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O vertiginoso crescimento do desemprego e a redução dos salários, cada vez maistêm constituído 

prática dos agentes hegemônicos em consonância com os governos nacionais, possibilitando a 

reprodução do modo de produção capitalista,aparece como uma marca do mundo atual. Nesse 

contexto, afirma-se um quadro de pobreza estrutural globalizada inevitável, pois faz parte da 

estrutura do sistema econômicopredominante. Os agentes hegemônicos, ao mesmo tempo em que 

produzem esta pobreza, criam e/ou financiam programas para supostamente solucionar problemas 

locais específicose, desse modo, aparecerem como voltados ao bem estar social e não como 

causadores da dívida social que, mormente acometem os países pobres. Contudo, não obstante essa 

estratégia dos referidos agentes, alguns governos têm procurado criar soluções para esses problemas 

por meio de programas sociais. A propósito, no Brasil, foi criado em 2004,o Bolsa Família, 

programa que atende famílias inseridas na faixa da pobreza e da pobreza extrema. É realizado 

através da transferência direta de renda,por condicionalidades que reforçam o acesso a direitos 

sociais nas áreas de educação, saúde e assistência social e por ações que visam o desenvolvimento 

das famílias, tirando-as da situação de vulnerabilidade.Buscou-se na presente investigação, analisar 

a contribuição desse programa para a superação da pobreza no território alagoano. Foram 

realizadaspesquisas bibliográficas, pesquisas com base nos relatórios de análise de desempenho do 

programa publicados nos portais do Governo Federal, levantamento de dados junto ao IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Constatou-se que cerca de 45% da população 

alagoana é beneficiária do Bolsa Família que se caracteriza hoje no estado como uma importante 

fonte de renda e tem desempenhado importante papel. Consequentemente, proporcionando as 

famílias alagoanas algo que não podia dispor anteriormente. Ou seja, a dignidade de não ter que se 

submeter a qualquer trabalho semiescravo ou moradia nos moldes primitivos, situações que já 

foram superadas em países mais avançados. O índice de pobreza no estado reduziu pela metade em 

uma década quase, e a pobreza extrema reduziu cerca de 70%.Mesmo não constituindo solução 

absoluta paraum quadro de pobreza estrutural globalizada, o programa tem contribuído 

consideravelmente à superaçãoda miséria de muitas famílias alagoanas. 
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Uma breve nota a título de introdução 

 
A pobreza é um problema onipresente no mundo e vista por muitos como algo natural, não 

obstante constituir-se em um dos maiores problemas da humanidade e ser produto de ações 

planejadas pelos agentes hegemônicos com o intuito de dar respostas ao modo de produção 

dominante no nosso tempo. Ademais, a tirania do dinheiro tem destruído a solidariedade e 

priorizado a competitividade. Assim, a pobreza atual é diagnosticada como um problema estrutural 

e, portanto não deve ser tratada como um problema local, mas sistêmico, global. 

Diante dessa realidade, visando reduzir os elevados índices de pobreza, alguns governos 

nacionais, criam os programas sociais, a exemplo do Bolsa Família, instituído no Brasil, com ampla 

repercussão, especialmente nas partes mais carentes do território nacional, contexto em que insere-

se o estado de Alagoas, localizado no nordeste do país. Com efeito, Alagoas é um estado que tem 

passado por entraves econômicos graves nas últimas décadas, resultante, sobretudo, da crise do 



setor sucroalcooleiro, sua principal fonte econômica. No final de 2004 o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística-IBGE informava que a economia de Alagoas, medida pelo Produto Interno 

Bruto (PIB), ocupava o penúltimo lugar entre os estados nordestinos. 

 

 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1054763.27/01/2010 

 

Alguns estudos mostram que um dos fatores que mais compromete o desenvolvimento 

econômico do estado seria a ausência de um mercado interno decorrente de uma economia popular 

e que atendesse a demanda regional. Outro problema seria o fato de Alagoas possuir até os dias de 

hoje uma alta concentração de renda, resultando na exclusão do mercado interno, a maior parcela da 

sua população. 

Emerge, desse contexto, um território fragmentado e a mercê dos atores hegemônicos. 

Contudo, o Governo Federal, durante a segunda gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

instituiu políticas sociais que tem proporcionado um ambiente favorável ao desenvolvimento social 

e ao crescimento econômico. Nesse sentido, o Programa Bolsa Família tem sido instrumento 

fundamental no combate a pobreza no território alagoano. 

 

A pobreza e a pobreza estrutural globalizada 

 

A pobreza tem se constituído em objeto de investigação de estudiosos das mais diversas 

áreas do conhecimento. Na verdade, estudar sua origem, sua manutenção e seu futuro tem se 

tornado cada vez mais importante para melhor combatê-la. Mostrando dados reais, condizentes com 

as diferentes realidades, a fim de que a verdade não seja encoberta, visando tão somente atender os 

interesses das classes dominantes que se perpetuam no poder através da miséria de uma maioria. 

Não raramente as estatísticas são forjadas e seguem modelos internacionais, o que é 

prejudicial, pois o estudo da pobreza deve avaliar as complexidades de cada região. Conforme 

salientou Santos(1978, p. 14), "[...] não se pode dispensar informações estatísticas, mas é preciso 

recusar a essas informações um valor próprio e suficiente. As estatísticas só expressam a realidade 

quando recolhidas através de uma teoria válida; estatísticas e teoria se completam"  

Definir pobreza, no entanto, não tem sido tarefa das mais consensuais. Sempre surgem 

muitas divergências. A propósito, houve quem afirmasse que a pobreza tinha relação com a 

participação maior ou menor na modernização, houve também quem afirmasse que pobres seriam 

aqueles que tivessem um poder de compra mais reduzido que o considerado normal. Afirmação 



incorreta, pois a pobreza não se restringe apenas a natureza material.  Segundo Santos, o indivíduo 

não deve ser considerado mais ou menos pobre porque consome menos ou mais que outrem. 

Ainda de acordo com esse autor, "a pobreza não é apenas uma categoria econômica, mas 

também uma categoria política acima de tudo. Estamos lidando com um problema social" 

(SANTOS, 1978, p. 18). Observamos, entretanto, uma convergência entre as opiniões de M. Santos 

e A.Sen, pois este último destaca que "a pobreza deve ser vista como privação de capacidades 

básicas em vez de meramente como baixo nível de renda, que é o critério tradicional de 

identificação da pobreza" (SEN, 1999, p. 109). 

Nas suas análises, Sen se debruçou na análise do desenvolvimento como liberdade. Chegou 

a mencionar a relação entre renda e realização. Ao falar sobre desenvolvimento, mostra que a 

concepção de desenvolvimento deve ir além da acumulação de riquezas e do crescimento do 

Produto Nacional Bruto. Ou seja, "o desenvolvimento tem de estar relacionado, sobretudo com a 

melhora da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos" (SEN, 1999, p. 29). 

 

Vivenciamos hoje uma forma de pobreza que é produzida politicamente, racionalmente, 

pelas empresas, agentes hegemônicos, com o objetivo de atender as exigências do modo de 

produção capitalista. Trata-se de uma pobreza estrutural globalizada. Conforme Santos (2005, p. 

69) os países subdesenvolvidos conheceram pelos menos três formas de pobreza. A pobreza 

incluída, outra denominada marginalidade e a terceira, pobreza estrutural globalizada. 

Houve um tempo em que se pôde falar em pobres incluídos. Antes a pobreza podia ser 

definida como acidental, estacional ou desadaptação local. Era uma pobreza que se produzia em 

uma região e não tinha relação com outros lugares. As buscas de soluções para o problema eram 

privadas, locais. À época, o consumo ainda não se fazia de forma exacerbada, então a pobreza era 

menos discriminatória
1
.   

Em um segundo momento a produção da pobreza acompanha o processo econômico. 

Diferente de outrora, agora o consumo passa a se constituir como um dado importante e essencial. 

A informação e a divulgação das inovações passam a influenciar as relações sociais. É nessa fase 

que começam a estabelecer os índices de pobreza de acordo com a capacidade de consumir de cada 

cidadão. Os pobres eram chamados de marginais. Essa situação passa a ser considerada indesejável 

e o combate a pobreza passa a se tornar política de Estado
2
. 

O período no qual nos encontramos mostra uma nova pobreza. Uma pobreza estrutural e 

globalizada que é produto de ações deliberadas. Ao observar o processo pelo qual o desemprego é 

gerado e a redução da remuneração do trabalho juntos a ausência do Estado do seu papel de 

regulador social, podemos considerar que o Estado também contribui com a produção científica, 

globalizada e voluntária da pobreza. Quer dizer,  

Alcançamos, assim, uma espécie de naturalização da pobreza, que seria 
politicamente produzida pelos atores globais com a colaboração consciente dos 

governos nacionais e, contrariamente às situações precedentes, com a conivência 

de intelectuais contratados - ou apenas contatados - para legitimar essa 
naturalização (SANTOS, 2000, p. 72).  

 

Portanto, nesta fase, os pobres passam a ser excluídos. A pobreza passa a ser vista com 

naturalidade. Cresce a perversidade. 

O Programa Bolsa Família como Resposta a Pobreza 

 

                                                             
1Veja-se SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.15 ed. São Paulo/Rio 

de Janeiro: Record, 2005.   
2idem.  



O Programa Bolsa Família consiste em um programa de transferência direta de renda que 

atenda famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o território brasileiro. 

O programa possui três eixos principais: a transferência de renda promove o alívio imediato 

da pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, 

saúde e assistência social; e as ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento 

das famílias de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade. 

Mensalmente o Governo Federal repassa uma quantia para as famílias beneficiárias do 

programa. O saque é feito através de cartão magnético, emitido preferencialmente em nome da 

mulher. O valor repassado varia conforme o tamanho da família, da idade dos seus membros e da 

sua renda. 

A gestão do programa instituído pela Lei 10.836/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 

5209/2004 é descentralizada entre a União, estados, Distrito Federal e municípios. Os entes 

federados trabalham em conjunto para aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar a execução.  

A seleção das famílias é realizada com base nas informações registradas pelo município no 

Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, instrumento de coleta e gestão de 

dados que tem como objetivo identificar todas as famílias de baixa renda existentes no Brasil. Com 

base nesses dados, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) seleciona, 

de forma automatizada, as famílias que serão incluídas para receber o benefício.  

Este programa tem se tornado imprescindível para o estado de Alagoas. Em 2005 a pesquisa 

Radar Social do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA revelou um dado alarmante, 62% 

da população alagoana foi considerada pobre. Segundo os estudos do IPEA e do IBGE, Alagoas é 

um dos estados mais desiguais do país. Nesse mesmo período, o economista Cícero Péricles de 

Carvalho afirmou que 

Alagoas colhe 25 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e cada tonelada de cana 

cortada paga ao trabalhador R$ 2,40. Se toda a cana-de-açúcar do estado fosse 

colhida manualmente a renda gerada numa safra seria de R$ 60 milhões de reais, 
uma massa salarial e anual correspondente a menos de uma terça parte que o 

Programa Bolsa Família paga aos seus beneficiários em Alagoas. (CARVALHO, 

2005, p. 71). 

A distribuição de renda através do Bolsa Família tem transformado a vida das pessoas e 

contribuído com a economia do estado, à medida em que ao transferir a renda diretamente as 

famílias, elas passam a ter outra fonte de recurso e não necessitam mais se submeter a trabalhos 

humilhantes, em condições subumanas e baixíssimos salários, além do importante papel que 

cumpre, incentivando a criação de um mercado interno consumidor. 

 

Considerações Finais 

 
O Programa Bolsa Família (principal programa social do Governo Federal) trouxe uma nova 

realidade para Alagoas. O país vive um processo de redução da pobreza e extrema pobreza e o 

estado tem acompanhado esse movimento. Atualmente, as famílias, principalmente, no interior do 

estado, têm oportunidade de optar a não se submeter aos trabalhos em condições subumanas porque 

a renda que é transferida diretamente as donas de casa, tem contribuído à erradicação parcial da 

fome, o surgimento de pequenos negócios e, contribuído para movimentar a economia das pequenas 

cidades. O programa tem proporcionado as crianças outras perspectivas de futuro, dentro das salas 

de aula e longe dos canaviais e subempregos, quadro esse ainda muito presente nas diversas partes 

do território alagoano. 



De acordo com Gomes em 2002 tínhamos quase dois terços (65,9%) da população vivendo 

com apenas 2,5 dólares por dia, ou seja, 1,9 milhão de pessoas. Em 2012 esse número caiu para 1,1 

milhão, com o percentual passando para 34,6%.”. 

 

 

Fonte: GOMES, F. G. 23/08/2014 

 

Gomes destaca ainda que em situação de extrema pobreza, quer dizer, pessoas que viviam 

com apenas 1,25 dólares dia, Alagoas tinha 1 milhão de indivíduos nessas condições [36% da 

população]. Ao dobrarmos a década, o número de miseráveis diminuiu para 347 mil [10,7% da 

população], com tendência de redução ou quase erradicação desse contingente em condição de 

flagelo em nosso estado. 

 

 

                         Fonte: GOMES, F. G. 23/08/2014 

 
 

Esses resultados demonstram que os programas sociais, a geração de empregos e a 

recuperação do salário mínimo cumpriram papel importante nas regiões pobres. A observação 

desses resultados é imprescindível para avaliar que é necessário continuar esse modelo, no entanto 



não se deve cegar para a visão da realidade, no sentido de ampliar as ações para erradicar a pobreza, 

considerando todos os obstáculos possíveis, pois também constitui a estrutura do sistema 

econômico vigente. Faz-se necessário usar as bases técnicas que sustentam essa globalização 

perversa com outros fundamentos sociais e políticos, eliminando essa forma de crescimento 

econômico ancorado na desigualdade e na exclusão. 
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