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RESUMO 
O presente trabalho compõe uma pesquisa maior cuja 
finalidade foi analisar a realidade imposta pelo cárcere às 
famílias monoparentais femininas. Configurando-se uma das 
categorias de análise do estudo, a recorrência aos benefícios 
sociais mostrou-se como uma das estratégias de sobrevivência 
e manutenção do lar encontrada pelas reclusas chefes de 
família antes e após sua reclusão. Através da abordagem 
qualitativa junto às reclusas da Cadeia Pública Feminina de 
Franca, buscaremos salientar a centralidade que os programas 
de transferência de renda assumem na vida das famílias que 
se encontram em situação de vulnerabilidade social, seja pela 
ausência de renda ou pela reclusão. 
Palavras-chave: família monoparental feminina – programas 
de transferência de renda – encarceramento feminino – 
políticas públicas 
 
 
ABSTRACT 
This work is part of a larger research whose purpose was to 
analyze the reality imposed by the prison to female single 
parents. Setting up one of the categories of analysis of the 
study, the recurrence to social benefits proved to be one of the 
survival strategies and home maintenance found by prisioners 
womens householders before and after their imprisonment. 
Through qualitative study with the inmates of the Women's 
Public Jail of Franca, seek to emphasize the centrality that cash 
transfer programs are taking in the lives of families who are in 
situations of social vulnerability, due to the lack of income or the 
imprisonment. 
Keywords: female single-parent family - cash transfer 
programs - female incarceration - public politics 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O referido estudo é parte integrante de uma pesquisa maior de Mestrado em Serviço 

Social1, a qual, desenvolvida na Cadeia Pública Feminina de Franca, buscou analisar, junto 

às reclusas chefes de família, o rebatimento da condição de encarceramento na dinâmica 

familiar das mesmas. Efetivando-se nas abordagens quantitativa e qualitativa a pesquisa 

esboçou o perfil da mulher presa no citado estabelecimento penal, bem como estabeleceu 

sete categorias de análise2 identificadas no decorrer da fala das participantes.  Elencada 

como uma das categorias de análise, a recorrência à rede familiar e aos benefícios sociais 

como complementos da renda esteve presente na trajetória de vida das encarceradas 

mesmo antes da prisão das mesmas, uma vez que, tendo como configuração familiar a 

monoparentalidade feminina, inúmeras eram as dificuldades econômicas e sociais 

enfrentadas por tais mulheres para efetivar a manutenção do lar. 

Muitas das mulheres chefes de famílias monoparentais femininas que se encontram 

reclusas já dispunham de uma rede ampliada de parentesco para contribuir com as 

vulnerabilidades, principalmente financeiras, pelas quais suas famílias passavam. A falta de 

equipamentos e politicas públicas para amparar estas famílias requer a composição de 

redes de amizade e solidariedade entre as famílias pobres para que possam superar os 

momentos de instabilidade. Assim, o conceito de família é ampliado, ultrapassando os laços 

consanguíneos e as paredes do domicílio, atingindo círculos de amizade e a vizinhança. Há 

um reconhecimento, entre as famílias, das dificuldades em comum passadas por ambas, 

gerando um esforço mútuo para sua superação. A superação da escassez financeira 

ancorava-se, também, na demanda por inserção em programas de transferência de renda 

uma vez que a baixa renda auferida pelas reclusas antes do aprisionamento às enquadrava 

nos critérios de inserção de tais programas e benefícios.  

 Com isto, o aprisionamento materno exige esforços ainda mais intensos para a 

manutenção da rede de proteção social e familiar de modo a garantir o cuidado e sustento 

dos componentes da família monoparental feminina que, como veremos, caracteriza-se por 

maior vulnerabilidade financeira em relação aos demais arranjos familiares devido à 

prevalência de crianças em detrimento de adultos. 

 

                                                 
1
 A citada pesquisa foi denominada “Mãe/mulher atrás das grades: a realidade imposta pelo cárcere às 

famílias monoparentais femininas” e foi defendida no ano de 2014, no Programa de Pós Graduação em 
Serviço Social da UNESP/Campus de Franca/SP. 
2
 São elas: predominância do pensamento masculino na elaboração das condutas criminais; valorização 

da consanguinidade para definição de família; protagonismo feminino na criação dos filhos; prostituição e 
tráfico como meios de obtenção de renda; rede familiar e benefícios sociais como complementos da 
renda; destituição do poder familiar; perda da autoridade sobre os filhos. 
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2- DESENVOLVIMENTO 

 

Obtivemos, enquanto participantes deste estudo, seis reclusas3 que eram chefes de 

famílias monoparentais femininas antes da reclusão. Dentre elas, quatro apresentavam 

renda para poder custear as despesas da casa e da família, porém, as atividades por elas 

realizadas, embora legais, não eram registradas na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, o que as colocavam em situação de instabilidade quanto à garantia de uma quantia 

mensal suficiente para responder às demandas domésticas. Os cargos ocupados também 

não as possibilitavam adquirir algum tipo de ascensão no mercado de trabalho, pois 

exerciam atividades que não requeriam qualificação profissional e não resultavam em bons 

salários como o serviço doméstico e o trabalho fabril4.  

 
Antes de vim presa eu trabalhava em banca. Ixi, já faz anos que eu trabalho pra 
esse homem, hein?! Não era trabalho registrado, é igual aqui (aponta para o pé de 
sapato em que trabalha com costura manual). (LUCINDA). 
  
Antes de vir presa eu trabalhava de faxina, eu sempre trabalhei. Este último não era 
registrado, mas antes desse era, eu trabalhava na casa de um juiz, era registrado e 
eu recebo auxílio reclusão pela casa desse juiz que eu trabalhei e o auxílio reclusão 
fica com meus filhos. (NAZARÉ). 

 

 Reconhecemos, ainda, na fala das demais participantes, a utilização da prostituição 

e do tráfico de entorpecentes como meios de obtenção de renda. Percebemos que estas 

alternativas de remuneração foram adotadas pelas mulheres em situações de agravada 

necessidade de renda perante a impossibilidade de iniciação no mercado formal de trabalho. 

Há ainda uma segunda motivação por trás de tais ocupações: a dependência química e a 

necessidade de sustentação do vício mesmo em situações de extrema escassez de 

recursos. As mulheres que se prostituíam declararam que a atividade por elas exercida 

também se enquadrava na informalidade e baixa remuneração, mas com um agravante: 

apesar de servir como fonte de renda para colaborar com as despesas familiares, tal 

emprego não era bem visto por seus familiares, pelo contrário, as próprias mulheres o viam 

como motivo de vergonha e necessidade de ocultação. 

 
Trabalhava antes de vir presa com (a entrevistada sussurra) programa, garota de 
programa. Fazia pouco tempo, eu trabalhava em fábrica e não estava conseguindo 
emprego mais aí eu fui prostituir. O dinheiro dava pra eu sustentar minha família, 

                                                 
3
 Seguindo-se os pressupostos éticos para pesquisas com seres humanos, mantivemos o sigilo da 

identidade das participantes por meio da troca do nome das mesmas por outros fictícios, os quais foram 
escolhidos cuidadosamente para não corresponderem à identificação de nenhuma outra detenta da 
Cadeia de Franca. 
4
 A entrevistada que declarou trabalhar no ramo fabril demonstrou uma realidade ainda mais vulnerável, 

pois ela está empregada no setor calçadista – a principal atividade produtiva da cidade -, mas em 
empresas terceirizadas – bancas de pesponto - cujo grau de exploração e desrespeito às normatizações 
trabalhistas apresenta-se em nível mais elevado que nas grandes fábricas de calçados.  
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mas eu escondia de todo mundo. Tenho filha adolescente e isso não é um bom 
exemplo. (VALDIRENE). 
 
Eu me prostituía para cuidar dos meus filhos e para manter o meu vício de drogas, 
porque eu sou viciada. Mas tentava esconder da minha família tanto o vício, quanto 
a prostituição, porque se minha mãe imaginasse, ela morria de desgosto. 
(MARILDA). 

 

 Considerada socialmente como a profissão mais antiga do mundo5 a prostituição 

ainda é vista como um tabu em grande parte das sociedades. Associada a uma imagem 

libertina da figura feminina, esta não é uma ocupação vista com bons olhos pelas famílias, 

principalmente as que são mais fortemente atingidas pela moral religiosa. Desta forma, esta 

rejeição social soma-se à falta de legalização da profissão, tornando-a desvalorizada e 

indigna, o que a faz aparecer na trajetória de vida das mulheres que dela se ocupam como a 

última e menos desejada opção de sobrevivência. Marx, Engels e Lenin (1979, p. 24) já 

apontavam o caráter negativo que a prostituição tinha perante a união matrimonial, o que, 

mesmo sendo praticada pelo homem e pela mulher, acabava por atingir social e moralmente 

apenas o sexo feminino, denigrindo as prostitutas e afastando-as do meio social por 

considerá-las uma ameaça aos bons costumes da família. 

 

À medida que aparece a desigualdade da propriedade, por consequência desde o 
estágio superior da barbárie, o salariado aparece esporadicamente ao lado do 
trabalhador servil, e, simultaneamente, como seu correlativo necessário, a 
prostituição profissional das mulheres livres ao lado do abandono obrigatório do 
corpo pela escrava. [...] Não apenas tolerado como fato, mas praticado comumente, 
sobretudo pelas classes dirigentes, é condenado por palavras. Mas na realidade, 
essa condenação não atinge de nenhuma maneira os homens que nela tomam 
parte, mas apenas as mulheres: a estas, despreza-se e repudia-se para proclamar 
assim uma vez mais, como lei fundamental da sociedade, a supremacia absoluta do 
homem sobre o sexo feminino. 

 

 Angoti (2012, p. 106) também assinala o caráter negativo empregado à mulher 

quando se envolve na prática da prostituição, sendo, desta maneira, colocada como opoente 

do ideal de boa mãe e mulher, passando a ser fadada ao preconceito social, mesmo que 

deixe de exercer tal atividade. 

 

É em oposição a essa expectativa social da mulher que a prostituta é colocada, ou 
seja, ela é a negação do “dever ser” mulher. Características como recato, 
domesticidade, inocência e benevolência compõem a honra, qualidade que só pode 
acompanhar aquelas que estão em consonância com a expectativa social. Já a 
prostituta, por ser o posto, não corresponde ao esperado e mesmo quando passa a 
fazê-lo, já possui um estigma social do qual não conseguirá se livrar. 

 

 Mais uma vez pode-se identificar a questão de gênero que afeta e recrimina muito 

mais a mulher que o homem, que a coloca como a motivadora de atos de contravenção das 

                                                 
5
 Não há estudos comprovatórios desta afirmação, pois a literatura aponta as tarefas voltadas à caça e à 

agricultura como os primeiros indícios de atividade laborativa humana. 
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normas morais e culturais vigentes. Necessário se faz frisar o fato de que a prostituição, 

embora seja socialmente negada e proibida, legalmente ela não é considerada um crime, o 

que proporciona à mulher a liberdade para exercê-la desde que sua prática não se associe a 

ações ilícitas, já que, em muitas ocasiões, a prostituição ocorre paralelamente à infrações 

como o tráfico de drogas e a exploração sexual infantil, o que faz com que as prostitutas 

sejam, em grande parte dos casos, associadas ao crime. 

 Identificamos também na fala de uma entrevistada a busca por renda na prática 

ilegal do tráfico de drogas, pois, não tendo a mulher qualificação para o mercado de trabalho 

e nem condições de manter a família e o lar, o tráfico apresenta-se como uma alternativa 

acessível para ela, uma vez que a possibilita exercê-lo dentro da própria casa.  

 

Vim presa no 33, tráfico, né. E sou primária. Fui presa porque eu usava a droga e 
precisava sustentar meu vício e minha família porque o dinheiro dos bicos que eu 
fazia não dava. (CARMELITA). 
 
Vim presa no tráfico. Porque eu queria dar uma vida melhor por meu filho, porque a 
situação que nóis morava não era uma situação de vida boa nem pra ele e nem pra 
mim. (PILAR). 

 

 Com isto, mediante a ausência de atuação do poder público e de uma rede mais 

ampla de proteção social ou uma rede familiar, a vulnerabilidade destas mulheres e seus 

filhos foi usada como um estímulo à atuação de aliciadores do tráfico que prometem a 

garantia de independência financeira por meio da prática ilícita.  

 Depreendemos que as atividades laborativas buscadas por estas mulheres apenas 

são apenas uma face das diversas estratégias de sobrevivência por elas encaradas, 

diariamente, com o intuito de alcançar maior autonomia e êxito na tarefa que lhes foi 

dedicada, mas que, por muitos, foi considerada praticamente impossível de se exercer 

sozinha. Ainda há todo um discurso ideológico que culpabiliza as mães pelos possíveis 

fracassos e erros que ocorrem na família, principalmente em relação à educação dos filhos 

e, se esta situação é visualizada em famílias que contam com a presença e apoio de uma 

figura masculina, porque não esperá-la em famílias nas quais a mulher é o único esteio? 

 

2.1- Monoparentalidade feminina e políticas públicas 

 

 Estudos6 nos atentam para a maior vulnerabilidade financeira da família 

monoparental feminina e as estratégias utilizadas pelas mulheres para corresponder a todas 

as responsabilidades a elas requisitadas. A questão da desigualdade de gênero salienta-se 

ainda mais quando o foco é direcionado à disparidade de renda obtida por homens e 

                                                 
6
 Carvalho (2002); Vitale (2002); Woortmann e Woortmann (2002); Alvares (2003); Ana Cristina Soares 

(2003); Carloto (2005); Medeiros e Costa (2008) 
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mulheres no mercado de trabalho, evidenciando a desvantagem destas na quase totalidade 

dos empregos e cargos em que são colocadas conjuntamente com os homens. 

 

Tal fenômeno cresce principalmente entre as famílias mais pobres e está 
relacionada fundamentalmente à menor capacidade de ganho das mulheres, 
provocada por diversos fatores cujo principal vetor é a condição de gênero articulado 
à classe e etnia. Segundo Butto (1998, p. 72), domicílios chefiados por mulheres 
têm, em média, uma renda menor não porque têm mais crianças ou menos adultos, 
mas porque a/o chefe do domicilio, sendo uma mulher, ganha menos. (CARLOTO, 
2005, p. 2). 

 

 A rede de parentesco é uma das alternativas encontradas por estas mulheres para 

suprir a carência não apenas de recursos financeiros, mas também as estruturais e as 

concernentes às políticas públicas, pois não é apenas com bens materiais que os membros 

se auxiliam, mas também com favores e serviços que contribuam para sua manutenção, 

como, por exemplo, o cuidado de crianças enquanto a mãe trabalha e não existe a vaga em 

creches. Assim, forma-se a rede de parentesco: 

  

Em relação ao conceito de “redes de parentesco”, fala-se em uma instância 
particular de relacionamento baseada nos laços de sangue ou não, cujos princípios 
fundamentais são os de “comunalidade” ou “afinidade” e seu conteúdo básico é a 
solidariedade – sendo o parentesco o eixo de organização de boa parte do espaço 
social imediato com o qual as pessoas se ajustam frente às dificuldades da vida. 
(MESQUITA, 2012, p. 110). 

 

Todavia, como já salientado, a família fortalece-se enquanto espaço de cuidado e 

proteção apenas quando também recebe atenção e amparo. Concernente às famílias 

monoparentais femininas, de forma geral, mais especificamente as entrevistadas, os 

mecanismos e equipamentos que mais se fizeram presentes para a complementação dos 

esforços estabelecidos para a manutenção da família e do lar foram a creche e os 

programas de transferência de renda.  

 É preconizado na Constituição Federal (BRASIL, 1988), no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) 

que: 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: 
 IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade; (BRASIL, 1988, online). 
 
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por 
ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não 
oferecimento ou oferta irregular: 
III - de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 
idade; (BRASIL, 1990, online). 
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Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 
(BRASIL, 1996, online). 

 

 Assim, a garantia de educação nas creches é um direito afiançado à criança e não 

associado à condição de trabalhadores dos pais como é a realidade. A escassez de vagas 

nas instituições educacionais faz com que seja feita uma triagem entre as crianças que 

receberão ou não o atendimento e, encontrando-se como o principal critério de aceite da 

criança, está a comprovação do vínculo empregatício por parte dos responsáveis. Na 

realidade das mulheres chefes de família percebemos que há a manutenção de um ciclo de 

exclusão, ou seja, um dos dificultadores para que elas adentrem ao mercado de trabalho é a 

ausência de locais adequados para deixarem seus filhos, estes, por sua vez, não 

conseguem a garantia do direito à educação infantil porque as mães não têm um emprego. 

Percebe-se, desta maneira, a violação e negligência dos direitos da família em diferentes 

dimensões, afetando diretamente a organização e as estratégias de sobrevivência das 

mesmas. “Se por um lado privilegiamos e reconhecemos a família como lócus de 

desenvolvimento de seus membros, especialmente da infanto-adolescência, por outro não 

estamos conseguindo implementar ações que favoreçam a proteção da família e da 

infância.”  (OLIVEIRA; GUEIROS, 2005, p. 126). 

 Também relacionado à educação e visto como uma das maneiras de assistir às 

famílias vulnerabilizadas por meio do repasse direto de renda, mesmo que de forma ínfima e 

paliativa, foi instituído por meio da Lei 10. 836/2004, e promulgado, através do Decreto nº 

5.209/2004, o que é considerado o maior programa de transferência direta de renda do 

mundo – O Programa Bolsa Família (PBF)7. Segundo Maria Ozanira Silva (2007), o debate 

acerca da implantação de programas que, através do repasse de verba, pudessem 

contribuir para a melhoria de vida da população brasileira já vinha seguindo na agenda 

governamental desde 1991, entretanto, com ações pontuais e descentralizadas. O PBF foi o 

instituído como forma de unificar os demais programas já existentes em âmbito nacional8 e 

teve principal intuito de retirar milhões de brasileiros da condição de pobreza e extrema 

pobreza por intermédio da associação entre o repasse de renda e o cumprimento de 

condicionalidades relativas ao acesso aos direitos sociais básicos - saúde, educação e 

assistência social -, contribuindo para a certeza de atendimento e acompanhamento 

especialmente às crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes. O valor repassado às 

famílias varia de acordo com a existência ou não destes segmentos populacionais.    

                                                 
7
 Não nos atentaremos muito para o detalhamento do programa, assim como para os critérios para sua 

concessão. Determo-nos mais em salientar a importância que este repasse de renda adquire na dinâmica 
familiar das famílias, principalmente, das monoparentais femininas. 
8
 Tais programas são: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás e Cartão Alimentação. 
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Integrando o “Plano Brasil Sem Miséria”, o PBF visa atingir as famílias que recebem renda 

per capta mensal inferior a R$70,00 (o que representa a situação de extrema pobreza) e as 

que possuem crianças e recebem renda mensal per capta de até R$140,00 (situação de 

pobreza). Não há como afirmar que a quantia monetária recebida mensalmente por estas 

famílias retira-as da condição de suprema carência, contudo,  

 
[...] o significado real que esses programas representam para as famílias 
beneficiárias deve ser considerado, por permitir a elevação ou mesmo o único 
acesso a uma renda monetária por parte de um número elevado de famílias que se 
encontra à margem da sociedade, considerando o nível de destituição em que 
sobrevivem. (SILVA, M. O. S., 2007, p. 1437). 

 

  Enquanto fator que contribui para dar maior visibilidade ao papel da mulher dentro da 

família, mas que, ao mesmo tempo, responsabiliza-a pela organização do orçamento e 

manutenção do lar, uma reportagem9 publicada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), em 15/05/2014, afirmou que 90% das famílias beneficiárias do 

PBF têm a mulher como principal responsável pelo recebimento do benefício, o que foi 

apontado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) como uma forma de reduzir a 

pobreza entre as mulheres. Tais dados são resultados do que é preconizado na lei de 

regulamentação do programa, a qual, em seu art. 2º, parágrafo 14 estabelece que: 

 

§ 14. O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente à 
mulher, na forma do regulamento. (BRASIL, 2004, online). 

  

 Na narração das mulheres que participaram desta pesquisa foi possível certificarmo-

nos da importância que tal programa – em algumas situações, com a complementariedade 

de outros10 - obteve na soma dos rendimentos mensais da família antes da reclusão, o que 

comprova estarmos analisando famílias com exíguos proventos, mesmo quando há a 

realização de atividades laborativas, uma vez que estas, caracterizadas por sua 

desqualificação, não permitem garantir padrões de sobrevivência, em especial, às famílias 

mais numerosas.  

 

Eu mantinha minha casa com dinheiro que eu guardava as droga, porque de uma 
maneira ou de outra, guardar é a mesma coisa, né?! Teve uma época que eu até 
recebei aquele Bolsa Família, mas eu não fui lá cadastrar de novo, aí cortou. 
(PILAR). 
 

                                                 
9
 Conteúdo disponível em: http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/maio/bolsa-familia-

contribui-para-reducao-da-pobreza-entre-mulheres-aponta-relatorio-da-oit. 
10

 Explicitamente, houve a indicação do recebimento do Programa Renda Mínima – um programa de 
transferência de renda de âmbito municipal que faz o repasse mensal da quantia de R$132,16 às famílias 
com renda mensal per capta de até R$252, 34. Entretanto, uma das participantes – Carmelita – não 

soube informar o nome do programa que recebia antes da reclusão, mas apenas o valor. 
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O dinheiro que eu recebia dava pra me manter, dava pra pagar o aluguel, água, luz 
e manter meus menino, porque eu recebia o Bolsa Família, eu recebia o Renda 
Mínima e trabalhava. (LUCINDA). 
 
Eu criava meus filhos só com o dinheiro da faxina e com essa ajuda. Eu recebia o 
Bolsa Família, depois quase cortou o Bolsa Família porque os meninos não quis ir 
na escola, você entendeu? Depois que eu vim presa. Ai enquanto eu tava lá era só o 
Bolsa Família, eu tinha aquele Renda Mínima, aí eu faltei em 2 reuniões, por causa 
da faxina não tinha quem fosse na reunião e não podia faltar, eu faltei 2 vezes, aí 
cortou. (NAZARÉ). 
 
Minha renda total era dos meus bico no trabalho na lavoura, um pouco do dinheiro 
do tráfico e de dois benefícios do governo que eu recebia, o Bolsa Família de 80,00 
e um outro que eu não sei o nome, de 60,00. (CARMELITA). 

 

 Outra particularidade dos programas de transferência, como foi salientado, é que 

colabora para o acesso dos indivíduos aos direitos sociais básicos, mas, que pela sua 

rigidez no cumprimento, acaba por não comtemplar todas as situações vivenciadas pelas 

famílias são as condicionalidade. Em duas falas foi possível constatar que o não 

monitoramento contínuo da responsável familiar sobre a efetivação de tais 

condicionalidades leva à suspensão do benefício, mesmo quando o descumprimento se dá 

em virtude da ausência por motivos de trabalho. Esta determinação ratifica o pensamento 

advindo do senso comum que, muitas pessoas optam por ficar custodiadas pelo governo em 

vez de buscar alternativas no mercado de trabalho, mas a realidade atesta, pelo contrário, 

situações de incompatibilidade entre o exercício de uma atividade remunerada, mesmo que 

improdutiva, ao recebimento de proteção social governamental para superação de situações 

temporárias de instabilidade financeira. 

  
Certamente, a transferência de renda do Programa Bolsa Família tem o caráter 
massivo apontado pela autora e isso já é, em si mesmo, positivo. Porém, na 
ausência de serviços públicos que contribuam efetivamente para a realização do 
processo de reprodução, especialmente no concernente ao cuidado das crianças, o 
Programa acaba concentrando nas beneficiárias a realização da maior parte desse 
processo. Visto dessa perspectiva, fica claro que o problema não está na 
transferência de renda em si, já que os esforços reprodutivos das beneficiárias 
devem, certamente, ser suportados para que elas possam contribuir com a quebra 
da perpetuação da pobreza através das gerações. O problema localiza-se em que 
as beneficiárias podem contribuir, e já contribuem de forma básica, com o processo 
reprodutivo, mas nunca poderão dar conta de realizá-lo de modo satisfatório na 
ausência de instituições que cumpram a parte que lhes corresponde na reprodução 
da vida, particularmente nas áreas da educação e da saúde. (SUAREZ; LIBARDONI, 
2006, p. 151). 

 

 Deste modo, a efetivação deste programa enquanto mediador entre os cidadãos e os 

direitos sociais apenas será concretizada quando houver esforços mútuos e intersetoriais 

entre as diversas políticas públicas de modo a atender as famílias na integralidade de suas 

demandas e vulnerabilidades, promovendo o real acesso aos serviços básicos e à condição 

de cidadania, o que apenas o repasse de uma quantia monetária mensal não promove.  
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 À vista disso, tomamos o posicionamento de que, sendo as famílias monoparentais 

femininas um segmento populacional permeado por fatores que às levam a situações de 

vulnerabilidade muito mais intensas que as demais organizações familiares, imprescindível 

se faz o desempenho governamental para garantir os subsídios necessários a fim de que 

elas possam ser referenciadas por seus membros como locais de proteção e convívio, nos 

quais possa ser assegurado um padrão básico de vida. Entendemos a importância de 

políticas públicas de caráter mais emergencial para suprir determinadas contingências 

humanas, no entanto, somos conscientes do fato de que tais ações devem vir 

acompanhadas de intervenções em âmbitos mais macros, ou seja, há a necessidade de 

articulação e congruência entre as políticas mais focalizadas na família e as instituições e 

equipamentos públicos disponíveis a ela para dar suporte aos seus esforços de superação 

de situações de extremo desamparo social. A cooperação conjunta e proporcional entre a 

família, o Estado e a rede de parentesco pode facilitar a tomada de iniciativa de ambas 

partes nas responsabilidades que lhes são cabíveis, assim como, não sobrecarregar uma ou 

outra vértice deste triangulo que hoje se faz extremamente necessário e complementar para 

a garantia de condições dignas de sobrevivência às famílias monoparentais femininas. 
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