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RESUMO 
 

O presente artigo reflete sobre  os elementos constitutivos da pobreza como uma 
construção social a partir dos sujeitos sociais relacionados com o Programa Bolsa 
Família, com destaque para os “beneficiários”,  buscando  estabelecer uma 
relação entre diferentes abordagens explicativas e o pensamento dos sujeitos da 
pesquisa,  no sentido de desvelar as concepções e os significados presentes na 
relação entre o Programa Bolsa Família e a pobreza. 
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ABSTRACT 
 

The present article reflects about the constitutive components of the poverty seen 
as a social construction from the action of the  social subjects related with the 
Programa Bolsa Família, stressing the "beneficiary" point of view, seeking to 
establish a relation  between different explanatory approaches of the poverty with 
the thought of the subjects of the research. The objective is to find out the 
conceptions and the present meanings in the relation between the Programa 
Bolsa Família and the poverty. 
 
Keywords:  poverty, theorical conception. Social policy. Programs of Income 
Transfer. Programa Bolsa Família. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os Programas de Transferência de Renda, na atualidade, são apresentados como 

estratégias centrais na intervenção da pobreza. Como Programas inscritos no processo de 

redefinição da Proteção Social, integram um projeto político mais amplo que mobiliza 

concepções que muito têm a revelar de sua natureza e alcance, bem como de sua 

compreensão acerca do problema para o qual se direcionam, no caso a pobreza. Não obstante 

a centralidade da dimensão material na identificação da pobreza, esta se constitui numa 

categoria composta por múltiplas dimensões, as quais instigam ao desvendamento de 

propostas interventivas no sentido de compreender como são trabalhadas essas dimensões e 

que sentidos são atribuídos a estas. 

O presente artigo foi construído a partir de um estudo que se propôs a desvendar as 

concepções de pobreza que fundamentam os Programas de Transferência de Renda como 

estratégias de enfrentamento dessa problemática e estabelecer uma relação com as 
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concepções dos sujeitos denominados “beneficiários”. A partir de  relatos de experiências de 

dez “beneficiárias” do Programa Bolsa Família - PBF de São Luis, selecionadas 

intencionalmente, apresentadas por nomes fictícios (Benedita, Eunice, Teresa, Socorro, Maria 

Joana, Selma, Odete, Suely, Lindalva e Mariana) busquei compreender as concepções de 

pobreza para além dos clichês e das análises tradicionais, fortemente tendenciosas, segundo 

Sarti (2003), e que, no geral, falam dos pobres e pelos pobres, mas não ouvem as falas deles. 

Abordar os indivíduos em suas relações com instituições e programas sociais é 

conhecer um pouco mais da realidade sócio-histórica da pobreza que vivenciam. Além do 

“beneficiário”, do pobre ou do carente, existe um sujeito que pensa e se posiciona acerca de 

processos que incidem direta ou indiretamente sobre suas vidas e constrói visões sobre  o 

mundo, a sociedade, a condição de pobreza em que vive e sobre a condição de quem necessita 

de programas sociais na reprodução  das condições materiais de existência. 

 

2 O QUE É POBREZA: uma compreensão construída na vivência 

 

“Por que é que pra gente tem que ser tudo tão difícil? A gente luta tanto e parece 

que não adianta nada a gente vive no limite, e cada vez mais parece que fica pior... Meu 

Deus...”. A expressão de indignação é de Teresa ao referir-se às condições de vida que lhe são 

impostas. Na mesma direção Odete ressalta que: ”Todo dinheiro que entra na mão de pobre é 

só pra comer... e mal”. Nessa observação as entrevistadas revelam uma situação de vida 

caracterizada por uma sobrevivência que se pauta e se esgota na reprodução das 

necessidades vitais. Três aspectos podem ser destacados as observações das entrevistadas: a 

luta aparentemente infrutífera pela sobrevivência, visto que seu alcance não ultrapassa os 

limites da sobrevida; as dificuldades próprias da estrutura social e política cuja dinâmica 

subalterniza a inserção e o acesso dos pobres (MARTINS, 2000) e a incerteza quanto a um 

“futuro de melhorias”, uma incerteza que mina esperanças confirmando a reflexão de Martins 

(2003, p. 19) acerca das atuais configurações da pobreza. Conforme esse autor se antes a 

pobreza oferecia perspectivas de ascensão social com base em pequenas economias 

efetuadas mediante privações ou ainda mediante a escolarização e estudo dos filhos quando 

possível, na atualidade não oferece essa alternativa. Pelo contrário, recaem sobre o destino dos 

pobres, como condenação, formas de inserção precárias, instáveis e subalternas que os 

permitem viver “no limite”, como observa Teresa. 

Nas lutas específicas de um dia-a-dia marcado por privações e dificuldades que 

permitem estabelecer um paralelo com os padrões de vida das diferentes classes e grupos 
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sociais num contexto em que as diferenças demarcam as relações sociais e as formas de 

relação com o Estado na condição de provedor dos serviços sociais públicos e dos direitos 

sociais, os pobres constroem concepções  que articulam elementos de caráter estrutural, 

político e moral que expressam as diferentes dimensões da pobreza que marca suas histórias 

de vida. 

A partir dos ”limites” que caracterizam suas trajetórias de vida, as “beneficiárias” do 

PBF revelam uma multiplicidade de aspectos relacionados à pobreza, tendo presente as 

experiências vivenciadas, articuladas a um contexto mais amplo. Nas compreensões acerca da 

pobreza, a relação com a perspectiva da negação de posses, renda,  possibilidades, 

capacidades, direitos, dignidade assume conotação fundamental, entendendo a pobreza como 

uma condição de existência, um lugar social marcado pela privação, pela instabilidade e pela 

insegurança, como atestam os relatos a seguir: 

 
[...] Eu acho assim, que... o que faz a gente pobre é não ter nada certo, a gente não tem 
uma renda fixa, não tem um trabalho certo, não tem o que comer, não tem uma moradia 
fixa, não tem o que vestir.... é ter a carência, a precisão e não ter como remediar... a 
gente tá aqui hoje pensando como vai fazer pra comer e dá de comer pros filhos 
amanhã... isso é muito triste. (BENEDITA) 
[...] Antigamente, a gente ainda tinha a chance de melhorar com o trabalho, hoje nem 
isso, ninguém passa bem vivendo com salário... mas eu lhe digo mesmo que eu dava 
tudo pra ter um emprego certo... com salário, por que pior é ficar na dúvida se amanhã 
vai ter ou não... a gente tem que se virar de mil maneiras pra conseguir as veiz um 
pouquinho... e isso cansa, eu tiro por mim, tem dia que eu tô morta, mas aí eu não tenho 
quem me dê e nem de onde tirar... aí em tenho que dá meu jeito. (TERESA) 

 

As compreensões acima apresentadas permitem retomar explicações acerca da 

pobreza que remetem a três questões:  a falta de perspectivas de superação, o que remonta a 

pobreza como uma situação intransponível; à questão do trabalho, como perspectiva de “viver a 

pobreza com dignidade” (SARTI, 2003, p.129) e a questão das gradações de pobreza que por 

sua vez estabelecem limites com a indigência, inserindo esta num patamar em que as 

possibilidades de superação se apresentam como inexistentes. Mariana complementa que a 

pobreza se expressa “no dia-a-dia de necessidades, de falta de recursos, a começar pelo 

estudo...”, entendendo ser a educação um fator central na construção e ampliação de 

perspectivas para os pobres, como possibilidade de ruptura com a situação de pobreza. Suely, 

no entanto adverte que não se trata de uma relação mecânica, visto que “o fato de um pobre ter 

estudo não significa que ele vai sair da pobreza” diz. E isto se deve fundamentalmente à 

desigualdade expressa nas  condições oferecidas aos sujeitos a partir do seu lugar na 

sociedade segundo algumas entrevistadas: 
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As condições que a gente tem não são as mesmas que as dos ricos, e isso é em tudo... 
a gente vê, por exemplo, pelas escolas que os pobres freqüentam... o ensino não 
capacita pra entrar na universidade e nem pra passar num concurso público, aí eles têm 
que fazer um curso preparatório... e eu pergunto, eles podem?  Não podem. Não têm 
condição, aí nem faz e se faz não passa, dificilmente tem chance... tá concorrendo com 
quem estudou num bom colégio, fez um cursinho. E a informação? Os pobres só têm 
acesso ao que a televisão mostra... e a televisão só mostra o que interessa pra quem tá 
no poder. (MARIANA) 
Pra quem pode pagar é tudo do bom e do melhor... e pra nós? Já reparou nos bairros e 
nos conjuntos que pobre mora? Começa pelo lugar... é o mais precário, o mais longe, 
onde o preço da passagem é mais caro. O tamanho das casa é o menor... até o material 
da construção é o pior.... (SELMA) 

 

Os depoimentos trazem a questão dos serviços públicos destinados aos 

pobres,  serviços que os coloca em posição de desvantagem numa sociedade cujo 

acesso as riquezas sociais, é dinamizado pela  competitividade; o que para autores 

como Valladares (1991) e Buarque (1999), funciona como um elemento demarcador de 

fronteiras e de identidades entre os pobres e os não pobres. Não raro, a definição do 

local de moradia caracteriza a que grupo ou classe social os indivíduos pertencem, 

configurando, portanto, o seu lugar social (TELLES, 1992). 

Essa questão remete ao que Sposati (2001) denuncia como cultura presente 

nas práticas sociais historicamente desenvolvidas na relação com os pobres, quer 

através de entidades civis ou através de entidades públicas: a cultura de que para os 

pobres qualquer coisa serve, o que se confirma na diferenciação dos serviços sociais 

públicos ofertados aos pobres, uma diferenciação  que Zaluar (1985, p. 35), identifica 

como processo de demarcação de posições e fronteiras entre pobres e não-pobres. 

Expressa uma visão dicotômica que se afirma mediante oposições. No caso em 

questão, os serviços sociais de qualidade, em oposição aos serviços mais 

desqualificados, definem as posições sociais dos sujeitos. Configuram, segundo a 

autora, o caráter determinante das políticas públicas na privação e exclusão dos 

pobres. A diferenciação nos serviços prestados, portanto, funciona como estratégia de 

perpetuação das relações de poder alimentadas por políticas que reproduzem e 

consolidam a desigualdade. 

Os relatos das entrevistadas, no geral, deram enfoque a essa demarcação, 

considerando-a como um elemento caracterizador das relações sociais entre classes e 

grupos diferentes, sem contudo destituí-la de seu caráter injusto e discriminatório, como 

bem sintetiza o depoimento de Lindalva: 
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È claro que quem tem condição vive melhor, por que trabalha, tem dinheiro, pode ter 
tudo o que precisa, pra nós pobres tudo é sempre inferior, o atendimento pra nós é sem 
qualidade, os serviços pra gente são sempre péssimos, a escola dos nossos filhos é 
sempre a inferior, assim como o hospital e o posto de saúde que a gente usa, a rua que 
a gente mora, até os ônibus que a gente toma... quando eu trabalhava num Hotel ali no 
Calhau eu reparei que nas avenidas do Calhau e da Ponta D’Areia, quase não tem nem 
passarela pra atravessar, sabe por quê? Por que ali não anda pobre, quase não tem 
ponto de ônibus, só anda gente de carro, é tudo limpo, tem polícia que faz ronda por ali... 
não dá pra comparar com a Vila Embratel, aqui polícia quando vem não é pra fazer 
ronda, não, é pra bater e prender... Eu até entendo que as pessoas são diferentes por 
que tem aqueles que tem mais condição, mas acho que todo mundo devia ser tratado 
como ser humano. 

 

Ao estabelecer uma relação entre áreas consideradas nobres em São Luis e a área 

periférica onde reside, Lindalva aponta a diferenciação entre as pessoas pelo poder aquisitivo, o 

que em última análise determina e até justifica o acesso e o direito ao que a sociedade “tem de 

melhor”. Também coloca em questão as formas diferenciadas de intervenção das instâncias 

públicas e sua discriminação em relação aos mais pobres e questiona: “cadê os direitos que 

dizem que todo mundo tem?” 

A questão da negação dos direitos é colocada por algumas entrevistadas como um 

elemento que configura a pobreza na sociedade, denotando uma compreensão em que o 

acesso a direitos socialmente construídos tem como determinante a posição social dos sujeitos. 

Os direitos, legalmente regulamentados e assegurados mediante uma ampla e avançada 

legislação como a brasileira, praticamente inexistem na concretude de um dia-a-dia em que são 

negados aos pobres, mediante práticas sociais nas quais esses direitos se desfazem, como 

atesta o seguinte relato: 

 
a gente aqui vive como pato, dentro d’água... o tempo todo é esse fedor... aí os 
moradores que se junta de vez em quando pra limpar... mas a gente vive nisso não é por 
falta de organização, não... é por que não tem nem uma autoridade que se interesse por 
nós, a gente já fez abaixo assinado, já fomos na Secretaria (órgão responsável pelos 
serviços de infra-estrutura e urbanização) só que não adianta nada, quando chove isso 
aqui fica tão ruim, não passa nem carro, nem gente pode passar.... (MARIA JOANA) 

 

O depoimento denuncia uma organização social que não obstante ser composta de 

um moderno e avançado sistema de direitos, não funciona para os pobres como adverte Lima 

(2004) ao analisar os padrões de vida dos pobres urbanos. Trata-se de experiências práticas 

que reforçam na vida e nas concepções dos indivíduos a questão da negação como forma de 

relação social com os pobres, como sintetiza uma expressão de Maria do Socorro: “... tudo que 

os outros tem direito, pra gente é negado”. Os outros no entendimento da entrevistada são 

representados pelos não-pobres em oposição àqueles que não têm direito a nada, os pobres. A 

oposição neste sentido evidencia a marca da inferioridade e da negatividade que Telles (1992, 
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p. 5) adverte como uma concepção que se mantém fixa como modo de ser que descredencia os 

indivíduos para o exercício dos direitos em razão das diferenças incomensuráveis em relação 

ao cidadão. As diferenciações e injustiças vivenciadas pelas “beneficiárias” denotam o que essa 

autora denomina como ausência de reciprocidades que conferem ao outro o estatuto de sujeito 

de interesses válidos e direitos legítimos. 

Interessante notar nos depoimentos que, ao denunciar a negação das instâncias 

públicas em relação às suas demandas, necessidades e direitos, as “beneficiárias” evidenciam 

uma compreensão  de si como sujeitos injustiçados que integram uma sociedade que reproduz 

e consolida distâncias sociais. Diante dessa compreensão emerge o questionamento acerca da 

justiça e da igualdade nas relações sociais, e aqui cabe ressaltar dois aspectos: o primeiro, 

sinalizado por Telles (1992) , refere-se ao fato de que se tratam de aspectos que, em geral, são 

ausentes nos debates acerca da pobreza, e,  quando presentes, conforme se pode constatar no 

discurso oficial do PBF trazem a as marcas da diferenciação  e da categorização da pobreza. 

Como segundo aspecto, apontado pelas próprias “beneficiárias” destaca-se que, as suas  

trajetórias de vida, conforme suas narrativas, evidenciam que a justiça, assim como os direitos, 

não fazem parte das regras da vida social, como elementos extensivos a todos os indivíduos. 

A precariedade associada aos obstáculos que dificultam o acesso ao que 

consideram que deveria ser “pra todo ser humano” explicitam as regras excludentes que 

estruturam a vida social e também dá dimensões dos níveis de desigualdade e subordinação 

que configuram a sociedade brasileira. Expõe o movimento de um Estado que, segundo Faoro 

(1987) recria regras sociais absorvendo e anulando dinâmicas e conflitos sob a razão estatal, a 

partir de um padrão de sociabilidade que legitima desigualdades fixando lugares na hierarquia 

social (SCHWARZ, 1988). 

Muller (1986) em suas análises acerca da relação entre direito e economia na 

sociedade brasileira ressalta que, apesar dos propósitos sociais declarados pelo Estado e da 

modernização econômica e institucional da sociedade, o direito às condições básicas de 

sobrevivência não foi devida e efetivamente conquistado. As “beneficiárias”, ao exporem nos 

seus relatos a contraposição entre o que deveria ser direito para todos e que é negado aos 

pobres, trazem uma questão que vem sendo colocada com freqüência no debate acerca da 

pobreza: a questão dos direitos como mediação essencial nas relações entre economia, 

sociedade e Estado, uma mediação que extrapola aspectos de ordem jurídica e institucional 

visto que remete ao poder efetivo de ação e representação de sujeitos reconhecidos na 

legitimidade de seus interesses (TELLES, 1992, p.36). Segundo essa autora, os direitos 

colocam em evidência os paradoxos de uma sociedade não tanto pelo descompasso entre sua 
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existência formal e sua efetivação ou negação para as maiorias, mas pela sua positividade, ou 

seja, 

 
pelo que esse descompasso revela da lógica que preside a formulação e formalização 
de direitos na sociedade brasileira. Pois o que chama a atenção é a constituição de um 
lugar em que a igualdade prometida pela lei reproduz e legitima desigualdades, um lugar 
que constrói os signos de pertencimento cívico, mas que contém dentro dele próprio o 
princípio que exclui as maiorias, um lugar que proclama  realização da justiça social, mas 
que bloqueia os efeitos igualitários dos direitos na trama das relações sociais. 

 

Dissociados, portanto, na prática, da condição de cidadania, os direitos sociais têm 

contribuído para reproduzir o perfil das desigualdades,  ancorados a uma definição de justiça 

social fundada na intervenção do Estado no sentido de neutralizar a igualdade a partir de uma 

lógica em que as desigualdades são transfiguradas no âmbito de diferenças sedimentadas 

mediante uma distribuição diferenciada de benefícios e serviços sociais. 

A oposição pobre e trabalhador, apontada por Valladares (1991), assume 

centralidade em alguns relatos denotando uma concepção que articula a ociosidade a uma 

responsabilidade individual. Neste aspecto a categorização da pobreza expressa na distinção 

entre pobres e miseráveis foi ressaltada pelas “beneficiárias” ao destacar a diferença entre 

aqueles que se encontram em “situação pior” àquela vivenciada por elas. Odete assim se 

pronuncia, afirmando que: 

 
Tem muita gente acomodada... que não procura evoluir, não se mexe pra nada, fica 
esperando não sei o quê... minha vida não é fácil, mas eu me viro e quem não faz nem 
isso? Por isso é que tem muita gente sem nada, sem ter onde morar, passando fome, 
perambulando pelas ruas atrás  de pedir pra um e outro, se a pessoa também não fizer 
por onde fica pior, não é? Tá certo que a gente é pobre, mas corre atrás, faz uma coisa 
aqui, outra ali... a gente tá disposta a ser pau pra toda obra, quer vencer...agora tem 
aqueles que se conforma em ser miserave mesmo, não procura evoluir, ... de tudo se 
vive... até de vender estrume... dá uns troco, ao meno pra comprar o que comer. 

 

A acomodação com a pobreza concebida como uma responsabilidade individual em 

face da oposição entre acomodação e trabalho, revela um raciocínio que, segundo Valladares 

(1991), coloca o trabalhador e o ocioso ou acomodado em pólos opostos e pressupõe que as 

pessoas que trabalham sejam mais distanciadas do horizonte da miséria, caracterizada pela 

falta de moradia, pela fome e pela condição de pedinte. O desenvolvimento de estratégias 

informais de aquisição de renda para minorar a situação de carência vivenciada é colocada 

como uma linha tênue de diferenciação entre pobreza e  miséria, sendo o fator pessoal 

determinante no sentido da opção por sair da acomodação.  
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Na compreensão das entrevistadas, o trabalho se constitui num elemento revestido 

de grande dimensão moral ao amenizar a conotação negativa presente na pobreza. Mediante o 

trabalho demonstram não serem tão pobres ou pobres de espírito, visto que possuem a 

disposição para ir à luta, vencer as adversidades. Vencer, no sentido colocado pelas 

entrevistadas não implica necessariamente em superar a situação de pobreza ou ascender 

socialmente, mas se afirmar mediante o valor positivo atribuído ao trabalho como lei suprema 

da sociedade (VALLADARES, 1991; SARTI, 2003). Cabe destacar uma colocação feita por 

Teresa quando esta afirma que o trabalho permite “... enfrentar a pobreza de cabeça erguida”. 

Essa colocação assume grande significado não apenas como instrumento de sobrevivência, 

mas como elemento constitutivo de uma identidade social e moral. 

Segundo Sarti (2003, p. 89), o valor do trabalho no tocante ao significado na 

relativização das desigualdades sociais, destacando que esse valor de certa forma 

“...compensa as desigualdades socialmente dadas, na medida em que é construído dentro de 

outro referencial simbólico, diferente daquele que os desqualifica socialmente”. A disposição 

para se virar ou ser pau pra toda obra conforme as entrevistadas colocam, segundo Sarti (2003) 

é vivenciada como uma qualidade positiva, sendo que, além de compensar as desigualdades e 

adversidades impostas confere uma vantagem relativa em relação àqueles que, por não 

apresentarem a mesma disposição, se mantém atrelados à indolência e ao vício da pobreza 

(VALLADARES, 1991). Suas concepções, portanto, são construídas no sentido de lhes conferir 

um patamar de sujeitos a partir da moral conferida pelas suas lutas diárias no enfrentamento 

das adversidades, nas quais o trabalho assume um grande significado. 
 

3 CONCLUSÃO 

 

A compreensão de pobreza expressa nos depoimentos das “beneficiárias” do PBF, 

confirma as análises de Telles (1999) quando esta assinala a re-configuração da pobreza no 

contexto atual em razão de se tratar de um problema que vem se deslocando de seus lugares 

tradicionais e estendendo-se aos setores mais elevados na hierarquia social. A questão da 

segurança e da estabilidade no trabalho se destacam como elementos centrais nesse 

deslocamento. As mudanças que vêm sendo processadas no que Castel (1994) denomina de 

sociedade salarial e que implicam em condições precarizadas e degradação ampliada no 

mundo do trabalho tanto na sua materialidade quanto na subjetividade, tendo como uma de 

suas conseqüências mais nocivas o desemprego estrutural que tem empurrado imensos 

contingentes à pobreza e à instabilidade. O desemprego configura, assim, uma ameaça pela 
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sua perpetuação, sendo que compromete uma imagem na qual se alicerçam a identidade do 

provedor, a dignidade do trabalhador e a sobrevivência do ser humano nas diferentes 

dimensões. É neste sentido que, para as “beneficiárias” do PBF as incertezas quanto à 

possibilidade de provisão digna das necessidades humanas é central na definição da pobreza.  
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