capaz de arcar com tudo sozinha (VERZA; 
SATTLER; STREY, 2015), pode-se constatar isso na fala da E4 “eu não recebo pensão do pai 
do meu filho. Eu ainda consigo me sustentar e sustentar ele”.  

Essa situação de constante tensão e vulnerabilidade reforçam a importância da presença 
da educação financeira nessas famílias, pois se caracteriza por um processo que visa aprimorar 



 

a compreensão de conceitos relacionados a riscos financeiros, por meio de informação, 
instrução e aconselhamento, desenvolvendo assim habilidades para que as escolhas realizadas 
sejam conscientes e adequadas proporcionando um bem-estar financeiro (OECD, 2005). Sobre 
esta temática analisa-se que a falta de orientação financeira associada a facilidade de acesso ao 
crédito constituem-se em um aspecto importante que corrobora para o consumo irresponsável, 
e isso pode ser observado no relato da entrevistada E4, quando afirma que 

 
Assumi o concurso e logo de cara fui fazer um empréstimo. Já fui comprar minha 
moto por desespero, se naquela época eu tivesse uma orientação [...]. Foi uma coisa 
que naquele momento não era necessário (E4). 
 

 
4.2 Desafios presentes na gestão financeira do orçamento familiar 
 

A preocupação com os filhos é outro ponto fundamental que influencia nas decisões 
financeiras destas mulheres. Quando indagadas a respeito de seus anseios frente a 
responsabilidade de administrar a vida financeira, sabendo que possuem pessoas que são seus 
dependentes, observa-se o sentimento de impotência e medo, “medo de deixar faltar...” (E4), “é 
difícil ser responsável por tudo” (E7) e assumir dois papéis o de pai e mãe, ainda mais quando 
se veem sem apoio familiares e outras pessoas, com recursos financeiros limitados. Os relatos 
a seguir demonstram esses sentimentos.  

 
É uma situação que é muito preocupante. Sim, é o medo de deixar faltar [...]é uma 
situação bem delicada. É ser mãe, né, e solteira sozinha[..]ainda mais quando a gente 
não tem ajuda (E4). 

 
[...] às vezes é difícil a gente ser responsável por tudo, pai e mãe, ao mesmo tempo e 
com a renda não tão boa tão alta. Mas eu acho que com fé em Deus a gente consegue 
se manter (E7). 
 
Medo tem né. Medo[...] de deixar passar fome a necessidade das coisas, né. Isso a 
gente tem assim, mas eu sou muito tipo assim. Eu sou mãe, pai, né. Então faço de tudo, 
né (E8). 
 
Sim. Tem mês que a gente entra em desespero, né. Porque daí cê não sabe de onde vai 
tirar dinheiro do serviço.  Aparece poucas diárias [...] minha filha depende de mim. 
Então, se eu não trabalhar, ela não come ela não bebe ela num tem roupa pra vestir 
nem nada, né, nem o que comer (E9). 
 

Quando questionadas se haviam tido em algum momento de suas vidas, acesso a 
informações formais sobre como lidar com o dinheiro, e nenhuma delas teve acesso formal à 
educação financeira elementar, nem mesmo informações sobre como gerir um orçamento 
familiar, todas possuem conhecimento empírico e aprenderam no cotidiano, a partir de suas 
vivências, já que precisam lidar com tudo sozinhas. 

 
Não, eu não tive nenhum curso deste tipo, mas a gente vai aprendendo conforme vai 
amadurecendo (E4) 
 
Não nunca fiz, o SEBRAE já me ofereceu várias vezes mais eu não tive interesse (E6) 
 
Eu nunca fiz um curso nada e eu aprendi isso com meu pai (E7) 



 

 
Sim...conhecimento a gente costuma ter, porque a gente lida com isso bem dizer todo 
mês (E9) 
 

Este conhecimento parece não ser o suficiente para administrar o orçamento familiar e 
nem as beneficia em relação a percepção de endividamento como observa-se nas falas das 
entrevistadas, que relatam sobre empréstimos, atrasos de pagamentos, a inabilidade de lidar 
com o crédito disponível, entre outros. 
 

Sim, tem duas lojas que está atrasada... que não dou conta de pagar que deve dar uns 
R$ 8.000,00 (E1) 
 
Sim me considero muito endividada... os nossos gastos com mercado são tremendos. 
Aí eu gasto no cartão de crédito quanto tanto assim do meu salário (E4) 
 
Eu não me considero uma pessoa totalmente endividada. Eu considero uma pessoa 
assim meio que normal uma pessoa que quer ter as coisas.... Para eu possuir as coisas 
eu fazendo dívida eu consigo pagá-la e pra juntar dinheiro eu acho mais difícil (E5) 
 
Ás vezes sim, às vezes não... se eu chegar ao final do mês e conseguir sanar minhas 
dividas e sobrar um pouquinho o que for eu já achei de bom tamanho (E7) 
 
Eu vivo endividada (E9) 
 

A presente temática é complexa e pode ser analisada sob diversos aspectos, sendo assim 
esse trabalho não quer exaurir as possibilidades de análise e investigação, mas apontar algumas 
realidades considerando a carência de materiais e discussões a esse respeito, o tema continue a 
ser estudado, ampliando inclusive a amostra, uma vez que esta foi reduzida em função do atual 
cenário de pandemia do COVID-19. É preciso entender os impactos dessa estrutura familiar na 
autoestima de todos os envolvidos, considerando os aspectos sociais, psicológicos, culturais.  O 
comprometimento do futuro acerca das escolhas realizadas pode ser observado por diversos 
aspectos, psicológicos, físicos e por valores sociais que estão baseados em sentimentos e 
emoções que impactam na decisão de consumo (FIORI, 2017).   
 
5. Considerações Finais 

 
 Este artigo se propôs a analisar a saúde financeira de famílias monoparentais femininas, 

na percepção de mulheres na condição de chefes de família, residentes em um município de 
pequeno porte localizado na região Centro-Oeste do país. Os achados desse artigo relataram 
uma realidade construída a partir dos depoimentos e percepções das mulheres participantes do 
estudo e não diferem da realidade de outras mulheres que se encontram em situação similar, de 
outras regiões do país, que diariamente são desafiadas a fazerem sozinhas, a gestão do 
orçamento familiar para sustentarem suas famílias.  

A condição de estarem exercendo ao mesmo tempo, o papel de pai e mãe, na condição 
de chefia familiar possui implicações sociais que vão para além do aspecto da gestão financeira, 
tirando de muitas mulheres a possibilidade de participarem efetivamente das etapas de 
crescimento de seus filhos, já que precisam trabalhar e/ou desenvolver atividades 
complementares para sustento da família, muitas vezes em longas e desgastantes jornadas de 
trabalho. Não obstante as dificuldades, contradições e complexidades históricas que 



 

acompanham a discussão, é importante reforçar as relações maternas e parentais, tão 
significativas à identidade feminina, embora não tenha sido esse o enfoque desse estudo.  

No caso de pertencimento a baixa renda, por vezes contam com o apoio de incentivos e 
recursos do governo, por meio de políticas de repasse de recursos que amenizam a situação, 
mas não alteram tal condição, o que deixa claro a urgência de políticas públicas mais assertivas 
e que promovam transformações substanciais sociais, tirando-as da condição de público-alvo 
de assistencialismo, oferecendo a possibilidade de emancipação, por meio do acesso à educação, 
e a educação financeira enquanto um conjunto de conhecimento e ferramentas necessárias ao 
gerenciamento do orçamento financeiro pessoal e familiar.  

O corpus do estudo foi composto por mulheres que se encontravam em situação de 
monoparentalidade, representada por um grupo heterogêneo em termos de faixa etária, nível de 
escolaridade e rendimentos, mas no que tange ao conhecimento financeiro, todas as 
participantes assumiram que tinham um conhecimento sobre o assunto limitado e empírico, 
adquirido no cotidiano e na rotina da gestão do orçamento familiar, sem estrutura e sem 
formalidade. 

Para aprofundar a problemática proposta é necessário a ampliação da amostra que não 
foi possível devido ao contexto social da pandemia do Covid-19, mas o aprimoramento desta 
pode contribuir efetivamente para um maior entendimento dos aspectos comportamentais, 
culturais e psicológicos que levam ao endividamento. É necessário buscar meios para 
compreender o universo econômico e financeiro, instruir e desenvolver habilidades, atitudes e 
comportamentos de consumo saudáveis nos indivíduos, para que haja uma verdadeira mudança 
de comportamento no uso eficiente e equilibrado do dinheiro.  

Este estudo oferece uma contribuição à academia, as organizações e a sociedade, por 
levantar um debate sobre um importante tema de pesquisa, a educação e a saúde financeira de 
um grupo considerado vulnerável, mulheres chefes de família, ressaltando a importância de 
desenvolver essa temática. Por fim, espera-se que esta reflexão contribua sendo uma referência 
para jovens pesquisadores e profissionais que trabalham diretamente com o tema, de modo a 
ampliar o seu olhar e alcançar essa realidade pouco explorada.  
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