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RESUMO 
 
O artigo apresenta reflexões sobre a centralidade atribuída ao 
trabalho no enfrentamento à pobreza por beneficiárias do 
Programa Bolsa Família em São Luís do Maranhão. Situa o 
Bolsa Família na Política de Assistência Social enquanto 
principal programa de transferência de renda voltado ao 
enfrentamento à pobreza no Brasil. Apresenta uma breve 
discussão sobre a relação estabelecida entre o trabalho e 
assistência social num contexto de crise. 
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ABSTRACT 
 
The paper presents reflections on the centrality assigned to 
work in tackling poverty by beneficiaries of the Bolsa Família 
Program in Sao Luis. Located in the Family Social Welfare 
Policy as the main cash transfer program aimed at tackling 
poverty in Brazil. Presents a brief discussion of the relationship 
between work and social assistance in a crisis context. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a centralidade atribuída ao 

trabalho no enfrentamento à pobreza, a partir dos relatos de beneficiárias do Programa 

Bolsa Família. Para tanto, procede-se a uma fundamentação teórico-metodológica 

destacando categorias como capital, pobreza, família, programas de transferência de renda 

e trabalho visando embasar a discussão pretendida. 

São utilizados dados de pesquisa realizada junto a sessenta e oito beneficiários 

(as) que vivenciam a experiência comum de serem atendidos (as) pelo Bolsa Família, por se 

encontrarem em situação de pobreza em São Luís – MA, referência empírica deste estudo. 

 

2 CRISE DO CAPITAL, POBREZA E FAMÍLIA NO BRASIL 

Desde as origens do capitalismo as crises se fazem presente no seu processo 

de reprodução, como parte intrínseca e resultado do seu próprio desenvolvimento.  

A crise capitalista mundial contemporânea caracteriza-se por ser uma crise 

estrutural, inerente ao capital, que tem se aprofundado dado o seu caráter estrutural, crônico 

e cumulativo (Mészáros, 2009). Crise esta manifestada inicialmente com a elevação do 

preço do petróleo na década de 1970. 

De forma recorrente os capitalistas desenvolvem estratégias para enfrentar 

contextos de crise como: recorrente intensificação da exploração da força de trabalho, 

desaceleração do investimento na atividade produtiva e comercial nacional, realização de 

investimentos financeiros em outros países, incremento do investimento na atividade 

financeira e efetivação de mudanças no modelo de produção. Tratando-se mais 

especificamente desta última, a história tem mostrado que o sistema capitalista buscou 

apoio em modelos de produção que garantissem o lucro, como o Taylorismo e o Fordismo2 

predominantes na grande indústria capitalista e no Toyotismo3 que é incorporado ao 

processo de produção face à inoperância e crise do fordismo. 

Desse modo, com o esgotamento das formas de acumulação da produção 

baseadas no fordismo, este tende a ser substituído por um novo padrão que introduz 

                                                           
2
 O modelo taylorista-fordista de produção é definido por POCHMANN (1994, p. 39) em suas linhas 

básicas, da seguinte forma: por uma prescrição de tarefas aos trabalhadores de produção 
considerados meros executores; ... por uma divisão funcional, técnica e social do trabalho, com maior 
parcelamento de tarefas e com especialização extrema dos setores de fabricação, ... por uma 
organização do trabalho em linhas de montagem para produção em grande série de artigos 
padronizados sem especial preocupação com a qualidade, utilizando um grande contingente de 
trabalhadores pouco qualificados. 
3
 Para Montaño e Duriguetto (2011), o Toyotismo, Ohnismo ou Modelo Japonês constitui-se num 

modelo de produção mais enxuto, flexível, de menor investimento e riscos e, mais adequado para a 
concorrência mundial. 



 
 

 

                  

mudanças na forma de organização da produção  – o padrão Toyotista expressivo no Japão 

nos anos 1950 e 1960 e estendido aos Tigres Asiáticos nos anos de 1970 e 1980. 

Com o padrão Toyotista surge a necessidade do denominado trabalhador 

polivalente, colocando em cheque o trabalhador especializado por realizar tarefas 

repetitivas. Aliado a esse aspecto da multifuncionalidade, aponta-se ainda, como faces do 

novo paradigma para o trabalho, a terceirização, a flexibilização das relações de trabalho 

com regressão dos direitos sociais e trabalhistas (CARNEIRO, 2003, p. 34). 

Para Montaño e Duriguetto (2011, p. 184), o sucesso do modelo japonês se 

deve a diversos fatores como: produção enxuta, o estabelecimento de estratégia de atração 

do capital estrangeiro, força de trabalho barata e abundante, baixo custo da produção, 

incremento da automação e robotização da produção - com consequente substituição da 

mão de obra – e produção dirigida para a exportação de produtos. 

Em decorrência do êxito dos países dos chamados Tigres Asiáticos, aliado as 

vantagens competitivas do toyotismo e a necessidade de adaptar a produção baseada no 

fordismo, em crise, para enfrentar a concorrência mundial, os países capitalistas ocidentais 

desencadearam um processo de reestruturação produtiva. 

Vivencia-se, portanto, no mundo do trabalho contemporâneo, transformações 

nos processos de trabalho com adequação da produção à lógica de mercado. Assim, como 

expressa Antunes (1995, p. 16): 

Ensaiam-se modalidades de desconcentração industrial, buscam-se novos padrões 
de gestão da força de trabalho, dos quais os Círculos de Controle de Qualidade 
(CCQs), a gestão participativa, a busca de qualidade total, são expressões visíveis 
não só no mundo japonês, mas em vários países da capitalismo avançado e do 
Terceiro Mundo industrializado. 

Pode-se inferir que o capitalismo no seu movimento de reestruturação da formas 

de produção, na busca de elevar o grau de utilização das capacidades produtivas, 

reestrutura, também, as formas de utilização e exploração da força de trabalho. E como 

expressa Guilhon (2001, p. 32) na esteira da reestruturação e da globalização dá-se a 

globalização da pobreza, visto que o aumento da capacidade produtiva fundamenta-se na 

diminuição da necessidade de trabalhadores, bem como na diminuição dos custos da mão 

de obra. 

Como expressa Soares (2000, p. 51) referindo-se à intensificação da pobreza e 

da desigualdade, no Brasil, no início dos anos 1990 
Em função de medidas de “reestruturação” e “flexibilização” do mercado de trabalho, 
constata-se, além da geração de desemprego aberto, a transferência de mão-de-
obra de atividades de maior produtividade para outras de produtividade e renda mais 
baixas, com aumento da informalização e da inserção em serviços precários. 

Dentre as suas consequências mais visíveis „do ajuste‟ destaca-se a pobreza, 

devido à enorme desigualdade na distribuição da renda com grande concentração de renda 



 
 

 

                  

em uma pequena parcela da população que, no Brasil, tem excluído parte significativa dessa 

população e de suas famílias do acesso a condições mínimas de dignidade.  

Pobreza entendida aqui na sua multidimensionalidade, enquanto um fenômeno 

social complexo, que possui múltiplas dimensões que interagem: econômicas, sociais, 

políticas, culturais, dentre outras, e que é relativo, expressando-se de forma diferenciada em 

cada contexto histórico. Concepção esta complementada pelo enfoque estrutural de 

explicação da pobreza, segundo o qual a pobreza é resultante das relações assimétricas 

estabelecidas pelos homens, no processo histórico de produção social. Nessa direção, 

ressalta-se a noção marxiana sobre a totalidade, por considerar a pobreza um fenômeno 

que é síntese de múltiplas determinações. Como aponta Marx (1974), “o concreto é concreto 

porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade do diverso”.  

Dados do IBGE, Síntese de Indicadores 2008, informam que 49,4% das famílias 

brasileiras pesquisadas ganhavam até um salário mínimo, excluindo-se aquelas sem 

rendimentos, o que indica uma situação em que significativo número de famílias sobrevive 

com uma renda insuficiente para atender a diversas necessidades. Ademais, a precariedade 

e a insuficiência que em geral têm marcado fortemente a implementação das políticas 

públicas, no Brasil, concorrem para intensificar a pobreza e a miséria vivenciadas pelas 

famílias. 

Estudos e documentos recentes, como os realizados pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e Fundação Getúlio Vargas (FGV)4, evidenciam o declínio da 

pobreza e da desigualdade social no Brasil, confirmando um contexto de mudanças 

socioeconômicas. No geral, os estudos creditam as alterações à estabilidade da moeda, à 

diminuição do desemprego e aos Programas de Transferência de Renda, pela sua 

expansão e focalização nas famílias pobres. 

Ao contrário do que historicamente acontece no Brasil, a redução da pobreza, na 

contemporaneidade, resultou sobretudo da queda do grau de desigualdade, cerca de 50% 

do declínio da desigualdade foi oriundo da evolução da renda não derivada do trabalho. 

A porcentagem de pobres e também a de extremamente pobres caíram cerca de 4,5 
pontos percentuais cada uma. A novidade desse período é que, ao contrário de 
outros episódios históricos, em que a pobreza também se reduziu significativamente, 
dessa vez a principal força propulsora foi a redução na desigualdade e não o 
crescimento (BARROS, et al, 2006, p.1). 

                                                           
4
 Dentre estes estão: Desigualdade de Renda no Brasil: uma análise da queda 

recente/Organizadores: Ricardo Paes de Barros, Miguel Nathan Foguel, Gabriel Ulyssea. – Brasília: 
Ipea, 2006. Pobreza e mudança social (IPEA, Comunicado da Presidência nº 9, 2008); Desigualdade 
e Pobreza no Brasil Metropolitano durante a crise internacional: primeiros resultados (IPEA, 
Comunicado da Presidência nº 25, 2009). "Miséria, Desigualdade e Políticas de Renda: o Real do 
Lula" (FGV, 2006). 

 



 
 

 

                  

Mesmo num ritmo de contínua redução, o grau de desigualdade do país 

permanece extremamente elevado. Essa consideração mostra-se relevante, tendo em vista 

que, mesmo sendo significativa a queda nos índices de desigualdade e pobreza no país, 

essas alterações constituem-se num passo importante de uma extensa jornada, a ser 

cumprida, para alcançar o significativo número de famílias que ainda se encontra abaixo da 

linha de pobreza. De todo modo, mesmo tendo presente os limites para enfrentamento de 

questões de caráter estrutural, essa redução, em grande medida, é atribuída aos impactos 

positivos gerados pelas políticas sociais sobre as condições de vida das famílias, 

notadamente pelos programas de transferência de renda, em desenvolvimento no Brasil, 

dentre os quais o Programa Bolsa Família tem adquirido destaque. 

3 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO À POBREZA NO 

BRASIL: a especificidade do Programa Bolsa Família  

A partir da Constituição Federal de 1988, é indiscutível, a ampliação dos direitos 

sociais, ao menos no plano formal, com a articulação das políticas de saúde, assistência 

social e previdência social para formar um sistema de proteção social no Brasil, dando 

origem à Seguridade Social. Vale ressaltar que a criação desse sistema só foi possível, 

mediante um amplo processo de mobilização social, vivenciado pelo país, a partir dos anos 

de 1980, culminando com a ampliação das atribuições do Estado: 

Tal fato teve grande importância, pois, a partir dele, a proteção social devida pelo 
Estado desvincula-se, parcialmente, do formato contratual/contributivo, que 
caracteriza a previdência, para assumir escopo mais amplo, incluindo a saúde, como 
uma política universal, e a assistência social aos segurados pobres e aos não-
segurados. (PEREIRA,1988, p. 65). 

 

A expectativa de que os avanços contidos na Constituição Federal Brasileira de 

1988, representados por um conjunto de direitos sociais, consistiriam numa importante via 

de redução das desigualdades sociais, fora frustrada com a adoção de uma perspectiva 

neoliberal pelos governos de Fernando Collor (1990-1992), Itamar Franco (1992-1995) e 

Fernando Henrique Cardoso - FHC (1995-2002). Dentre esses ressalta-se, ainda, o governo 

de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), que mesmo tendo avançado na distribuição de 

renda pautou-se no ideário neoliberal. 

A adoção do projeto neoliberal aliada à crise fiscal do Estado, na década 

de1990, impôs crescente restrição e paralização dos programas sociais, no plano da 

intervenção estatal, além do desmonte de direitos sociais, com a imposição da reforma da 

Constituição Federal de 1988. (SILVA, 2002, p. 37). 

Como mecanismo paralelo à Política de Assistência Social, o Comunidade 

Solidária centrou-se em ações tópicas, emergenciais, assistencialistas e na transferência 

para a sociedade do dever de proteção social, sem levar em conta a existência da Lei 



 
 

 

                  

Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei 8.742/9334. Sua implementação ocorreu num 

contexto em que os problemas sociais são tratados como questões conjunturais, 

dissociados dos processos estruturais que determinam a produção e reprodução da 

pobreza, o que o tornou incapaz de contribuir de forma efetiva para sua redução. 

Com o intuito de estruturar a denominada Rede de Proteção Social, ganham 

destaque durante o governo FHC, a implementação de programas, benefícios e auxílios 

voltados para o enfrentamento à pobreza através de transferência de renda direta às 

famílias pobres. Assim foram criados o Benefício de Prestação Continuada – BPC (1996), o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI (1996), o Programa Nacional de 

Garantia de Renda Mínima (1997), posteriormente transformado no Bolsa Escola (2001), 

Bolsa Alimentação (2001), Agente Jovem (2001) e Auxílio Gás (2002). 

Com o início do Governo de Luís Inácio Lula da Silva, em 2003, gera-se na 

população brasileira a expectativa por mudanças na política econômica e social, que 

viessem causar impactos positivos na situação de pobreza persistente de amplos 

segmentos populacionais. Introduziu-se na agenda pública com maior ênfase a problemática 

da fome e da pobreza, anunciando o presidente, no início do seu mandato, o Fome Zero5, 

enquanto estratégia principal de enfrentamento da pobreza no Brasil. Face a essa realidade, 

o governo Lula lançou ainda, em 2003, o Programa Bolsa Família, que é o principal 

programa de transferência de renda para enfrentamento à pobreza no país. 

A implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS6, em 2005, 

também representa uma importante medida para atendimento da população pobre, no 

sentido do aprimoramento que busca unificar a gestão, o financiamento e as ações da 

assistência. Não sendo impropriedade afirmar que a Política de Assistência Social brasileira, 

assim como vem se constituindo historicamente, destaca-se, enquanto principal política 

pública de enfrentamento à pobreza, na contemporaneidade, mesmo com todas as 

limitações intrínsecas a essa política para atendimento a todos a que dela necessitam.  

Apesar de, a partir da Constituição Federal de 1988, vir se afirmando, 

formalmente, na sociedade brasileira a concepção de direito social ao acesso a serviços e 

                                                           
5
 Enquanto estratégia de enfrentamento à pobreza e à fome do Governo Lula, o Fome Zero 

contempla um lequeamplo de programas e ações dentre os quais se destacam: o Bolsa Família, o 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o Programa de Aquisição 
de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
Programa de construção de cisternas, além da implantação de Bancos de alimentos, Restaurantes 
Populares e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). (BRASIL, 2006). 
6
 O Sistema Único de Assistência Social – SUAS é um sistema público não-contributivo, 

descentralizado e participativo que tem por função a gestão do conteúdo específico da Assistência 
Social no campo da proteção social brasileira. O SUAS resulta de deliberação da IV Conferência 
Nacional de Assistência Social realizada, em 2003, que aprovou sua implantação como forma de 
reordenar as ações de assistência social a partir de um modelo de gestão para todo o território 
nacional. 



 
 

 

                  

benefícios, registram-se avanços e recuos em relação às políticas de saúde, assistência 

social e previdência social. Há que se considerar que, apesar dos avanços, as políticas 

implementadas, no Brasil, voltadas para as pessoas e para as famílias que vivem em 

situação de pobreza não conseguiram reduzir significativamente o elevado número de 

pobres, que ainda persiste no país, embora alguma alteração nos índices de pobreza e de 

desigualdade venha ocorrendo a partir de 2001 como visto.  

É preciso discutir, portanto, a ampliação e centralidade da Política de Assistência 

Social na política social brasileira, na atualidade, e sua inserção na dinâmica societária 

capitalista, visto que “[...] na impossibilidade de garantir o direito ao trabalho [...] o Estado 

amplia o campo de atuação da assistência, assumindo como usuários da mesma os aptos 

para o trabalho” (MOTA, MARANHÃO, SITCOVSKY, 2010, p. 189). 

A Assistência Social passa a atender, além das situações de contingência 

relacionadas ao seu escopo, parcela da classe trabalhadora que mesmo apta ao trabalho 

não tem conseguido inserção em decorrência dos processos de precarização das relações 

de trabalho, redução ou eliminação dos postos de trabalho, do crescente desemprego 

estrutural dentre outros. Nesse sentido, importa considerar a responsabilidade atribuída a 

esta política face os processos de precarização do trabalho, visto que 

Reconhecer o direito à assistência social no âmbito da seguridade social não 
significa defender ou desejar que essa política seja a referência para assegurar o 
bem-estar ou satisfazer às necessidades sociais no capitalismo, pois adotar essa 
posição seria ter como horizonte uma sociedade de assistidos (BOSCHETTI, 2009). 

 
Essa massa de trabalhadores que „não encontra lugar no mercado de trabalho‟ 

passa a ser alvo de ações assistenciais e não raro é inserida no Programa Bolsa Família 

dada à situação de ausência ou insuficiência de renda. Essa inserção massiva é 

responsável pela expansão da cobertura do programa e pela centralidade que este adquire 

no Sistema de Proteção Social no enfrentamento à pobreza no Brasil. 

Pensar a proteção social numa perspectiva ampla requer defender uma 

Seguridade Social “onde a lógica social se sobreponha à lógica securitária, requer 

reconhecer o espaço da assistência social [...] sem superestimá-la [...] sem discriminá-la 

como um direito incompatível com o trabalho” (BOSCHETTI, 2009). 

É compreender, por exemplo, que os programas assistenciais de transferência 

de renda implementados de forma permanente, para minimizar os efeitos nefastos do 

desemprego existente, intensifica a tensão entre trabalho e assistência social, posto que a 

ausência de trabalho ou inserção precária tem determinado a ampliação da assistência 

social sem que esta seja capaz de resolver questões relativas ao direito ao trabalho.  

Como expressa Boschetti (2009) a assistência social não deve ser substituta do 

trabalho, mas pode ser parte de um sistema mais amplo de proteção social, que 



 
 

 

                  

complemente os direitos do trabalho com possibilidade de contribuir para a transferência de 

renda do capital para o trabalho. 

 

4 A CENTRALIDADE DO TRABALHO PARA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM SÃO LUÍS/MA  

Dados do IBGE (2010) informam que na capital maranhense 72,5 mil pessoas 

são consideradas pobres com rendimentos de até ½ salário mínimo, o que representa 8,4% 

da população de 10 anos ou mais de idade e 46,1 mil são considerados miseráveis com 

rendimentos de até ¼ salário mínimo representando 5,4% da população de 10 anos ou mais 

de idade. 

O número de pobres, em São Luís, pode ser explicado pela estrutura econômica 

maranhense e pela constituição do mercado de trabalho formado principalmente por 

empregadores da construção civil, comércio, serviços e administração pública. Desses 

apenas os servidores públicos têm melhor remuneração. O restante tem remuneração 

equiparada ao nível da Classe E e, um significativo contingente sobrevive da ajuda alheia 

pela ausência de renda7. Como mostra, ainda, o referido estudo, parte considerável dos 

ludovicenses conta, para sua sobrevivência, com recursos dos programas do Governo 

Federal, incluindo as 88.037 famílias beneficiárias8 do Programa Bolsa Família (jul./2014). 

No que diz respeito, especificamente ao Bolsa Família, na capital, apesar do 

elevado número de beneficiários, existe uma demanda reprimida de famílias que, embora se 

enquadrem no perfil do Programa, não estão incluídas, além das famílias pobres que 

constam no banco de dados do Cadastro Único do governo federal, mas que também não 

conseguem inserção, no Programa, por não atenderem aos critérios estabelecidos 

baseados na renda, que é extremamente baixa. 

Como analisa Soares (2009, p.1), ao fazer referência à centralidade adquirida 

pelo Bolsa Família no âmbito das políticas sociais na contemporaneidade: “É evidente que, 

para as famílias carentes, cujas condições de vida estão abaixo do limiar da sobrevivência, 

esse programa é fundamental”. Contudo, a autora adverte que os programas de 

                                                           
7
 Dados do Censo Demográfico (2000) referentes à questão do trabalho e rendimento mensal, 

mostraram que a População Economicamente Ativa – PEA de São Luís era composta por um total de 
702.714 pessoas com 10 anos ou mais de idade. Destas, 47,8% não apresentaram nenhum 
rendimento e 32,4% recebiam até dois salários mínimos. Como atesta Lemos (2003), esses dados 
confirmam o decréscimo nos rendimentos urbanos, ocasionados principalmente pelo desemprego e 
pela instabilidade e expansão das atividades informais que dificultam a comprovação de renda. O 
Censo 2010 informou que a População Economicamente Ativa – PEA de São Luís era composta por 
um total de 502.567 pessoas com 10 anos ou mais de idade, o que representou 58,2% da população 
de 10 nos ou mais de idade da capital.  
8
 Dados do MDS (2014) informam, em São Luís, uma estimativa de 222.527 famílias pobres e 

extremamente pobres com perfil no Bolsa Família e um total de 141.101 famílias pobres com perfil no 
Cadastro Único. 



 
 

 

                  

transferência de renda, incluindo o Bolsa Família, devem permanecer, enquanto não forem 

substituídos por outras ações que garantam efetivamente o acesso ao trabalho e à renda. 

Estudo realizado por Carneiro, em 2010, sobre o Programa Bolsa Família em 

São Luís9, suscitou a discussão sobre a questão do trabalho identificada nos relatos das 

beneficiárias do Programa. Das famílias beneficiárias foram entrevistados seus 

responsáveis, na sua maioria mulheres, que representaram, nesse estudo, os sujeitos 

beneficiários do Programa. No estudo, foram analisados os significados atribuídos à 

centralidade da família no Bolsa Família, além de suas condições socioeconômicas, 

mediante depoimentos coletados durante as entrevistas realizadas, sendo também 

utilizadas informações contidas nas fichas de cadastro e acompanhamento das famílias do 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro Anil em São Luís10. 

Participaram das entrevistas coletivas sessenta e oito beneficiários (as) que 

vivenciam a experiência comum de serem atendidos (as) pelo Bolsa Família, por se 

encontrarem em situação de pobreza em São Luís – MA. Desse total, sessenta e seis eram 

mulheres e dois homens.  

A partir da pesquisa realizada foi possível constatar a centralidade adquirida pelo 

trabalho nos relatos das beneficiárias. Sua importância como elemento fundamental na 

provisão do sustento familiar, bem como na construção de identidade dos indivíduos. 

Os relatos expressam, com relação ao caráter temporário do Bolsa Família, o 

anseio por permanecer no Programa até „melhorar de vida‟, „arrumar trabalho‟ e poder 

prescindir do Programa, tendo a expectativa centrada no trabalho, que traz intrínseco o 

desejo de superação das condições que determinam sua inclusão e permanência no 

Programa, alimentada por projetos que impulsionam suas vidas no sentido de buscar 

„melhorias‟, como forma de romper com a fragilidade que permeia suas existências. 

Nos seus relatos, questionam a negação de acesso ao trabalho que marca suas 

vidas e que determina, em última instância, tornarem-se público alvo de programas sociais, 

como o Bolsa Família, conduzindo-os a uma dependência premida pela impossibilidade de 

sobreviver dignamente em decorrência do desemprego, atividades instáveis, falta de 

oportunidades, ausência ou insuficiência de qualificação profissional, fatores estes que os 

tornam dependentes de ações públicas voltadas para o enfrentamento à pobreza. 

                                                           
9
 A definição do município de São Luís – MA para desenvolvimento do estudo, deu-se por se tratar do 

maior município do Estado do Maranhão, a capital, e pelo significativo número de famílias atendidas, 
um total de 77.534 famílias até o mês de março de 2010. Na atualidade, o Bolsa Família atende na 
capital maranhense um total de 88.037 famílias como visto anteriormente. 
10

 Cabe assinalar a opção por realizar entrevistas coletivas com as famílias do CRAS/ANIL. Este é um 

dos primeiros CRAS implantados em São Luís e desenvolvia, na ocasião da pesquisa, trabalhos com 
um número maior de beneficiários do Bolsa Família, além de ter mantido um trabalho sistemático com 
as famílias em 2009, conforme informações da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social - 
SEMCAS. 



 
 

 

                  

Referindo-se ao trabalho e seus sentidos, Antunes (2009, p. 18) adverte que, em 

alguma medida, a esfera fora do trabalho está maculada pela desefetivação que se dá no 

interior da vida laborativa, uma vez que “uma vida cheia de sentido fora do trabalho supõe 

uma vida dotada de sentido dentro do trabalho... e uma vida desprovida de sentido no 

trabalho é incompatível com uma vida cheia de sentido fora do trabalho”. 

Desse modo, de todas as formas de exclusão do indivíduo do mercado de 

trabalho, o desemprego aliado à precarização e instabilidade tem-se constituído a maior 

expressão, ao representar um problema que afeta o indivíduo e a família pobre. 

Para a maioria dos entrevistados, que fazia „bicos‟ e se enquadrava na condição 

de desempregados, a perda do emprego significa a redução do padrão de vida e angústia, 

por isso não raramente o desemprego aparece de forma frequente nos relatos dos 

entrevistados, como disposto a seguir: 

Meu marido é até bom companheiro pra mim a gente sempre se virou pra sustentar 
os meninos eu prum lado vendendo os meus cosméticos de catálogo e ele pra outro, 
trabalhando como auxiliar de serviços gerais numa firmazinha [...] Mas, logo tiveram 
que tirar ele e, ele até os dias de hoje tem lutado pra arrumar outro serviço e não 
consegue, por isso ele vive chateado, só consegue fazer uns bicos como encanador 
que aparece de vez em quando, eu tô me virando praticamente só, o que pra mim é 
muito difícil porque tem que dá conta de casa e sair pra oferecer os produtos na 
rua. E agora na maior parte do tempo fica em casa bêbado reclamando da vida, 
antes era só no final de semana e agora não tem dia certo, então a coisa piorou 
quando ele ficou desempregado. (BENEFICIÁRIA – PBF). 

 
O depoimento da beneficiária remete às análises efetuadas por Sarti (2003) e 

Woortman (1984) em relação ao que entendem como projeto coletivo familiar. Para os 

autores, tal projeto implica num valor moral que requisita dos membros da família o 

cumprimento de obrigações mútuas, ou seja, integra um compromisso, uma troca moral que 

extrapola a dimensão econômica, ao conferir ao trabalho uma dimensão moral. 

Nessa linha de argumentação, Sarti enfatiza que os pobres, através do trabalho, 

constroem uma ideia de autonomia moral que atualiza e consolida valores historicamente 

atribuídos ao homem como a disposição para trabalhar. Nesta direção, para ser homem é 

necessário, não somente ter uma família, como também ser um pai/chefe de família, isto é, 

a moral do homem articula-se à moral do provedor, que sustenta a família, “que traz dinheiro 

pra dentro de casa, imbricando-se para definir a autoridade masculina e entrelaçando o 

sentido do trabalho à família”. (SARTI, 2003, p. 95). 

Para a maioria dos entrevistados, o trabalho constitui-se como um mecanismo 

fundamental para a reprodução da sobrevivência do grupo familiar, mas também como uma 

forma de reconhecimento do indivíduo na sociedade na qual se insere, de afirmação de 

identidade e como instrumento que tem possibilidade de viabilizar a construção de projetos 

de melhoria de vida. 



 
 

 

                  

As beneficiárias ao enfatizarem em seus relatos o anseio pelo trabalho 

expressam o que Lima (2003, p. 273) denomina de código de honra, configurado pela 

tentativa de fugir de estigmas negativos que em geral os pobres estão expostos: preguiçoso, 

marginal, malandro. O trabalho é a forma dos pobres dizerem-se pobres, porém virtuosos, 

conferindo ao indivíduo o estatuto da dignidade, posto que através dele devem ser 

reconhecidos pela riqueza interior expressa pela disposição ao trabalho, pela 

responsabilidade com a reprodução de sua família e pelos deveres cumpridos com 

honestidade e dignidade „ganhando a vida com o suor do próprio rosto‟, como expressam 

vários depoimentos dos beneficiários. 

Todavia, as formas de inserção no trabalho tal qual foi exposto pelos 

beneficiários, principalmente pelas mulheres, mostram diferentes formas de inserção, 

marcadas pela instabilidade, demarcada pela informalidade, pelo desemprego e baixa 

renda. Suas condições de vida, de um modo geral, expressam-se como resultante das 

rendas auferidas mediante alternativas precárias de trabalho, em geral considerados como 

„ganhos‟ insuficientes para alcançar os padrões de consumo necessários. Em contrapartida, 

consideram que um salário „certo‟ obtido mediante vínculo empregatício, constitui-se numa 

alternativa segura que, embora limitado ante as demandas da família, tem a possibilidade de 

„amenizar‟ as condições de pobreza, a insegurança quanto à sobrevivência e a incerteza do 

amanhã que permeiam suas vidas e que não raramente conduzem à instabilidade 

emocional. Portanto, a busca por segurança na reprodução familiar centra-se nos ganhos 

que podem ser auferidos mediante o trabalho, conforme apontam o depoimento a seguir: 

A melhor coisa pra gente era ter um trabalho, com um salário todo mês pra gente 
poder contar, poder se organizar, mesmo sendo pouco pra não ficar como eu fico 
com a cabeça quente pensando sempre que eu tenho que me virar pra sustentar 
meus filhos. Eu me preocupo muito e digo sempre lá em casa que eu não posso 
adoecer senão todo mundo vai passar fome, porque eu lhe digo mesmo quem vive 
de bicos como a gente não tem sossego não [...] porque um dia tem, aparece 
alguma coisa pra faturar alguma grana, mas tem período que a gente se vê 
aperreado e recorre pra família, pros vizinhos e nem sempre eles tem pra socorrer 
nós. (BENEFICIÁRIA – PBF). 

 
Os depoimentos, em geral, reafirmam o valor moral atribuído ao trabalho para os 

pobres, assim como expressam a vulnerabilidade de „estar fora‟ do mercado de trabalho 

formal e, consequentemente, não ter asseguradas garantias trabalhistas, como a 

beneficiária expressa, no relato acima, a preocupação em ser acometida por problemas de 

saúde que a impossibilite garantir sua manutenção e de sua família.  

Todavia, vale reforçar as considerações implícitas nos relatos dos beneficiários, 

no decorrer das entrevistas, sobre a centralidade do trabalho na provisão do sustento da 

família. Segundo estes, o Estado deve manter o Bolsa Família, e expressam em vários 

momentos o medo de perder o benefício „de serem desligados do Programa‟ que, embora 



 
 

 

                  

saibam que não „resolve‟ a situação de pobreza das suas famílias, assume significado 

relevante pela intensidade com que a pobreza se apresenta em suas vidas. Conforme 

enfatiza Soares (2009), os programas de transferência de renda devem ser mantidos, até 

que o Estado garanta ações de acesso efetivo ao trabalho e à renda para então substituí-

los. Todavia, embora considerem o Programa importante, as entrevistadas expressam a 

busca pela independência mediada pelo trabalho, como forma de assegurar o próprio 

sustento familiar. 

Os depoimentos demonstram a dificuldade de acesso a um emprego no 

mercado de trabalho, restando-lhes os „bicos‟ que fazem eventualmente e a participação no 

Bolsa Família que lhes propiciam alguma renda e, por esse motivo, constituem-se para os 

entrevistados formas alternativas de enfrentamento à pobreza. A aspiração ao trabalho com 

vínculo empregatício, faz parte dos projetos de vida da maioria dos entrevistados, 

apresentando-se como uma forma segura para consecução de melhores condições de vida, 

o que seria inviável conseguir, segundo os beneficiários, apenas com a participação no 

Bolsa Família e com „bicos‟ que realizam esporadicamente. 

Em geral, para os beneficiários a recorrência ao Programa foi impulsionada por 

condições de extrema vulnerabilidade, intensificada pelo desemprego, atividade exercida de 

forma instável (bicos), baixos rendimentos da família que caracterizam a vida do pobre no 

mundo do trabalho e se constituem em formas de negação de oportunidades para um 

indivíduo, violando sua condição como ser humano, posto que o homem se realiza pelo 

trabalho, onde tem a possibilidade de encontrar sua „dignidade‟, garantindo bem-estar para 

ele e sua família. 

5 CONCLUSÃO 

Foi possível identificar, a partir deste estudo, a importância conferida ao 

Programa Bolsa Família ante à necessidade premente de enfrentamento da pobreza e a 

consideração da centralidade do trabalho para a provisão do sustento familiar, configurando-

se o Programa como uma alternativa ante à ausência de um salário „certo‟ conseguido 

mediante trabalho. 

O estudo mostrou que, para os entrevistados, a proteção à família inclui, 

necessariamente, o direito ao trabalho, sendo nele depositadas as expectativas de melhoria 

de vida. Os beneficiários reconhecem a importância do Bolsa Família, considerado como 

uma renda „certa‟, mas ressaltam sua provisoriedade e almejam um trabalho „certo‟. O 

entendimento que permeia os depoimentos é o de que só com um trabalho garantido, é 

possível se enfrentar a situação de pobreza com dignidade e manter a esperança de um dia 

melhorar de vida.  

 

REFERÊNCIAS 



 
 

 

                  

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as Metamorfoses e a Centralidade 
do Mundo do Trabalho. São Paulo: Cortez/ Unicamp, 1995. 
____. Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho), Ed. 
Boitempo, São Paulo, 1999. 
BOSCHETTI, Ivanete. Assistência social no Brasil: um direito entre a originalidade e 
conservadorismo. 2. ed. Brasília: Kaco, 2003. 
BRASIL. Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Senado Federal, 2008. 
____. Lei orgânica da assistência social, n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993. DOU, 
Brasília, 8 dez.1993. 
____. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Política Nacional de 
Assistência social (PNAS) 2004. Brasília, 2005. 
____. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Norma operacional 
básica/sistema único de assistência social. Brasília, 2005. 
____. Lei n. 10.836 de janeiro de 2004. Cria o Programa Bolsa Família e dá outras 
providências, 2004. 
____. Bolsa Família cumpre metas. Imprensa – Artigos. Jornal do Commercio (RJ) - 
21/07/2005. 
Carneiro, Annova Míriam Ferreira. A centralidade da família no Programa Bolsa Família: 
análise referenciada no programa em São Luís – MA/Annova Míriam Ferreira Carneiro. – 
São Luís, 2010. 
CARNEIRO, Annova Miriam Ferreira. O enfrentamento do trabalho infantil no Estado do 

Maranhão: análise do processo de implementação e de impactos do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil. São Luís, 2003 (Dissertação de mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão). 

CARVALHO. Maria do Carmo Brant. O lugar da família na política social. In: SILVA, Luiz A. 
Palma e. et al. Uma proposta de intervenção baseada na família. In: Famílias: aspectos 
conceituais e questões metodológicas em projetos. Brasília: MPAS/SAS; São Paulo: 
FUNDAP, 1998. 
_____. O lugar da família na política social. In: CARVALHO. Maria do Carmo Brant. et 
al. A família contemporânea em debate. São Paulo: EDUC/ Cortez, 2003. 
_____. A priorização da família na agenda da política social. In: Família Brasileira a 
base de tudo. 6. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNICEF, 2004. 
 


