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Resumo: O presente artigo é fruto do Trabalho de Conclusão de Curso da Especialização 
em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça, o qual objetivou analisar a forma como 
o Programa Bolsa Família (PBF) tem contribuído (ou não) para melhoria das condições de 
vida de mulheres negras em situação monoparental feminina residentes nas cidades de 
Ceilândia e Samambaia, ambas Região Administrativa do Distrito Federal. Para tanto, 
utilizou-se a pesquisa qualitativa com recursos da pesquisa quantitativa. Os resultados 
apontaram que as condições de vida e sobrevivência têm estreita relação com as 
necessidades e demandas sociais dessas famílias, contudo, outras as ultrapassam.   
Palavras-chave: monoparentalidade feminina, raça, Assistência Social. 
 
Abstract: This article is the result of the Work to Conclude a Specialization Course in 
Management of Public Policies in Gender and Race, which aimed to analyze how the Bolsa 
Família Program (PBF) has contributed (or not) to improving the living conditions of Black 
women in single-parent women living in the cities of Ceilândia and Samambaia, both 
Administrative Region of the Federal District. For that, qualitative research was used with 
quantitative research resources. The results showed that living and survival conditions are 
closely related to the social needs and demands of these families, although, others surpass 
them. 
Key-words: Female single parenting, race, social assistance. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
A presente pesquisa surgiu a partir de questionamentos levantados por esta discente 

ao longo da graduação em Serviço Social e nas atividades elaboradas no Curso de 

Especialização em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça – GPPGeR. Também 

foram fomentadas na atuação profissional enquanto Assistente Social de um Centro 

Educacional, quando se identificou expressividade de mulheres negras em situação 

monoparental2.  

                                                 
1 Especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela Universidade de Brasília – 
UnB. Graduada em Serviço Social pelas Faculdades Integradas do Brasil - Unibrasil e Assistente 
Social do Grupo Marista. Brasil; gracii.babiuk@gmail.com. 
2 Família monoparental é configurada “quando a pessoa considerada se encontra sem cônjuge, ou 
companheiro/a, e vive com uma ou várias crianças” (LEITE, 2003, p.22), portanto, família 
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A atuação profissional como Assistente Social na Política de Educação, em um 

Centro Educacional de instituição filantrópica na Região Administrativa de Samambaia/DF 

foi o ponto de partida da pesquisa. Verificou-se, por meio de observações, pesquisas, 

elaboração do perfil e sistematização do trabalho profissional, que parte do público atendido 

naquele território se configurava mulheres negras provedoras de famílias monoparentais 

femininas. Ainda nestes estudos preliminares, pode-se identificar que grande parte destas 

mulheres também eram usuárias da Política de Assistência Social, recebendo o benefício do 

Programa Bolsa Família (PBF), valor que varia de R$ 77,00 podendo chegar a R$ R$ 

336,00 (MDS, 2016). Inicialmente, restringiu-se a presente pesquisa ao ambiente escolar, 

porém, em pouco tempo se vislumbrou a necessidade de expandi-la a nível de cidade da 

Região Administrativa3 do Distrito Federal, para maior nível de abrangência.  

Diante disso, colocou-se como objetivo geral analisar a forma como o Programa 

Bolsa Família tem contribuído para melhoria das condições de vida de mulheres negras em 

situação monoparental feminina residentes na Região Administrativa – RA de Samambaia e 

Ceilândia do Distrito Federal4. Para o alcance deste propósito, elencou-se como objetivos 

específicos: identificar as condições de vida de mulheres negras, assim autodeclaradas, em 

situação monoparental feminina, beneficiárias do PBF, moradoras de Samambaia e 

Ceilândia; analisar de qual forma o PBF tem contribuído (ou não) com a melhoria nas 

condições objetivas de vida dessas mulheres e de suas famílias; refletir sobre a Política de 

Assistência Social e o PBF, com base nas categorias raça, gênero e interseccionalidade. 

Utilizou-se como metodologia a pesquisa qualitativa com recursos da pesquisa 

quantitativa. A primeira se deu por meio de entrevistas semi-estruturadas com quatro 

mulheres, ou seja, uma amostragem do universo de 302 mães de educandos do Centro 

Educacional de atuação profissional, utilizando-se como recursos de análise de dados, a 

análise de discurso (MINAYO, 2008). A pesquisa quantitativa foi elaborada com base em 

dados de documentos oficiais da união e do Distrito Federal, gentilmente cedidos pela 

Gerência de Operacionalização do Cadastro Único da Secretaria de Estado de Trabalho, 

Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDEST-MIDH. 

                                                                                                                                                         
monoparental feminina é aquela que a mulher/mãe se encontra sem cônjuge/companheiro e vive com 
uma ou várias crianças 
3 O Distrito Federal é constituído por 31 Regiões Administrativas e cada possui um administrador, 
pois não têm caráter de município, portanto, não são eleitos prefeitos e vereadores para governá-las. 
GDF. Lei Orgânica do Distrito Federal. Disponívem em: 
<http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/buscarLei-1835!buscarLei.action> Acesso em 23/04/2017. 
4 Essas duas RA’s foram escolhidas pelo fato de estarem entre as três com maior quantidade de 

mulheres autodeclaradas pretas ou pardas, titulares do Bolsa Família, conforme será explicitado no 
deslinde do trabalho 
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O presente trabalho está dividido em três partes: será realizada uma breve 

contextualização das categorias principais; posteriormente, serão apresentados os dados 

quantitativos e um apanhado da pesquisa quantitativa e por fim, as conclusões finais. 

2.  DESENVOLVIMENTO 

 
2.1 Contextualizando correlações de gênero, raça, interseccionalidade e 

monoparentalidade feminina 

Pode-se afirmar que as últimas décadas foram marcantes para a história das 

mulheres no Brasil e as demandas feministas passaram a receber espaço na agenda 

política brasileira, mediante a luta dos movimentos feministas e de mulheres. Porém, há 

muito que se conquistar, designadamente, quando se considera o tripé estruturador de 

desigualdades, constituído pelas opressões de classe, raça e gênero (SAFFIOTI, 2004).  

Inicialmente, é importante demarcar alguns conceitos. Segundo Gomes (2005), o 

termo raça se refere às construções sociais, políticas e culturais produzidas nas relações 

sociais e de poder ao longo do processo histórico. 

Para Heilborn et al (2010, p.14) a categoria gênero é um conjunto de fatores 

socioculturais atribuídos aos corpos, estabelecendo a ideia de masculino e feminino, ou 

seja, a condição de gênero está intrinsecamente relacionada com a representação social de 

ser homem ou ser mulher. Scott (apud Saffioti, 2004) menciona que as relações de poder 

como um fator na conceituação de gênero e tal poder pode agir no estabelecimento e 

manutenção tanto na igualdade quanto na desigualdade de gênero.  

Concernente a categoria interseccionalidade5, deve-se compreender as múltiplas 

complexidades que envolvem a situação de indivíduos e grupos, tendo em vistas contextos 

e coexistência de características desiguais, como por exemplo, “o pertencimento racial, de 

gênero, a orientação sexual e a condição de classe, por exemplo, somam-se, gerando 

situações de desigualdades e discriminações mais intensas para determinados grupos 

sociais” (HEILBORN et al, 2010, p. 40).  

A interseccionalidade se faz presente durante todo o deslinde deste trabalho, uma 

vez que é considerada categoria fundamental para analisar e refletir sobre as diferenças 

ocorridas no cotidiano de mulheres negras, pobres/periféricas, trabalhadoras, mães que 

criam seus/suas filhos/as sozinhas (sem auxílio da figura masculina/pai), muitas suprem as 

                                                 
5Para Crenshaw (2002, p.177) “A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido 
descrita de vários modos: discriminação composta, cargas múltiplas, ou como dupla ou tripla 
discriminação. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 
consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela 
trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros 
sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de 
mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como 
ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo 
aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento”. 
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necessidades básicas da família por meio de Programas de Transferência de Renda. São 

diversas expressões identificadas nas condições objetivas de vida dessas mulheres. 

Salienta-se tal interseccionalidade, pois mulheres negras chefe de família e, também, 

as provedoras de famílias monoparentais femininas estão entre as camadas da população 

em maior vulnerabilidade social (CARLOTO, 2005).  

Nesta configuração familiar, as mulheres atuam a partir de variados papéis e 

vivenciam múltiplas jornadas de trabalho. Dentre estas, pode-se citar o trabalho 

remunerado, o doméstico, o emocional, o educacional dos filhos e o de suprir as 

necessidades e demandas sociais da família. Em grande parte, essas mulheres não 

possuem qualificação para melhor inserir-se no mercado de trabalho, o que pode ser um 

fator agravante para a pobreza (CARLOTO E GOMES, 2011).  

Leite (2003) afirma que as mulheres provedoras deste perfil, tendem a ingressar no 

mercado de trabalho em ocupações informais, visto que estas possibilitam maior 

flexibilidade e a combinação entre o trabalho gerador de renda e o trabalho doméstico.  

O arcabouço teórico é imprescindível para realizar análises sobre a realidade. Não 

obstante, faz-se necessário buscar dados empíricos para materializar o trabalho. Por tanto, 

no próximo subtítulo, serão apresentados os achados da presente pesquisa. 

 

2.2 Dados quantitativos: A vida pode ser mensurada?  

Este subtítulo, inicialmente é uma provocação quanto à restrição a análises 

quantitativas, especificamente da Gestão Pública. Reconhece, sim, sua importância, ao 

passo que se acredita que é imprescindível ultrapassá-la.  

Nesta perspectiva, buscou-se produções que realizassem estas correlações, como o 

Retrato das desigualdades de gênero e raça, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Aplicada 

– IPEA (2013), aponta os dados quantitativos da situação de famílias chefiadas por 

mulheres em 2003, 2008 e 2013 no DF e no Brasil, tendo a auto declaração de cor/raça 

como demarcador: 

Cor/ 

Região 
Período/ano 

Raça 

  2003 2008 2013 

Total 
Brasil 15.471.420 21.234.921 26.333.750 

Centro-Oeste 1.021.218 1.560.344 1.988.975 

Branca  
Brasil 8.125.148 10.436.210 12.216.365 

Centro-Oeste 454.245 655.029 837.867 

Negra 
Brasil 7.346.272 10.798.711 14.117.385 

Centro-Oeste 566.973 905.315 1.151.108 

Tabela 1 – Famílias Chefiadas por Mulheres, segundo Cor/Raça da Chefe. Brasil e Centro-oeste, 
2003, 2008 e 2013. Fonte: IBGE/PNAD – Elaboração: IPEA/DISOC 
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Conforme os dados trazidos, houve aumento de aproximadamente 70% dentre as 

famílias chefiadas por mulheres (salto de 15.471.420 para 26.333.750) em 10 anos. Ainda, 

os dados demonstram que, em um lapso temporal de dez anos (2003 a 2013), as famílias 

chefiadas por mulheres negras aumentaram aproximadamente 92% e aquelas chefiadas por 

brancas ficou em torno de 51%. Ou seja, em uma década quase dobrou a quantidade de 

famílias em que as mulheres negras são responsáveis pelo núcleo familiar no país. 

Segundo o IPEA (2011), os domicílios em que mulheres são responsáveis principais 

pela provisão do lar, são também aqueles em situações de maior vulnerabilidade social e 

econômica, particularmente, quando são pretas ou pardas. No Retrato das desigualdades 

está exposto que o rendimento mensal per capita de uma família cujo provedor do lar é um 

homem branco, é a média de R$ 997,00, enquanto o rendimento de uma mulher negra na 

mesma situação é de R$ 491,00. Ainda “enquanto 69% das famílias chefiadas por mulheres 

negras ganham até um salário mínimo, este percentual cai para 41% quando se trata de 

famílias chefiadas por homens brancos” (IPEA, 2011, p. 9). 

Importante ressaltar que as mulheres chefes de famílias podem estar inseridas em 

diversas configurações familiares, contudo, elas são a referência da família e principal 

provedora. As chamadas chefes de família podem contar com a renda de outros 

componentes da família e com a presença do cônjuge, cujo fato as diferencia daquelas que 

são chefes de família monoparental feminina, as quais não contam com a presença do 

cônjuge/companheiro ou da presença masculina no lar e provê a família com única renda. 

No Distrito Federal, a Gerência de Operacionalização do Cadastro Único da 

SEDEST-MIDH forneceu dados que pouco são publicizados sobre este público da Política 

De Assistência Social.  

De acordo com o Espelho do Cadastro Único e a Folha do Programa Bolsa Família - 

ambos documentos analisados em maio de 2016 - o total de famílias beneficiárias do PBF6 

no DF era de 80.394. Dentro deste quantitativo, o total de 75.199 famílias, equivalente à 

94%, possuem a mulher como Referência Familiar no PBF. Este dado, por si só, não traz 

muitas informações “novas”7. Contudo, ao analisar a tabela a seguir, cristaliza-se a questão 

central da presente pesquisa, pois demonstra o quantitativo de mulheres negras ou pardas, 

assim autodeclaradas no momento do preenchimento do CadÚnico, que são titulares do 

PBF. Identifica-se que 58.842 mulheres, dentre as 75.199 beneficiárias do Programa se 

autodeclaram negras, ou seja, o percentual de 78% do total de mulheres Referência Familiar 

do PBF no Distrito Federal se considera preta ou parda.  

                                                 
6 No panorama nacional, o total de famílias são beneficiárias do PBF é 13.969.391 no Brasil 

conforme dados do (DATA SOCIAL, 20166).  
7 existe orientação para que a mulher seja a Responsável pela Unidade Familiar - RF da família, 
independente da configuração familiar que apresente. Portanto, em que pese o número de mulheres 
como RF seja expressivo, deve-se ter um olhar cuidadoso. 
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A referida tabela também aponta as cidades, de acordo com a Região Administrativa 

que essas mulheres residem e a raça/cor: 

 

 

REGIÃO ADMINISTRATIVA PRETA PARDA TOTAL 

ÁGUAS CLARAS 69 432 501 

BRASÍLIA 71 399 470 

BRAZLÂNDIA 384 2.497 2.881 

CANDANGOLÂNDIA 56 255 311 

CEILÂNDIA 1.229 7.745 8.974 

CRUZEIRO 7 42 49 

FERCAL 61 393 454 

GAMA 287 1.881 2.168 

GUARÁ 105 530 635 

ITAPOÃ 579 3.130 3.709 

JARDIM BOTÂNICO 0 1 1 

LAGO NORTE 17 158 175 

LAGO SUL 6 38 44 

NÚCLEO BANDEIRANTE 71 750 821 

PARANOÁ 182 1.305 1.487 

PARK WAY 4 76 80 

PLANALTINA 912 6.398 7.310 

RECANTO DAS EMAS 448 2.657 3.105 

RIACHO FUNDO 129 1.134 1.263 

RIACHO FUNDO II 200 1.071 1.271 

SAMAMBAIA 815 6.221 7.036 

SANTA MARIA 607 4.063 4.670 

SÃO SEBASTIÃO 334 2.336 2.670 

SCIA 383 1.794 2.177 

SEM ENDEREÇO 25 161 186 

SIA 0 2 2 

SOBRADINHO 213 1.321 1.534 

SOBRADINHO II 209 1.043 1.252 

TAGUATINGA 391 2.279 2.670 

VARJÃO 127 668 795 

VICENTE PIRES 18 123 141 

TOTAL 7.939 50.903 58.842 

Tabela 2 – Quantitativo de Mulheres Negras ou Pardas Titulares do Programa Bolsa Família – 
(Região Administrativa X Raça/Cor). Fonte: Espelho do Cadastro Único extraído em maio de 2016 e 
Folha do Programa Bolsa Família de Maio de 2016 – Grifos meus 

 
De acordo com tais dados, confere-se que Ceilândia, Planaltina e Samambaia são as 

Regiões Administrativas que contam com o maior contingente de mulheres negras 

beneficiárias do Programa Bolsa Família: 8.974; 7.310 e 7.036 respectivamente. 
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Na Região Administrativa de Ceilândia, o total de mulheres autodeclaradas de cor 

preta é de 1.229 (equivalente a 14% das mulheres negras) e de pardas 7.745 (equivalente a 

86%). Em Planaltina, mulheres pardas somaram 6.398 (88%) e pretas 912 (12%). 

Samambaia, a RA que aparece em 3º maior contingente de mulheres negras titulares do 

PBF teve a mesma proporção de mulheres pardas e pretas de Planaltina, sendo constatado 

em números 815 mulheres autodeclaradas pretas (12%) e 6.221 (88%) pardas. 

Como já exposto, os dados quantitativos servem para dar embasamento, mas para a 

presente pesquisa, não poderia ter fim nele mesmo. Por este motivo, apresenta-se a análise 

qualitativa. 

 

2.3 Dados Qualitativos: “a vida falada, a vida sentida, a vida vivida” 

As mulheres entrevistadas se autodeclaram negras (pretas / pardas), são provedoras 

de lar monoparental feminino, beneficiárias do Programa Bolsa Família e residentes em 

Samambaia ou Ceilândia, componentes da Região Administrativa do DF -  e se dispuseram 

a participar da pesquisa. 

Para preservar suas identidades, foram-lhes atribuídos nomes de flores do cerrado: 

Ipê é uma mulher que se autodeclara preta, 37 anos, nascida e criada em Ceilândia, exerce 

atividade como artesã e taróloga, é mãe de dois filhos e uma filha 15 anos, está em situação 

de monoparentalidade há 20 anos e recebe o benefício há 5 anos. Caliandra é uma mulher 

que se autodeclara preta, 55 anos, nascida no Piauí, residente há 20 anos em Ceilândia, 

está em situação de monoparentalidade há 19 anos, é mãe de três filhas e um filho, trabalha 

como empregada doméstica e é beneficiária do PBF há 7 anos. Strelitzia é uma mulher que 

se autodeclara preta, 35 anos, nascida em Brasília e residente em Samambaia há 20 anos; 

está em situação de monoparentalidade há 13 anos, é mãe de três filhos, trabalha como 

cozinheira e saladeira, beneficiária do PBF há 13 anos. Vellozia é uma mulher 

autodeclarada “preta/parda”, 24 anos de idade, nascida no interior do Ceará e residente em 

Samambaia há 10 anos; está em situação de monoparentalidade há 2 anos, reside com as 

duas filhas de 8 e 2 anos, cursando Pedagogia, faz estágio, beneficiária do PBF há 4 anos.  

Após as perguntas sobre a identificação pessoal das entrevistadas, ela foram 

questionadas sobre qual seria a importância (ou não) do benefício auferido por meio do 

Programa Bolsa Família no cotidiano. A entrevistada Strelitzia afirma que  

Depois que eu passei a receber o Bolsa Família, minha vida melhorou 
100%, né. 100%. Não tem nem comparação! Não tem nem comparação! E 
assim, eu vejo com outros olhos, porque não só como eu, mas tem muitas 
mães solteiras por aí que dependem desse dinheiro. E são trabalhadoras. E 
assim, é pouco? É! Mas é um pouco que dá pá ajudá. Como tem muita 
gente que fala “Ah! Mas esse Bolsa Família aí só H8, só H”. Eu não penso 
assim, porque pra mim, ele tá servindo. (Strelitzia, 35 anos, Samambaia) 

                                                 
8 Questionada sobre a expressão “só H” (SIE), Strelitzia afirmou significar “só história”. 
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Com base na fala acima, verifica-se que a entrevistada fala atribui grande valor ao 

recebimento do benefíco, quando afirma que sua vida melhorou 100%. Na visão da 

entrevistada, grande parte das mulheres beneficiárias do PBF também são trabalhadoras, 

assim como ela. 

Jaccod (2013, p 299) aponta que a “alegação de desvio moral (preguiça, 

irresponsabilidade, indolência) no comportamento dos beneficiários fortalece o 

questionamento em torno do PBF e de sua legitimidade”. Aduz que o acesso ao trabalho é 

um desafio para as políticas públicas, porém, grande parcela de beneficiários do PBF estão 

inseridas do mercado formal ou informal de trabalho, mesmo que em atividades precárias e 

com baixa remuneração. Ainda nesta perspectiva, Campello e Neri (2013) colocam a cada 

dentre 10 titulares do benefício do Bolsa Família, 7 estão inseridos no mercado de trabalho. 

Ipê afirma que o com o benefício recebido pelo Bolsa Família “dá pra complementar 

a renda, os meninos tem mais segurança que vão comer” (Ipê, 37 anos, Ceilândia). Assim, é 

possível identificar que, para ela, o benefício leva segurança de que terá o valor para 

comprar a alimentação dos/a filhos/a. A entrevistada ainda revela que, para além da questão 

nutricional, o valor complementa a renda, visto que apesar de estar desempregada, exerce 

atividades como taróloga, de onde advém a renda familiar.  

Segundo CISNE (2012, p.85), as mulheres trabalhadoras de baixa renda, são 

aquelas mais atingidas pelo modelo econômico e cultural da sociedade desigual. Essas 

mulheres são exploradas, oprimidas e discriminadas pelo sexo, classe - acrescenta-se raça 

-  “vivendo no limite da sobrevivência com relação as suas necessidades básicas, inclusive 

de alimentação”. Então, se o PBF tem auxiliado neste intento, vislumbra-se que auxilia 

também na melhoria das condições de vida e sobrevivência. 

Nesta esteira, percebe-se que o benefício recebido pelo Programa Bolsa família 

trouxe diversas mudanças no cotidiano de Ipê. Mariano e Carloto (2009, p.299) elucidam 

que grande parte das mulheres beneficiárias do PBF o utilizam para “melhoria das 

condições de vida da família, em particular das crianças, nos quesitos alimentação, 

vestuário, compra de material escolar (...)”. Tal alegação confirma a fala das entrevistadas.  

Por outro lado, constata-se que o Programa Bolsa Família tem várias lacunas e 

apesar de ter parâmetros definidos para o corte – bloqueio, suspensão ou cancelamento -  

do benefício, existem cortes sem aviso prévio, duas das quatro entrevistadas tiveram seus 

benefícios “cortados” em algum momento e não houve notificação com relação ao não 

atendimento desses. Verifica-se que o bloqueio tem impactos direto na vida dessas 

mulheres, visto que contam com o valor determinado, contudo, não o recebem.  

Das quatro entrevistadas, somente Vellozia afirmou conhecer as condicionalidades 

do PBF. Ela relata que  
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As condicionalidades são aquelas coisas que a gente tem que cumpri para 
não cortarem o benefício. Tem que estar com a vacina das meninas em dia 
e também não pode faltar aula. (Vellozia, 24 anos, Samambaia) 

 
É possivel perceber que a entrevistada conhece superficialmente as 

condicionalidades, ao passo que compreende o que precisa atender para dar continuidade 

no recebimento do PBF.  

Mariano e Carloto (2013) problematizam a questão das condicionalidades, relatando 

que a responsabilidade de cumprí-las fica exclusivamente ao encargo da mulher, visto que 

são a maioria das RF do benefício. Compreende-se que este fator precisa de melhor 

aprofundamento, o qual não será realizado no presente trabalho, mas demarca-se sua 

importância para discussão e reflexão. 

Com base nas falas registradas, depara-se com um cenário em que mulheres 

negras afirmam a importância que o benefício do PBF tem para suas vidas, mesmo que 

para parte da população brasileira seja irrisório e, até mesmo, alvo de duras críticas.  

Essas falas também vêm desmistificar que as famílias beneficiárias do PBF vivem 

exclusivamente da “ajuda” do Estado ou “que não trabalham”, pois as quatro entrevistadas 

são trabalhadoras e exercem múltiplas jornadas para sustentar os filhos. Ainda assim, 

observa-se a forma pela qual sistemas discriminatórios se articulam e se sobrepõe, as quais 

são consideradas intersecções.  

Strelitzia fez ponderações quanto a situação de monoparentalidade e a intersecção 

de raça, afirmando que 

É mais difícil, né?! (...) Pra gente que é mãe solteira e negra é mais difícil. 
Porque assim, tem um marido que pode ajudar. A gente não, é pai e mãe e 
cabo! Né, então sobre isso aí, eu sou pai e mãe dos meus filhos. Então o 
Bolsa Família ajuda muito.. (Strelitzia, 35 anos, Samambaia) 

 
Com esta fala, leva a reflexão no que tange a sobre carga das mulheres que estão 

inseridas em configurações familiares monoparentais, exercendo o papel de mãe e pai. É 

interessante que a entrevistada fala “Pra gente que é mãe solteira e negra é mais difícil” 

contento o elemento raça nesta perpectiva de monoparentalidade feminina, fato o qual 

demonstra que ela valora a questão racial em sua condição de vida. Neste mesmo sentido, 

Vellozia afirma  

Eu sou muito grata por conseguir acessar um direito. Porque o Bolsa 
Família é um Direito da minha família. Mulher negra, cuidando das filhas 
sozinha, correndo, ralando... O Bolsa Família vem a calhar. (Vellozia, 24 
anos, Samambaia) 

A entrevistada ressalta o fato de ser mulher, negra, provedora de família 

monoparental feminina que pode ser considerado intersecções de gênero, raça, 

configuração familiar. É interessante perceber que Vellozia foi a única das entrevistadas que 
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deu ao Bolsa Família o valor de Direito, conforme é reconhecido constitucionalmente a 

Política de Assistência Social, consequentemente, o PBF.  

Mariano e Carloto (2013) afirmam que é fundamental as políticas públicas, incluindo 

as de combate à pobreza, adotem formas de considerar fatores específicos como gênero, 

classe social, cor/raça/etnia, geração, território e localização (centro e periferia das regiões 

urbanas; zona rural), entre outros aspectos. Atualmente, verifica-se que o Bolsa Família não 

tem nenhum parâmetro e/ou metodologia que considere estes aspecto diferenciais entre as 

famílias beneficiárias. 

Caliandra verbalizou que “eu me preocupo demais porque o meu salário, quando eu 

venho pagar aluguel para fazer a despesa toda de casa, não tem... Não sobra nada para ela 

e eu fico naquela preocupação”. Neste sentido, observa-se que ser a única renda da família 

também é uma preocupação, porquanto tem dificuldade de suprir as necessidades que 

considera básica para sua família 

A culpabilização das mulheres também aparece como elemento latente. Sobre isso, 

Carloto (2005) aduz que as mulheres chefes de família levam cargas de culpa pelas 

insuficiências econômicas e de cuidado com os filhos – no presente trabalho, 

acrescentamos a discriminação racial, o racismo, as desigualdades de gênero, classe e 

intersecções. A autora, embasada por Barroso e Bruschini, afirma que tais insuficiências 

“tem suas raízes nas condições geradas pela sociedade, e que, no entanto, esses fatores 

sociais são ocultados pela ideologia que coloca a culpa na vítima” (Op. Cit., p. 8).  

Essas múltiplas expressões também podem ser traduzidas em intersecções nas 

condições de vida e sobrevivência das mulheres negras em situação monoparental. A 

cor/raça, a classe social e o gênero são fatores condicionantes de agravamento das 

desigualdades perpetuadas na sociedade (CRENSHAW, 2002).  

Encerra-se a análise com a fala de resistência da Ipê, colocando suas esperanças 

em algo que não se pode mensurar, tampouco, é objeto de análise. Ipê, a entrevistada de 

poucas palavras e de muitos sentimentos, afirma que 

Eu posso te dizer o seguinte: Eu sei a força que meu povo tem. Eu sei que 
um dia todo mundo vai ser tratado como iguais. Conheço a história de 
resistência dos meus ancestrais. Eu vou continuar lutando. Vou continuar 
lutando por igualdade! Eu sou a resistência! (Ipê, 37 anos, Ceilândia) 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fazer um recorte de extensa pesquisa é desafiador e teve como objetivo, pincelar 

alguns achados sobre as condições de vida e sobrevivência de famílias em situação de 

monoparentalidade feminina, cujas provedoras são mulheres negras, beneficiárias do 

Programa Bolsa Família e moradoras de Ceilândia e Samambaia, Regiões Administrativas 

do Distrito Federal.  
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Quanto aos dados quantitativos, verificou-se que a população negra está entre 

aquela maior negligenciada pelo Estado. As intersecções em gênero, raça e classe são 

demarcadores das profundas desigualdades históricas e que persistem na atualidade. 

Constatou-se que as mulheres negras se estão entre o grupo populacional com os menores 

rendimentos no Distrito Federal. 

Concernente aos dados qualitativos, percebeu-se que existe intrínseca relação entre 

as necessidades e demandas sociais das famílias monoparentais femininas e suas 

condições de vida e sobrevivência. Isso consiste no fato de que mulheres em situação de 

monoparentalidade feminina precisam arcar, em grande parte dos casos, de forma exclusiva 

com os cuidados dos filhos e do lar; com a provisão material e emocional; com a sua própria 

saúde. Tais fatores possuem rebatimentos diretos na vida dessas mulheres. 

O Programa Bolsa Família auxilia as mulheres entrevistadas no suprimento das 

necessidades de suas famílias, como alimentação por exemplo. Proporciona também que 

essas mulheres direcionem o valor auferido a título de benefício a outros gastos, também 

essenciais, como moradia, compra de roupas, atividades de lazer e esportes aos/às 

filhos/as. Desta feita, o Programa Bolsa Família tem importância para as entrevistadas. Não 

obstante, não foram identificadas (neste momento) possibilidades do Programa Bolsa 

Família desencadear mudanças significativas nas vidas das entrevistadas a curto prazo.  

Observa-se diversas lacunas no PBF, com suas condicionalidades que raramente 

são divulgadas às famílias, portanto, muitas perdem o recebimento do benefício por falta de 

orientação do órgão responsável. Sendo assim, pontua-se a necessidade que estas lacunas 

sejam estudadas com maior profundidade. Considera-se que o Programa Bolsa Família, por 

si só, não acabará com as desigualdades e pobreza. São necessárias políticas transversais 

que levem em consideração as especificidades das famílias atendidas.  

As mulheres entrevistadas, relataram diversas dificuldades e estratégias de 

enfrentamento cotidianas, mas também contaram seus sonhos e perspectivas para melhoria 

de vida, demonstrando que carregam em si a resistência ao contexto de segregação e 

desigualdades raciais, sociais, de gênero, de classe.  

Apontamos a necessidade de se avançar nos estudos acerca do fenômeno da 

monoparentalidade, com recorte de gênero e raça. Verifica-se que essas famílias possuem 

diversas peculiaridades e pouco se tem estudos ou pesquisas que as tenham como público-

alvo. Outras possibilidades de estudos/pesquisas que foram percebidas necessário para a 

compreensão da totalidade da realidade vivenciada pelas mulheres negras usuárias do PBF.  

Algumas mudanças podem ser despontadas no que concerne a Política de 

Assitencia Social e seus programas, tal como o Bolsa Família: necessário se faz o 

reconhecimento pelos gestores de Políticas Públicas, da existência de grupos específicos - 

portanto, que possuem demandas específicas - no que tange ao acesso e permanência 
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nesses programas  e a importância de aprimorá-los. Faz-se urgente que mulheres negras 

em situação de monoparentalidade possam contar com equipamentos públicos que 

possuam atendimento de qualidade.  
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