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1 Introdução 

 

A presente comunicação é decorrente da tese de doutorado, a qual tinha como 

objetivo produzir conhecimento que permita aos profissionais do campo social 

compreender e reconhecer o significado da pobreza, a partir da visão dos sujeitos, de 

forma a contribuir para ampliar e qualificar as possibilidades de inserção social, 

promovidas por programas de políticas públicas presentes na contemporaneidade. 

A linha de sustentação analítica desta reflexão é a compreensão de que a questão 

da pobreza tem sua base na dinâmica da acumulação capitalista. Porém, a centralidade 

da mesma não reside em reconfirmar tal tese, mas avançar, entendendo-a como um 

problema real, que pode ser transformado num objeto de conhecimento e de intervenção. 

Muito se tem escrito sobre a multidimensionalidade da pobreza; vem crescendo a 

utilização de novos métodos qualitativos e participativos de mensuração da pobreza, tais 

como análise de vulnerabilidades e vozes dos pobres; porém, ainda são poucas as 

produções que versam sobre descrições e caracterizações da pobreza que explicitem 

essa natureza multidimensional. 

Seguindo essa linha de pensamento, acredita-se que uma questão ainda pouco 

pesquisada refere-se, especialmente, ao que diz respeito à pobreza a partir de seu 

significado, construído pelos sujeitos que vivem em situação de pobreza e sua inserção 

social, mediante programas oferecidos pelas políticas públicas. 

Essa questão não é somente vista como elemento na discussão do crescimento 

econômico e do desenvolvimento social, mas está vinculada à forma como esse 

fenômeno repercute nas relações sociais e na vida dos sujeitos. E, sem a apreensão 

desses elementos, é mais difícil o estabelecimento de alternativas eficazes para o 
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enfrentamento da pobreza e para a efetiva inserção social, problema que é parte 

integrante da chamada questão social – e da qual é constituinte não suprimível da 

dinâmica do modo de produção capitalista – , locus do qual, historicamente, o Serviço 

Social vem se ocupando.  

Assim sendo, o tema do enfrentamento da pobreza, na perspectiva da efetiva 

inserção social, implica, necessariamente, uma análise que não se reduz a apenas seus 

aspectos socioeconômicos, mas que parta destes e incorpore mediações mais 

complexas, tais como as de natureza político-cultural.  

 

2  Consideração sobre o objeto e o processo da pesquisa 

Acredita-se que quando se busca contribuir para a construção de uma sociedade 

que contemple crescimento econômico com desenvolvimento humano e social, e que 

efetivamente enfrente o campo das desigualdades sociais – ideário projetado pelo Serviço 

Social – requer que sejam postos em evidência, além dos indicadores econômicos, outros 

tais como: políticos, sociais e culturais. Ou seja, apreensão dos índices econômicos; da 

vocação da cidade; do desdobramento desses índices no processo de desenvolvimento 

social, bem como das políticas públicas, que têm sido postos à disposição de uma 

população que tem sofrido com os velhos e os novos processos de pobreza, são 

elementos essenciais. No entanto, fica incompleto quando a população que vive esses 

processos, como protagonista desse quadro de desigualdades, permanece excluída do 

processo de reflexão. 

Assim sendo, ir ao encontro dessa população significa revelar como a mesma 

compreende esse processo de pobreza, como tem interiorizado sua adesão às políticas 

públicas e como tem criado alternativas para o enfrentamento de situações não cobertas 

por tais políticas.  

Para isso, necessitou-se ir ao encontro desses sujeitos; assim, optou-se pelo 

Programa Renda Mínima Familiar (PRMF) da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, por 

se tratar de um dos programas que trabalha diretamente com pessoas em situação de 

pobreza e que tem, em seu objetivo principal, assegurar renda mínima, mensal e 

temporária às famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal, construindo 

estratégias à busca da autonomia, ao fortalecimento do processo emancipatório e, 

principalmente, à superação das dificuldades, contribuindo assim à construção e ao 

resgate da cidadania de grupos familiares.  
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Assim, o eixo do trabalho percorrido foi conhecer como esses sujeitos 

compreendem os processos de pobreza por eles vivenciados e, também, saber em que 

medidas exatamente se constatam transformações significativas no cotidiano das famílias 

em situação de pobreza, após sua participação no PRMF de Caxias do Sul, a ponto de 

serem consideradas inseridas socialmente. Pois é sabido que a renda em si, regular e 

segura por um período, por ela própria, é um elemento positivo na vida dos sujeitos; 

porém, o objetivo não é apenas oportunizar um “alívio” temporário e imediato a esses 

sujeitos, mas combater a pobreza e possibilitar a inserção social.  Esse foi o ponto de 

partida, o problema de pesquisa a ser investigado. 

Para percorrer este estudo, pautou-se, o tempo todo, pela Pesquisa Qualitativa, 

que é basicamente aquela que, ancorada no referencial teórico dialético, possibilita 

compreender um fenômeno específico em profundidade e, ao mesmo tempo, leva em 

consideração a experiência do sujeito pesquisado. Utilizou-se entrevista semi-estruturada 

com usuários do Programa, sendo que o instrumento foi escolhido em função da 

possibilidade que traz à construção de conhecimento aprofundado,  

 

2.1 O significado da pobreza a partir dos sujeitos que a vivenciam 

 

Inicialmente, por meio das entrevistas, pode-se descobrir que, por trás das 

aparentes formas singulares de existência dos sujeitos, há uma certa uniformidade entre 

os modos de existir de uma determinada classe social, que tem uma história específica 

em um determinado momento histórico, em determinada conjuntura. Circunscrita a um 

determinado espaço social, campo social, também se encontrou uma determinada forma 

lingüística de expressão, em que se desenvolve uma cultura, ou seja, determinadas 

práticas, o que Bourdieu aponta como sendo habitus2 de classe. Assim, a partir de 

aprofundamento na história de vida de determinadas pessoas, pode-se conhecer a 

história de um grupo, de uma classe, em uma região.  

Ao se debruçar sobre o habitus, como princípio gerador, no qual as classes, os 

grupos, reproduzem um conjunto de características, pode-se conhecer o modo de ver e 

de conceber o mundo. Faz-se necessário ressaltar que isso não significa, de forma 

alguma, um determinismo, pois o habitus constitui um princípio gerador que interfere, 

                                            
2  O habitus vem a ser, portanto, um princípio operador que leva a cabo a interação entre dois sistemas de relações, as 
estruturas objetivas e as práticas. O habitus completa o movimento de interiorização de estruturas exteriores, ao passo que 
as práticas dos agentes exteriorizam os sistemas de disposições incorporadas. (MICELI, 1992, p. XLI).  



 

 4 

indica, por vezes até impõe um esquema durável, porém suficientemente flexível para 

possibilitar ajustamentos e inovações.  

Dessa forma, ao buscar descobrir as particularidades, as diferenças, encontrou-

se muitos pontos gerais, comum a todos. Assim, no movimento do particular para o geral 

e vice-versa, muitas foram as descobertas nas falas que revelaram não apenas 

semelhanças, mas também o que os diferenciavam, permitindo assim mostrar a 

complexidade do campo, dos pensamentos, das significações, das relações, das práticas, 

das crenças e dos valores, das atitudes e dos comportamentos, das decisões e, 

conseqüentemente, suas atuais condições de vida.  

Nesta comunicação, destaca-se as idéias que foram apresentadas sobre o que é 

a pobreza e o que é ser pobre de forma bem sumariada. Foram muitas as dimensões que 

apareceram nas falas; aparecem de forma entrelaçada, porém, para fins de discussão, 

optou-se, na medida do possível, por apresentá-las separadamente, são elas: meios de 

subsistência; local onde vivem; sobrevivência; capacidades; questões familiares; relações 

na sociedade; questões subjetivas/psíquicas.  

MEIOS DE SUBSISTÊNCIA: Caracteriza-se como uma das preocupações centrais 

que ocupa o cotidiano das entrevistadas. Suas vidas são marcadas pela luta permanente 

em buscar os meios de subsistência. 

A mobilidade em busca de melhores condições de vida, de subsistência para as 

famílias foi marcante nas entrevistas. A trajetória demográfica e habitacional das 

entrevistadas, quando buscou-se conhecer sua trajetória social e familiar, evidenciou-se 

que, na grande maioria, suas famílias vieram de outras cidades e de outros estados.  

Destaca-se o trabalho, como o principal meio de subsistência, aparece como 

centralidade em todas as entrevistas. O pode verificar que, seja no mercado formal, seja 

na informalidade, todos sem exceção tiveram experiência com o trabalho. Todos 

demonstram que buscam estratégias diversificadas, possíveis, para garantir a 

sobrevivência.  

Nas entrevistas, evidenciou-se que, na grande parte das famílias pesquisadas, o 

PRMF vem representando, nos últimos tempos, o único rendimento monetário e, mais do 

que isso, em vários casos, constituiu-se, depois da situação de vários anos de 

desemprego, a primeira experiência regular de obtenção de um rendimento.  

Destaca-se que nas entrevistas realizadas, ficou evidente a expectativa dos 

sujeitos entrevistados em encontrar uma atividade que lhes garanta uma fonte de renda 

regular, estável, que efetivamente seja um meio seguro de subsistência, que possa suprir 
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as necessidades da família e, preferencialmente, que provenha de um trabalho formal que 

lhes traga também segurança em termos de saúde, aposentadoria. Eles demonstram ter 

consciência da situação de vulnerabilidade em que se encontram e acreditam, acima de 

tudo, que a “saída” está no trabalho.  

LOCAL ONDE VIVEM: São os bairros onde essas famílias vivem. Estes, localizam-

se na periferia da cidade, que apresenta um alto índice de violência, o qual é disseminado 

pela mídia, contribuindo assim para uma maior estigmatização do local. Isso pode ser 

evidenciado na fala de uma entrevistada: “[...] meus fio não têm imprego, são muito mal 

vistu, são marginal que não procura imprego”. (Entrevistada F). 

Os bairros têm infra-estrutura básica, como luz elétrica, água, saneamento, 

escola e, em alguns, uma unidade básica de saúde. Porém, nem sempre é possível 

usufruir dessa infra-estrutura, pois, em alguns momentos, por falta de condições de 

financeiras, passam por períodos sem luz e água; não conseguem construir o banheiro, 

os encanamentos de esgoto, por exemplo. 

Pela fala delas, o que mais aparece como carência são locais para ocupação das 

crianças, mais especialmente, a preocupação delas é em relação a locais para 

desenvolver atividades com os adolescentes. Elas preocupam-se muito em relação ao 

possível envolvimento com drogas. Isso se revelou como uma das principais situações 

que geram aflição, insegurança, medo, impotência de proteger seus filhos. 

Em relação às relações entre os vizinhos, pareceu haver alguns conflitos. Há um 

desagrado em relação ao que sentem nas relações de vizinhança, embora algumas 

verbalizaram que, se precisam, podem contar com o vizinho, a maioria delas não tem 

segurança nisso: “[...] aquela coisa de se ajudá... ééé cada um mais pra si né? Mas tu 

precisando de uma coisa, tu vai num vizinho ele não vai si negá né?” (Entrevistada E); 

“[...] tem uns vizinho bão aí, mais eles... é raro, raro, dois, treiz vizinho bão.” (Entrevistada 

F).  

Isso traz sentimento de isolamento e solidão que muitas delas expressam: “[...] 

amiga tenho uma, duas só. Eu não converso com ninguém sabe? A gente conversa com 

as pessoa e já sai fazendo fofoca, [...].”  (Entrevistada A).  

As residências foram conseguidas a partir de muito esforço. Vale destacar que 

todas elas aspiram melhorar as condições de sua moradia, pois são pequenas e não 

completamente construídas.  

SOBREVIVÊNCIA: Inicialmente aparece a preocupação com a obtenção de 

alimentos. Embora nem todas elas tenham passado pela experiência de ter passado 
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fome, todas, quando definem o que é ser pobre, fazem referência à fome. Pode-se ver 

quando as entrevistadas falam que ser pobre é “[...] querê te as coisa e não te né? [...] 

querê uma comida... [silêncio]. [...] tenho que dependê da prefeitura né? [...]”(Entrevistada 

A); “Pobreza pra mim, eu acho que é tu precisá comprá um alimento e não te dinhero pra 

compra, um remédio e não te dinhero pra comprá, dependê dos outro né?” (Entrevistada 

C); “[...] eu não tenho vergonha de dizê mesmo, passei fome com meus filho [...] eu não 

tinha nada pra dá pra eles come, nada!!!” (Entrevistada D). 

Quanto à manutenção da saúde, tanto física quanto mental, foram muitos os 

fatores mencionados por elas, desde as condições objetivas de trabalho até o stress, a 

aflição de não saber o quanto e/ou quando teriam trabalho para manter a subsistência da 

família. Na fala da entrevistada A, aparece: “Tava trabalhando lá, daí comecei a ficá 

doente, [...] foi por causa dos produto muito forte, sabe? E... Até doente eu continuei 

trabalhando lá, até que deu né! Depois botaro a gente...”. Ela não termina a frase, depois 

conta que o trabalho era terceirizado. Com as complicações de saúde que se agravaram, 

não teve mais condições de voltar a trabalhar; tem vivido, nestes últimos anos, com o 

auxílio de familiares e de instituições, tanto governamentais como não governamentais. 

Essa situação tem gerado sentimentos diversos, tais como: impotência, ansiedade, 

aflição, raiva, medo e desesperança no futuro, isolamento, baixa auto-estima. A cada ano 

que passa, mais ela vai desacreditando no futuro, e, principalmente nela mesma. A 

derrota parece ser a uma constante em sua vida, vê que a sua qualidade de vida vem se 

deteriorando a cada dia que passa.  

A Aids também aparece como um impeditivo de trabalhar; não a doença em si, 

mas o preconceito, que tem funcionado como uma das barreiras de acesso ao trabalho, 

limitando as possibilidades da pessoa. “[...] minha vida é um caus, não dá nem pra 

explicá, não dá nem... por onde começá! [...] agora tô parada totalmente, né? Parei... não 

tem mais rua... não tem mais nada.” (Entrevistada F). Essas falas são reveladoras dos 

sentimentos de impotência da entrevistada; com a doença, ela perdeu sua forma de 

subsistência, e encontrar outra ocupação tem sido impossível pelo preconceito, devido à 

doença que contraiu. 

O alcoolismo e a melancolização também aparecem como fatores decorrentes e, 

ao mesmo tempo, contributivos para a manutenção da pobreza, pois, muitas vezes, 

tornam-se barreiras para as pessoas acessarem algum trabalho. 
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CAPACIDADES: Trata-se da educação, informação e capacitação que têm para se 

relacionar, decidir e operacionalizar os rumos da vida. A falta ou a precariedade desses 

elementos contribuem à manutenção da pobreza. 

Quanto à educação formal, todas elas tiveram pouco acesso, não chegaram a 

completar o Ensino Fundamental. Necessitaram deixar o estudo pelo trabalho, devido às 

condições socioeconômicas da família de origem.  O desejo de voltar a estudar é comum 

a todas, com exceção de uma delas. Algumas, inclusive, já fizeram tentativas de voltar a 

estudar, porém foram tentativas frustradas.  

Outro elemento que foi destacado diversas vezes refere-se à valorização da 

educação formal que aspiram para os filhos e, com ela um futuro melhor, uma profissão, 

uma forma de sair da atual situação em que vivem. 

Quanto à informação, elas parecem ter pouco conhecimento de como e onde 

acessar as informações; por vezes, o próprio isolamento no local de moradia, ou falta de 

contatos de onde ir buscar dificultam o acesso a direitos, serviços, equipamentos sociais; 

por vezes ficam sabendo, quase por acaso.  

Em relação às capacitações, fica evidente que elas percebem a falta e a 

necessidade de aprender algo prático que as torne capazes de ter uma ocupação 

rentável, que as torne independentes, para poderem prover os meios de sobrevivência 

delas e de suas famílias. Porém, no dizer das entrevistadas, os cursos de capacitação 

oferecidos foram planejados sem levar em consideração as aptidões, os desejos e as 

habilidades das mesmas. Essa falta de “voz” e participação ativa no planejamento e 

controle parece ser uma das barreiras para que os cursos promovidos atinjam seu 

objetivo de prover capacitação que gere autonomia e renda. Nenhuma das entrevistadas 

está gerando renda com os cursos oferecidos pelo PRMF. 

QUESTÕES FAMILIARES: A família aparece como sendo a referência na vida das 

entrevistadas. Elas têm na família ponto de apoio, segurança, solidariedade. É comum em 

suas falas a preocupação com o bem-estar dos filhos; muitas vezes, são eles os 

motivadores de lutas, de buscas por uma vida melhor. Desejam intensamente um futuro 

melhor para seus filhos, que tenham menos privações que elas conheceram e 

vivenciaram até então.  

A composição familiar apresenta-se da forma como a bibliografia especializada3 

vem apontando: os arranjos familiares se apresentam de diferentes formas. As famílias 

                                            
3 Vejam-se: CARVALHO, Maria do Carmo Brant de (Org.).  A família contemporânea em debate. São Paulo: Educs; Cortez, 
2000; FUKUI, Lia (Org.). Segredos de Família. São Paulo: Annablume: Nemge/USP: Fapesp, 2002; BOURDIEU, Pierre. O 
espírito da família. In: ______. Razões práticas : sobre a teoria da ação. 8. ed. Campinas, SP: Papirus, 2007b. 
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das entrevistadas, em grande parte, apresentam como famílias reconstituídas; há filhos 

não comuns que vivem no interior da nova união, com filhos da atual união. E, também, 

há aquelas que, tendo vários relacionamentos fracassados, ficaram com a 

responsabilidade de cuidar de seus filhos sozinhas.  

Algumas também relatam que sofreram, em algum período da vida, abuso e 

violência doméstica, mas esses foram assuntos abordados por elas sempre de forma 

rápida, e logo substituídos por outros temas.  

Outra questão que ficou evidente foi o protagonismo das mulheres entrevistadas 

em ir buscar, lutar, batalhar pela subsistência da família; procuram instituições, 

programas, seja para a alimentação, seja para o material escolar, o vestuário, a casa 

própria. 

RELAÇÕES COM AS INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE: As entrevistadas falam a respeito 

de várias instituições que elas utilizam, das mais diversas áreas, tais como: educação, 

saúde, habitação, assistência social, judiciária, criança e adolescente, enfim, vão em 

busca de alternativas para a resolução de suas problemáticas. 

Demonstram que isso tem sido uma batalha, que nem sempre é fácil conseguir o 

básico de que necessitam. Aparece também, por vezes, o descrédito do trabalho 

institucional público. “[...] se tivesse condição, botava numa clínica particular, poderia 

ajudá, se tem dinheiro pra isso, sem dinheiro o governo só dá quinze dias ali, se tivesse 

dinheiro, dexava eles mais tempo, numa clínica particular pra ajudá ele a saí da droga.” 

Ela fala isso a respeito da experiência que já teve com seu outro filho, que passou por 

diversas instituições públicas e acabou saindo da rua para o Case4. Seu receio (quase 

uma certeza) é que esse outro filho percorra o mesmo caminho. Ela não acredita que as 

instituições irão fazer algo de concreto e efetivo para a resolução da problemática que 

está enfrentando.  

Também aparece que, muitas vezes, precisam aguardar por muito tempo para 

serem atendidas em algumas instituições; outras vezes, precisam ir a diversas 

instituições, para tentar resolver algum problema:  

Quanto à experiência de terem participado por um ano do PRMF, sem sombra de 

dúvidas foi muito importante para a vida de todas as entrevistadas. O acesso à renda 

possibilitou, entre outras coisas, uma melhor qualidade na alimentação; o pagamento de 

dívidas, água, luz, IPTU; sair do SPC, resgatando dívidas passadas; melhorias nas 

                                            
4  O Case é uma Unidade da Fundação de Atendimento Especial – Fase, para atendimento de adolescentes autores de ato 
infracional, dos municípios pertencentes à Região da Serra, que cumprem medida de internação. 
(http://www.recria.org.br/quemcompoe/governamentais/case). 
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moradias, troca de móveis e utensílios domésticos, como sintetiza a Entrevistada E: “Eu 

pudi dá uma respirada né?” 

Porém, quando se refletia com elas o que efetivamente mudou em suas vidas, 

após terem participado do programa, as respostas vieram com muitos silêncios, frases 

evasivas: “Muito interessante purque elis falavo vários assunto, né?” (Entrevistada E), 

porém não conseguia lembrar de nenhum assunto tratado. A Entrevistada F foi mais 

direta: “Ajudô alguma coisa, não ajudô muito, muito não ajudô. Eles dero um curso lá, não 

sei por que não chego a terminá o curso. Não aprendi nada no curso.” (Entrevistada F).  

QUESTÕES SUBJETIVAS/PSÍQUICAS: Estas se presentificaram ao longo de todas as 

entrevistas. Os silêncios, as expressões faciais, o tom de voz, a voz presa e embargada, 

as lágrimas, juntamente com suas falas, foram deixando rastros importantes de aspectos 

psicológicos da pobreza: sofrimento, aflição, angústia, melancolia, solidão, abandono, 

perda, desamparo, preocupação, insegurança, humilhação, vergonha, dependência, 

perda da dignidade, frustração, impotência, entre outros. 

As suas histórias de vida demonstram que a pobreza torna-as vulneráveis. O 

sentimento de impotência aparece nas dezenas de experiências ao longo da vida; 

carecem de oportunidades mediante as quais possam decidir o que querem para sua 

vida, pois, ao “dependerem” do outro, seja de pessoas de suas relações, seja das 

instituições, se vêem obrigadas a fazer o que é dito que tem que ser feito; sua voz, 

enquanto desejo, não tem lugar, uma vez que suas experiências de fracasso e impotência 

reforçam a idéia de dependência; passam a acreditar cada vez menos em si, sua 

autoconfiança diminui a cada experiência: “Eu não gosto de dependê dos outros, mas 

fazê o quê? Tem que dependê, né?” diz a Entrevistada A. Ela já experimentou ter os 

rumos de sua vida em suas mãos, já foi independente, teve trabalho, meios de 

subsistência para si e inclusive para ajudar sua família e, hoje, se encontra em uma 

situação de degradação de sua dignidade humana. Ela sabe o que deseja para si, para 

sua vida, ela quer de volta sua independência, sua dignidade: “Sempre digo que queria te 

saúde, tá trabalhando, né? As vezes dá vontade de chorá! Por que não tem as coisa e 

não podê trabalha pra te, né?” Ela não quer viver assim, porém, ao longo dos anos, os 

sentimentos de pesar, sofrimento, impotência vão desenvolvendo outro sentimento, a 

desesperança. O acreditar que é preciso aceitar a condição que lhe é imposta; ela diz: [...] 

feliz é feliz! Não tá assimmmm... preocupada, a gente tá feliz, feliz com as coisa né, te as 

coisas boa... a gente não tem, mas tem que ficá feliz, né?” (Entrevistada A). 
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Esse sentimento apareceu muitas vezes, ou seja, a necessidade de aceitação 

dessa condição; não querem, não desejam, mas têm acreditado que precisam. A vida, as 

relações que estabelecem na sociedade têm ensinado que precisam aceitar. 

A privação material por que passam parece criar, talvez como uma forma de 

proteção para sofrerem menos, o desejo limitado, ou seja, definem suas aspirações como 

o suficiente para se ter uma boa vida, que não é ter muito, mas um pouco mais do que 

têm hoje, como é expressado pela Entrevistada D: “Ó, sendo pobre e tendo dignidade, eu 

sô pobre e tenho orgulho de sê pobre porqui dinhero não traiz felicidade prá ninguém. 

Riqueza não trais, porqui tendo um poquinho du meu dinhero e dando pra pagá as minha 

continha e comprá comida[...]”. 

Nesse sentido, também é marcante a busca de estratégias subjetivas de se 

sentirem melhor, de amenizar suas situações de precaridade. Não foram poucas as vezes 

nas quais expressaram que outras pessoas se encontram em situação mais difícil do que 

elas. Demonstravam em suas falas o sentimento insuportável de encarar suas próprias 

precariedades, a miséria, a dor, o sofrimento, a insegurança, a falta de um lugar de 

reconhecimento. Não se quer dizer com isso que elas não sabem de sua situação; ao 

contrário, sabem muito bem das iniqüidades que sofrem,pois trouxeram isso por diversas 

vezes, mas ao ver a problemática do outro, momentaneamente, parece minimizar a sua. 

Sabem e verbalizam a insegurança que vivem no dia-a-dia, a batalha cotidiana 

de buscar a alimentação,  a luz, a água, o vestuário, o transporte, bens estes que já lhes 

faltaram em diversos momentos da sua vida, mas é preciso, por vezes, negar, para 

minimizar o sofrimento. 

As verbalizações das entrevistadas,  

convergem para o que se encontra no âmago da experiência [delas]: o 
sentimento de estarem acorrentados pela falta de dinheiro e de meios de 
transporte a um lugar degradante (“apodrecido”) e votados à degradação 
que pesa sobre eles como maldição ou, muito simplesmente, um estigma, 
que impede o acesso ao trabalho, lazer, bens de consumo, etc.; e, mais 
profundamente, a experiência inexoravelmente repetida do fracasso [...] 
que impede ou desencoraja qualquer antecipação razoável do futuro. 
(BOURDIEU, 1997, p. 219-220). 

 

 

 

3 Conclusão 

Pode-se sintetizar que a vida das pessoas entrevistadas encontra-se numa rede 

de dimensões da pobreza interconectadas. Muitas são as privações a que são 
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submetidas, e estas representam, além da objetividade da falta, representam um forte 

valor simbólico, que lhes traz impotência, vergonha, humilhação, sentimento de estarem 

presas a uma armadilha, enredadas pelas múltiplas dimensões da pobreza. 

O desafio, para aqueles que têm como objeto de trabalho a pobreza, está, em 

primeiro lugar, em conhecer aprofundadamente essa intrincada rede composta pelas 

múltiplas dimensões que geram e mantêm a pobreza, levando em consideração o que os 

envolvidos têm a dizer. A partir disso, é produzir programas sociais, estabelecendo uma 

prática de relacionamento que tenha como foco a emancipação dos sujeitos nos seus 

esforços de encontrar um espaço de dignidade e respeito na sociedade; facilitar o 

aumento de suas capacidades, para que os mesmos possam efetivamente usufruir as 

oportunidades e os recursos disponíveis na sociedade. Tudo isso, no sentido de que eles 

possam ser ouvidos sobre suas necessidades; possam decidir o que é melhor para sua 

vida; possam decidir sobre seu futuro; possam tomar as rédeas de sua vida, como 

cidadãos de direito. Assim, conquistando poder, potência, autoconfiança e voz, suas 

chances de sair da armadilha da pobreza aumentam consideravelmente.  

Nas palavras de Bourdieu, “[...] não existe pior esbulho, pior privação, talvez, do 

que a dos derrotados na luta simbólica pelo reconhecimento, pelo acesso a um ser social 

socialmente reconhecido, ou seja, numa palavra, à humanidade”. (BOURDIEU, 2007a, p. 

295). 
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